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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

8.ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 3 de abril de 2019 

 
 
 

PRESENÇAS 
 

• Sr. Presidente da Câmara 
 
• Sr. Vice-Presidente 
 
 
Senhoras Vereadoras: 
 
• Sónia Alexandra da Silva Paixão dos Santos 

Bernardo Lopes 
 
• Maria Rita Colaço Leão 
 
• Ivone de Fátima da Cunha Gonçalves 
 
 
 
Senhores Vereadores: 
 
• Tiago Farinha Matias 
 
• Gonçalo Filipe Vintém Caroço 
 
• Nuno Ricardo Conceição Dias 
 
• António Manuel Lopes Marcelino 
 
• Nuno Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho 
 
• Vasco António Pinhão Ramos Teles 

Touguinha 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA 
 

Justificada a falta do Sr. Vereador João Manuel 
Ferreira Calado à presente Reunião. 

PLANEAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Relatório 
de Gestão e das Demonstrações Financeiras da 
Câmara Municipal de Loures, referentes ao 
exercício de 2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 165/2019 

 
Considerando que: 
 
A. De acordo com o disposto no artigo 27.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e no artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, 
de 3 de setembro, a segunda sessão ordinária 
do órgão deliberativo do município, a realizar-
se durante o mês de abril, destina-se à 
apreciação e votação dos documentos de 
prestação de contas; 

 
B. Compete à Assembleia Municipal apreciar e 

votar os documentos de prestação de contas, 
conforme previsto na alínea l) do n.º 2 do 
artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro; 

 
C. Compete à Câmara Municipal, de acordo com 

a alínea l) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elaborar e 
aprovar os documentos de prestação de 
contas, a submeter à apreciação e votação da 
Assembleia Municipal; 

 
D. Atendendo ao disposto na alínea j) do n.º 1 do 

artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, compete ao Presidente da 
Câmara submeter os documentos referidos na 
alínea precedente à aprovação da Câmara 
Municipal e à apreciação e votação da 
Assembleia Municipal; 

 
E. Face ao estipulado no Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 
de fevereiro, com as alterações que lhe foram 
introduzidas, fazem parte dos documentos de 
prestação de contas o balanço, a 
demonstração de resultados, os mapas de 
execução orçamental, os anexos às 
demonstrações financeiras e o relatório de 
gestão; 
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F. Os documentos de prestação de contas das 
entidades que sejam obrigadas à adoção da 
contabilidade patrimonial devem ser remetidos 
ao órgão para apreciação, juntamente com a 
certificação legal das contas e o parecer sobre 
as mesmas emitidos pelo auditor externo, 
conforme estipulado no n.º 3 do artigo 76.º e 
na alínea e) do n.º 2 do artigo 77.º, ambos da 
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º e da 
alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º, ambas do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para 
posterior remessa à Assembleia Municipal de 
Loures, para apreciação e votação, sobre os 
seguintes documentos: 
 
a) Relatório de Gestão de 2018, constante do 

Anexo I; 
 
b) Demonstrações Financeiras respeitantes ao 

exercício de 2018, constantes do Anexo II. 
 
 

Loures, 27 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

Anexos: 
 
• Anexo I - Relatório de Gestão de 2018; 
• Anexo II - Demonstrações Financeiras 

respeitantes ao exercício de 2018; 
• Anexo III - Documentos inerentes ao 

cumprimento do dever de informação 
constante no artigo 10.º da Lei n.º 8/2012, de 
21 de fevereiro, designada por Lei dos 
Compromissos e Pagamentos em Atraso e no 
artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 
de junho, que contempla as normas legais 
disciplinadoras dos procedimentos 
necessários à aplicação da Lei dos 
Compromissos e Pagamentos em Atraso e à 
operacionalização da prestação de informação 
constante naquela Lei, a 31 de dezembro de 
2018; 

• Anexo IV - Documentos respeitantes à 
certificação legal das contas, parecer sobre as 
contas e relatório de auditoria anual, 
referentes ao ano 2018, emitidos pelo Revisor 
Oficial de Contas. 

(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo PS - Partido Socialista e pelo PPD/PSD - 
Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Pela sua extensão (2321 
páginas, equivalentes a >302,21 Mb), que 
extrapola largamente o âmbito da presente edição, 
os documentos acima referidos - Anexo I - 
Relatório de Gestão de 2018; Anexo II - 
Demonstrações Financeiras respeitantes ao 
exercício de 2018; Anexo III - Documentos 
inerentes ao cumprimento do dever de informação 
constante no artigo 10.º da Lei n.º 8/2012, de 21 
de fevereiro, designada por Lei dos Compromissos 
e Pagamentos em Atraso e no artigo 19.º do 
Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, que 
contempla as normas legais disciplinadoras dos 
procedimentos necessários à aplicação da Lei dos 
Compromissos e Pagamentos em Atraso e à 
operacionalização da prestação de informação 
constante naquela Lei, a 31 de dezembro de 2018 
- encontram-se disponíveis, em suporte 
informático, para eventual consulta, no Gabinete 
Loures Municipal. 
 
O documento acima referido como Anexo IV - 
Documentos respeitantes à certificação legal das 
contas, parecer sobre as contas e relatório de 
auditoria anual, referentes ao ano 2018, emitidos 
pelo Revisor Oficial de Contas - encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 1.ª 
Revisão ao Orçamento 2019 e Opções do Plano 
2019-2022. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 166/2019 

 
Considerando que: 
 
A. É necessário integrar ao orçamento em vigor o 

saldo de gerência de 2018, no montante de 
25.797.766,29 € (vinte cinco milhões 
setecentos e noventa e sete mil, setecentos e 
sessenta seis euros e vinte e nove cêntimos), 
que implica uma revisão orçamental, nos 
termos dos pontos 2.3.4 e 8.3.1 do Decreto-
Lei n.º 54-A/99 (POCAL); 
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B. É necessário ajustar as dotações inscritas no 
Orçamento Municipal de 2018, relativas à 
participação do Município nos Impostos do 
Estado - Fundo de Equilíbrio Financeiro 
(Corrente e Capital), Fundo Social Municipal e 
da Participação no IRS resultante da entrada 
em vigor da Lei n.º 71/2018, de 31 de 
dezembro, Lei do Orçamento do Estado para 
2019; 

 
C. Se torna necessário atualizar o valor das 

transferências referentes ao Contrato 
Interadministrativo e Acordo de Execução 
celebrados com as Juntas e Uniões de 
Freguesias, nos termos do disposto no n.º 2 
da cláusula 19.ª do Acordo de Execução 
(proposta n.º 149/2018) e n.º 2 da cláusula 
17.ª do Contrato lnteradministrativo (proposta 
n.º 150/2018), ambas as propostas aprovadas 
em 13 de abril de 2018 pela Assembleia 
Municipal; 

 
D. No Orçamento e Opções do Plano iniciais um 

conjunto de ações cujas dotações se 
encontram com verbas não definidas a 
aguardar a inclusão do saldo de gerência, 
designadamente as que estão relacionadas 
com o tratamento de Águas Residuais (ATA); 
Limpeza e Higiene; Vigilância e Segurança; 
Encargos de Cobrança; Restituições de 
Impostos ou Taxas; Encargos com Saúde; 
Serviço de Apoio à Família; Transportes 
Escolares; Consumos de Energia (Espaços 
Públicos e Edifícios), Consumos de Água; 
Transportes Públicos, Intervenções em 
Arruamentos do Concelho; Encargos 
Financeiros; Transferências para 
Investimentos Municipais a concretizar pelas 
Juntas de Freguesia; Fundo de Apoio 
Municipal (FAM), etc. que é necessário inclui 
as respetivas dotações no Orçamento, 
passando essas ações a terem financiamento 
definido; 

 
E. É necessário proceder a reajustamentos de 

algumas dotações na despesa, no sentido de 
permitir a execução de atividades e/ou 
projetos no ano em curso, especialmente: 
Reparação e Beneficiação de Equipamentos 
Escolares; Aluguer de Equipamento em 
particular para instalações provisórias das 
Escolas da Flamenga, n.º 3 de Unhos, Frielas, 
JI da Bobadela e n.º 3 de Sacavém; Aquisição 
de Equipamento para Escolas; Mostra de 
Projetos Escolares; Adaptação ao Meio 
Aquático; Intervenções e Investigações 
Arqueológicas; Reparação e Beneficiação de 
Equipamento Desportivo; Manutenção de 
Relvados Sintéticos; Programa Desporto Mais; 

Reparações e Beneficiações Diversas no 
Parque Habitacional; Revitalização Urbana de 
Sacavém; Aquisição de Equipamento de 
Limpeza; Requalificações Diversas no 
Concelho no âmbito do Ambiente; 
Repavimentação de Arruamentos Diversos, 
nomeadamente em Unhos e na Avenida 
Salgado Zenha em St.º António dos 
Cavaleiros; Sinalização Horizontal e Sistemas 
Semafóricos; Conservação e Manutenção de 
Equipamento Urbano; Aquisição de Viaturas 
Adaptadas e ajustar as respetivas dotações 
orçamentais aos cronogramas físicos no caso 
de investimentos, nomeadamente no projeto 
de regularização fluvial e controlo de cheias da 
Ribeira do Prior Velho; 

 
F. É necessário proceder ao reforço das 

dotações das rubricas de “Pessoal” para 
acomodar o aumento do salário mínimo e das 
dotações para novas contratações; 

 
G. Na sequência dos cofinanciamentos 

aprovados é necessário proceder a acertos 
nos movimentos financeiros previstos, de 
acordo com a execução dos investimentos 
financiados; 

 
H. As alterações incluídas nesta revisão não 

modificam a estrutura e as prioridades dos 
documentos inicialmente aprovados. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures, nos termos da 
alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro e do ponto 8.3 do Decreto-Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, delibere submeter 
à aprovação da Assembleia Municipal a 1.ª 
Revisão ao Orçamento 2019 e Opções do Plano 
2019-2022. 

 
 

Loures, 27 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

Anexo: Proposta 1.ª Revisão 
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(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e dos Srs. Vereadores eleitos pela 
CDU - Coligação Democrática Unitária, as 
abstenções das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo PS - Partido Socialista 
e os votos contra da Sr.ª Vereadora e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo PPD/PSD - Partido 
Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o documento 1.ª Revisão ao Orçamento 
2019 e Opções do Plano 2019-2022 encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 

CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 
 

RATIFICAÇÃO 
 

Proposta de ratificação do ato de aceitação da 
caução apresentada pela entidade adjudicatária 
Gold Energy - Comercializadora de Energia, S.A., 
praticado pelo Presidente da Câmara Municipal, 
em 25.03.2019. 
 
Processo n.º 47612/DCA/2018 
Concurso público para fornecimento de gás 
natural em pontos de consumo da titularidade 
do Município de Loures, do Município de 
Odivelas e da Gesloures - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 164/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Foi instruído e lançado um procedimento do 

tipo concurso público que corre sob o n.º de 
processo 47612/DCA/2018, com vista à 
aquisição de fornecimento de gás natural em 
pontos de consumo na titularidade do 
Município de Loures, do Município de Odivelas 
e da Gesloures - Gestão de Equipamentos 
Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., no qual a 
entidade adjudicatária Gold Energy - 
Comercializadora de Energia, S.A. foi 
notificada para que prestasse a respetiva 
caução referente à adjudicação na titularidade 
da Gesloures - Gestão de Equipamentos 
Sociais, E.M., Unipessoal, Lda.. 

B. Entretanto, a referida entidade Gold Energy - 
Comercializadora de Energia, S.A. apresentou 
a caução em causa de forma extemporânea, 
pelo que a decisão de aceitação da caução 
nessas exatas circunstâncias compete à 
Câmara Municipal. 

 
C. Existia a urgência em tomar a decisão de 

aceitação ou não de tal caução, tendo 
presente a data de início de produção de 
efeitos do contrato pretendida, bem como a 
impossibilidade da Câmara Municipal reunir 
extraordinariamente para a respetiva 
deliberação. 

 
D. Com os fundamentos que antecedem, em 

25.03.2019, foi, por mim, Presidente da 
Câmara Municipal, tomada a decisão de 
aceitação da caução prestada pela entidade 
adjudicatária Gold Energy - Comercializadora 
de Energia, S.A.. 

 
E. O referido ato de aceitação da caução 

prestada pela entidade Gold Energy - 
Comercializadora de Energia, S.A. foi 
fundamentado e legitimado pelo disposto no 
n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, diploma que 
estabelece o regime jurídico das autarquias 
locais. 

 
F. Sendo a Câmara Municipal o órgão 

competente para o efeito de aprovação do ato 
praticado pelo Presidente da Câmara 
Municipal referido no considerando D., carece 
tal ato de ser ratificado nos termos previstos 
na norma referida no considerando E. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, nos termos e com 
os fundamentos que antecedem, conforme o 
disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o ato de 
aceitação da caução apresentada pela entidade 
adjudicatária Gold Energy - Comercializadora de 
Energia, S.A., praticado pelo Presidente da 
Câmara Municipal, em 25.03.2019, conforme 
documento em anexo, e relacionado com o 
procedimento do tipo concurso público, tendente à 
celebração de contrato de aquisição de 
fornecimento de gás natural em pontos de 
consumo na titularidade do Município de Loures, 
do Município de Odivelas e da Gesloures - Gestão 
de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., 
procedimento esse desenvolvimento sob o n.º de 
processo 47612/DCA/2018. 
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Loures, 27 de março de 2019 
 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo PS - Partido Socialista e pelo PPD/PSD - 
Partido Social Democrata) 

 
 
 
 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
DA CÂMARA MUNICIPAL 

NAS JUNTAS DE FREGUESIA 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na Freguesia 
de Bucelas, para requalificação do Mercado de 
Bucelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 169/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais. 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências. 

 
 
 
 
 

C. A negociação, celebração, execução e 
cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público e 
da necessidade e suficiência dos recursos. 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo. 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações. 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações. 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas. 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 
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I. Constituem atribuições do Município de 
Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018. 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias. 

 
L. A Freguesia de Bucelas, no âmbito deste 

processo, manifestou interesse na celebração 
do contrato Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de Requalificação do 
Mercado de Bucelas. 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na Freguesia 
de Bucelas, conforme minuta em anexo. 

 
 

Loures, 28 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo PPD/PSD - Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o Contrato Interadministrativo de 
delegação de competências da Câmara Municipal 
- Investimento, na Freguesia de Bucelas, para 
Requalificação do Mercado de Bucelas, encontra-
se disponibilizado em Anexo, nas páginas finais da 
presente edição. 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na Freguesia 
de Fanhões, para requalificação do Parque Infantil 
de Casaínhos. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 170/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais. 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências. 
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C. À negociação, celebração, execução e 
cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público e 
da necessidade e suficiência dos recursos. 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo. 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações. 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações. 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas. 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 

 
 
 

I. Constituem atribuições do Município de 
Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018. 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias. 

 
L. A Freguesia de Fanhões, no âmbito deste 

processo, manifestou interesse na celebração 
do contrato Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de Requalificação do 
Parque Infantil de Casaínhos. 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na Freguesia 
de Fanhões, conforme minuta em anexo. 
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Loures, 28 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o Contrato Interadministrativo de 
delegação de competências da Câmara Municipal 
- Investimento, na Freguesia de Fanhões, para 
Requalificação do Parque Infantil de Casaínhos, 
encontra-se disponibilizado em Anexo, nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na Freguesia 
de Loures, para remodelação do espaço público 
na localidade do Fanqueiro. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 171/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais. 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências. 

 
 

C. A negociação, celebração, execução e 
cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público e 
da necessidade e suficiência dos recursos. 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo. 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações. 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações. 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas. 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 
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I. Constituem atribuições do Município de 
Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018. 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias. 

 
L. A Freguesia de Loures, no âmbito deste 

processo, manifestou interesse na celebração 
do contrato Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de Remodelação do 
espaço público na localidade do Fanqueiro. 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na Freguesia 
de Loures, conforme minuta em anexo. 

 
 

Loures, 28 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o Contrato Interadministrativo de 
delegação de competências da Câmara Municipal 
- Investimento, na Freguesia de Loures, para 
Remodelação do espaço público na localidade do 
Fanqueiro, encontra-se disponibilizado em Anexo, 
nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na Freguesia 
de Lousa, para construção de Parque Infantil em 
Cabeço de Montachique. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 172/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais. 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências. 
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C. À negociação, celebração, execução e 
cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público e 
da necessidade e suficiência dos recursos. 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo. 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações. 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações. 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas. 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 

 
 
 

I. Constituem atribuições do Município de 
Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018. 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias. 

 
L. A Freguesia de Lousa, no âmbito deste 

processo, manifestou interesse na celebração 
do Contrato Interadministrativo adicional, 
tendo apresentado a proposta de Construção 
de Parque Infantil em Cabeço de 
Montachique. 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na Freguesia 
de Lousa, conforme minuta em anexo. 
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Loures, 28 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o Contrato Interadministrativo de 
delegação de competências da Câmara Municipal 
- Investimento, na Freguesia de Lousa, para 
Construção de Parque Infantil em Cabeço de 
Montachique, encontra-se disponibilizado em 
Anexo, nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, para 
construção de Parque de Recreio Canino. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 173/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais. 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências. 

 
 

C. À negociação, celebração, execução e 
cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público e 
da necessidade e suficiência dos recursos. 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo. 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações. 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações. 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas. 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 
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I. Constituem atribuições do Município de 
Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018. 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias. 

 
L. A União das Freguesias de Moscavide e 

Portela, no âmbito deste processo, manifestou 
interesse na celebração do Contrato 
Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de Construção de 
Parque de Recreio Canino. 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, conforme 
minuta em anexo. 

Loures, 28 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo PPD/PSD - Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o Contrato Interadministrativo de 
delegação de competências da Câmara Municipal 
- Investimento, na União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, para Construção de Parque 
de Recreio Canino, encontra-se disponibilizado em 
Anexo, nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, para 
requalificação do Espaço de Jogo e Recreio do 
Jardim Almeida Garrett. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 174/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais. 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências. 
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C. À negociação, celebração, execução e 
cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público e 
da necessidade e suficiência dos recursos. 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo. 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações. 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações. 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas. 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 

 
 
 

I. Constituem atribuições do Município de 
Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018. 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias. 

 
L. A União das Freguesias de Moscavide e 

Portela, no âmbito deste processo, manifestou 
interesse na celebração do Contrato 
Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de Requalificação do 
Espaço de Jogo e Recreio do Jardim Almeida 
Garrett. 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, conforme 
minuta em anexo. 
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Loures, 28 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo PPD/PSD - Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o Contrato Interadministrativo de 
delegação de competências da Câmara Municipal 
- Investimento, na União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, para Requalificação do 
Espaço de Jogo e Recreio do Jardim Almeida 
Garrett, encontra-se disponibilizado em Anexo, 
nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, para 
substituição do pavimento do Espaço de Jogo e 
Recreio do Jardim Público de Moscavide. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 175/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais. 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências. 

C. À negociação, celebração, execução e 
cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público e 
da necessidade e suficiência dos recursos. 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo. 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações. 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações. 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas. 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 
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I. Constituem atribuições do Município de 
Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018. 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias. 

 
L. A União das Freguesias de Moscavide e 

Portela, no âmbito deste processo, manifestou 
interesse na celebração do Contrato 
Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de Substituição do 
pavimento do Espaço de Jogo e Recreio do 
Jardim Público de Moscavide. 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, conforme 
minuta em anexo. 

Loures, 28 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo PPD/PSD - Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o Contrato Interadministrativo de 
delegação de competências da Câmara Municipal 
- Investimento, na União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, para Substituição do 
pavimento do Espaço de Jogo e Recreio do 
Jardim Público de Moscavide, encontra-se 
disponibilizado em Anexo, nas páginas finais da 
presente edição. 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, para 
requalificação do Largo da Rua Francisco 
Marques Beato. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 176/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais. 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências. 
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C. À negociação, celebração, execução e 
cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público e 
da necessidade e suficiência dos recursos. 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo. 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações. 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações. 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas. 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 

 
 
 

I. Constituem atribuições do Município de 
Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018. 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias. 

 
L. A União das Freguesias de Moscavide e 

Portela, no âmbito deste processo, manifestou 
interesse na celebração do Contrato 
Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de Requalificação do 
Largo da Rua Francisco Marques Beato. 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, conforme 
minuta em anexo. 
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Loures, 28 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo PPD/PSD - Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o Contrato Interadministrativo de 
delegação de competências da Câmara Municipal 
- Investimento, na União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, para Requalificação do 
Largo da Rua Francisco Marques Beato, encontra-
se disponibilizado em Anexo, nas páginas finais da 
presente edição. 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, para 
construção de Espaço de Jogo e Recreio no Bairro 
Municipal da Quinta da Vitória. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 177/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais. 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências. 

C. À negociação, celebração, execução e 
cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público e 
da necessidade e suficiência dos recursos. 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo. 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações. 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações. 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas. 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 
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I. Constituem atribuições do Município de 
Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018. 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias. 

 
L. A União das Freguesias de Moscavide e 

Portela, no âmbito deste processo, manifestou 
interesse na celebração do Contrato 
Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de Construção de 
Espaço de Jogo e Recreio no Bairro Municipal 
da Quinta da Vitória. 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, conforme 
minuta em anexo. 

Loures, 28 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo PPD/PSD - Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o Contrato Interadministrativo de 
delegação de competências da Câmara Municipal 
- Investimento, na União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, para Construção de Espaço 
de Jogo e Recreio no Bairro Municipal da Quinta 
da Vitória, encontra-se disponibilizado em Anexo, 
nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, para 
requalificação do lago ornamental da mata da 
Urbanização dos Jardins de Cristo Rei. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 178/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais. 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências. 
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C. À negociação, celebração, execução e 
cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público e 
da necessidade e suficiência dos recursos. 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo. 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações. 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações. 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas. 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 

 
 
 

I. Constituem atribuições do Município de 
Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018. 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias. 

 
L. A União das Freguesias de Moscavide e 

Portela, no âmbito deste processo, manifestou 
interesse na celebração do Contrato 
Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de Requalificação do 
lago ornamental da mata da Urbanização dos 
Jardins de Cristo Rei. 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, conforme 
minuta em anexo. 
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Loures, 28 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo PPD/PSD - Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o Contrato Interadministrativo de 
delegação de competências da Câmara Municipal 
- Investimento, na União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, para Requalificação do lago 
ornamental da mata da Urbanização dos Jardins 
de Cristo Rei, encontra-se disponibilizado em 
Anexo, nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, para 
construção de bolsas de estacionamento junto às 
Pracetas Copacabana e Ipanema, na Portela. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 179/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais. 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências. 

C. À negociação, celebração, execução e 
cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público e 
da necessidade e suficiência dos recursos. 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo. 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações. 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações. 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas. 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 
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I. Constituem atribuições do Município de 
Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018. 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias. 

 
L. A União das Freguesias de Moscavide e 

Portela, no âmbito deste processo, manifestou 
interesse na celebração do Contrato 
Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de Construção de 
Bolsas de Estacionamento junto às Pracetas 
Copacabana e Ipanema, na Portela. 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, conforme 
minuta em anexo. 

Loures, 28 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo PPD/PSD - Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o Contrato Interadministrativo de 
delegação de competências da Câmara Municipal 
- Investimento, na União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, para Construção de Bolsas 
de Estacionamento junto às Pracetas Copacabana 
e Ipanema, na Portela, encontra-se disponibilizado 
em Anexo, nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas, para automatização da rede de rega 
automática com controladores sem fios operáveis 
por plataforma web. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 180/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais. 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências. 
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C. À negociação, celebração, execução e 
cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público e 
da necessidade e suficiência dos recursos. 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo. 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações. 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações. 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas. 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 

 
 
 

I. Constituem atribuições do Município de 
Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018. 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias. 

 
L. A União das Freguesias de Santo António dos 

Cavaleiros e Frielas, no âmbito deste 
processo, manifestou interesse na celebração 
do Contrato Interadministrativo adicional, 
tendo apresentado a proposta de 
Automatização da Rede de Rega Automática 
com controladores sem fios operáveis por 
plataforma web. 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas, conforme minuta em anexo. 
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Loures, 28 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o Contrato Interadministrativo de 
delegação de competências da Câmara Municipal 
- Investimento, na União das Freguesias de Santo 
António dos Cavaleiros e Frielas, para 
Automatização da Rede de Rega Automática com 
controladores sem fios operáveis por plataforma 
web, encontra-se disponibilizado em Anexo, nas 
páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

Processo n.º 1175-G/DOM 
Escola Básica João Villaret - Construção de 
Pavilhão Gimnodesportivo 
Proposta de aprovação do projeto de arquitetura e 
especialidades, do tipo e peças do procedimento, 
da constituição do Júri e de delegação de 
competências no júri do concurso, de aprovação 
da designação da gestora do contrato e da 
publicitação eletrónica do anúncio do concurso. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 181/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A construção do Pavilhão Gimnodesportivo na 

Escola Básica João Villaret no Infantado - 
Loures vem dotar a mesma de um 
equipamento desportivo para a prática de 
modalidades “indoor”, bem como a freguesia 
de Loures. Na elaboração do projeto de 
construção adotou-se separar fisicamente 
através de vedação e portões de acesso 
controlado, visto a sua área de intervenção se 
integrar no recinto escolar, criar também um 
acesso direto e independente para a via 
pública visto que o mesmo será para utilização 
da escola, bem como para a comunidade em 
geral. 

 

B. Considerando os objetivos inscritos em Plano 
Plurianual de Investimentos, foi elaborado o 
Projeto de Execução e preparado o 
procedimento para lançamento da Empreitada 
“Escola Básica João Villaret - Construção do 
Pavilhão Gimnodesportivo - Loures ”- 
Processo 1175-G/DOM; 

 
C. Este procedimento encontra-se em condições 

para ser tomada a decisão de contratar, sendo 
o valor económico estimado do contrato de 
2.046.560,30 € (dois milhões e quarenta e seis 
mil quinhentos e sessenta euros e trinta 
cêntimos) não incluindo o imposto sobre o 
valor acrescentado; 

 
D. No que ao Município de Loures diz respeito, o 

órgão competente para contratar, autorizar a 
despesa, escolher o procedimento, aprovar os 
documentos pré-contratuais, aprovar a minuta 
de contrato, bem como para quaisquer outros 
atos inerentes ao procedimento de 
contratação pública em apreço é a Câmara 
Municipal; 

 
E. Foi verificado, nesta data, que a despesa do 

Município de Loures está prevista na rubrica 
10.02/07.01.03.02 e ação 2017 / I / 53. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 36.º, artigo 38.º, n.º 2 
do artigo 40.º, do n.º 4 do artigo 47.º, da alínea c) 
do n.º 1 do artigo 16.º e da alínea b) do artigo 19.º, 
todos do D.L. n.º 18/2008, de 29 de janeiro (CCP), 
e bem assim, da alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
 
1. O projeto de arquitetura e especialidades 

elaborado nos termos e para os efeitos do 
disposto na Portaria n.º 701-H, de 29 de julho 
de 2008; 

 
2. A abertura do procedimento por Concurso 

Público, nos termos da alínea b) do artigo 19.º 
do CCP, pelo valor base de 2.046.560,30 € 
(dois milhões e quarenta e seis mil quinhentos 
e sessenta euros e trinta cêntimos) sem IVA, 
com um prazo máximo de execução de 15 
meses (quinze meses); 

 
3. A aprovação da fundamentação do valor base, 

que corresponde ao valor total calculado na 
estimativa orçamental do projeto de execução; 
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4. A aprovação de preço anormalmente baixo 
quando for 10%, ou mais, inferior ao preço 
base, fixado no caderno de encargos, 
considerando-se que o preço inferior produzirá 
decréscimo da qualidade dos trabalhos tendo 
em consideração os preços médios praticados 
no mercado; 

 
5. A aprovação da decisão de não contratação 

por lotes, nos termos da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 46.º-A do CCP, uma vez que, tratando-
se da construção de um edifício único, a 
empreitada é incindível; 

 
6. A aprovação da caução a prestar pelo 

empreiteiro no valor de 5% do valor da 
adjudicação; 

 
7. A aprovação do Programa de Concurso e os 

seguintes critérios de seleção da proposta 
economicamente mais vantajosa, na 
modalidade de melhor relação qualidade-
preço: 

 
A) Preço da Proposta (PP) - 40% 
B) Valia Técnica da Proposta (VTP) - 50% 
C) Prazo de Execução (PE) - 10% 

 
8. A aprovação do seguinte critério de 

desempate: 
 
• Em caso de empate a escolha recairá sobre a 

proposta que apresentar menor valor para o 
Preço da Proposta (PP). 

• Em caso de subsistência do empate, será 
realizado por via de um sorteio, a realizar 
através de ato público, com prévia 
comunicação aos concorrentes, relativamente 
ao local e hora; 

 
9. O Caderno de Encargos; 
 
10. O Anúncio do Concurso Público; 
 
11. A aprovação da seguinte constituição e 

composição do júri: 
 
Presidente Carla Monteiro, Eng.ª Civil 
1.º Vogal efetivo Paulo Bravo, Eng.º Civil 
2.º Vogal efetivo Fátima Sil, Eng.ª Civil 
3.º Vogal efetivo Joana Morgado, Jurista 
1.º Suplente Manuel Domingos, Eng.º Civil 
2.º Suplente José Barros, Assistente Técnico 
3.º Suplente Luísa Caetano, Dr.ª 

 
12. A delegação de competências no júri nos 

termos do disposto no artigo 109.º do CCP, 
com exceção das previstas no n.º 2 do artigo 
69.º do CCP, designadamente para: 

 
a) Prestar esclarecimentos; 

b) Pronúncia sobre pedidos de classificação de 
documentos e de pedidos de prorrogação de 
prazos; 

c) Análise de erros e omissões e submissão da 
mesma ao órgão competente para a decisão 
de contratar; 

d) Audiência prévia dos concorrentes; 
e) A autorização para a publicação eletrónica do 

anúncio do concurso no sítio do Diário da 
República; 

f) A designação dos seguintes funcionários, ao 
abrigo do disposto nos n.ºs 1, 2 e 7 do artigo 
54.º da Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto, como 
representantes autorizados para assinar 
eletronicamente os documentos da 
responsabilidade da entidade adjudicante na 
plataforma eletrónica Vortal: José Manuel 
Cerqueira de Barros, Assistente Técnico, e 
Luísa Maria Reis Caetano, Técnica superior; 

g) A designação da gestora do contrato, proposta 
a fl.12, nos termos do artigo 290.º-A do CCP: 
Carla Monteiro, Chefe de Divisão da DEC. 

… 
 

Loures, 25 de março de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Relatório 
de Gestão e do Balanço e Contas relativos ao 
período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de 
dezembro de 2018, dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 167/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Compete à Assembleia Municipal apreciar e 

votar os documentos de prestação de contas, 
nos termos da alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, conjugado com o n.º 3 do artigo 16.º 
da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto; 
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B. Compete à Câmara Municipal, de acordo com 
a alínea l) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elaborar e 
aprovar os documentos de prestação de 
contas, a submeter à apreciação e votação da 
Assembleia Municipal; 

 
C. Os documentos de prestação de contas dos 

Serviços lntermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) referentes ao exercício de 
2018 foram aprovados pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR, na sua 34.ª reunião 
ordinária, realizada em 18 de março de 2019. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º para 
efeitos do disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 
25.º, todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar e submeter à Assembleia 
Municipal o Relatório de Gestão e o Balanço e 
Contas relativos ao período compreendido entre 1 
de janeiro e 31 de dezembro de 2018 dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas. 

 
 

Loures, 27 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

Anexos: 
 
• Proposta n.º 114/2019 - Prestação de Contas 

a 31/12/2018; 
 
• Proposta n.º 132/2018 - Relatório de Gestão 

2018. 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo PS - Partido Socialista e pelo PPD/PSD - 
Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, os documentos Relatório de Gestão, 
Balanço e Contas dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, relativos ao 
período compreendido entre e de janeiro e 31 de 
dezembro de 2018, e o Relatório sobre a Auditoria 
às Demonstrações Financeiras em 31 de 
dezembro de 2018, emitido pelo Revisor Oficial de 
Contas, encontram-se disponibilizados em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 1.ª 
Revisão dos Documentos Previsionais de 2019 
dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 168/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos do 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), na 
sua 7.ª Reunião Extraordinária, realizada em 
20 de março de 2019, deliberou aprovar a 1.ª 
revisão aos Documentos Previsionais para 
2019; 

 
B. Nos termos legais, torna-se necessário que 

aquela revisão aos documentos seja, também, 
objeto de deliberação pelas Câmaras e pelas 
Assembleias Municipais de Loures e Odivelas. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que, a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
das disposições conjugadas da alínea c) do n.º 1 
do artigo 33.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
delibere submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal de Loures a 1.ª Revisão aos 
Documentos Previsionais de 2019 dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas. 

 
 

Loures, 27 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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Anexo: Proposta n.º 148/2019 do Conselho de 
Administração dos SIMAR, de 20 de março de 
2019. 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo PS - Partido Socialista e pelo PPD/PSD – 
Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o documento 1.ª Revisão aos 
Documentos Previsionais de 2019 dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 
 

 

 
 

AMBIENTE 
 

 
 

� INFORMAÇÃO 

n.º Inf. 129 DA/DZVF/MN_2019 
 

de 27 de março de 2019 
 

sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 

datado de 27 de março de 2019, 
pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 

e datado de 29 de março de 2019, 
pelo Sr. Vice-Presidente 

 
(registo E/35002/2019, de 29.03.2019) 

 
Substituição da Chefe da Divisão 

de Zonas Verdes e Floresta 
nos dias 1 a 4 de abril 

 
Considerando a ausência da Chefe da Divisão de 
Zonas Verdes e Floresta, por motivo de 
deslocação em trabalho no âmbito de projeto 
RURBAN, nos dias 1 a 4 de abril, propõe-se que a 
sua substituição com as competências 
subdelegadas pelo Senhor Diretor do 
Departamento de Ambiente constantes do 
Despacho n.º 257/2018, de 15 de outubro de 
2018, sejam asseguradas pelo técnico superior 
João Lucas. 
 
Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGMA/DGDA/Expediente para os efeitos de 
divulgação interna. 

 
 

A Chefe da Divisão de Zonas Verdes e Floresta 
 

(a) Madalena Neves 
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ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO n.º 5516/2019 
 

Designação em comissão de serviço 
para o cargo de direção intermédia de 2.º grau 

para Chefe da Divisão 
de Gestão de Recursos Humanos 

(DGRH) 
 

Considerando a conclusão do procedimento 
concursal para recrutamento para o cargo de 
direção intermédia de 2.º grau para Chefe da 
Divisão de Gestão de Recursos Humanos e de 
acordo com o proposto pelo júri na Ata n.º 5, 
datada de 3 de julho de 2018, homologada em 7 
de setembro de 2018, reconhece-se que o 
candidato Cândido Miguel Nascimento Esteves 
confere a posse do perfil, a experiência e os 
conhecimentos adequados para o desempenho do 
cargo concursado. 
 
Considerando que o referido candidato reúne os 
requisitos legalmente exigidos, designadamente 
os previstos no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação e 
detém o currículo e perfil adequados para o 
desempenho do cargo, foi determinado por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 20 de 
novembro de 2018, a designação em comissão de 
serviço de Cândido Miguel Nascimento Esteves 
para exercer o cargo de direção intermédia de 2.º 
grau para de Chefe da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos, a partir do dia 20 de 
novembro de 2018, pelo período de 3 anos. 
 
Nota relativa ao currículo profissional do candidato 
Cândido Miguel Nascimento Esteves: 
 
Habilitações académicas: 
 
Licenciatura em Gestão (Instituto Superior de 
Contabilidade e Administração de Lisboa, em 
2009); 
Pós-Graduação em Gestão Autárquica (Instituto 
Superior de Línguas e Administração de 
Santarém, em 2013). 
 
Competências teórico-práticas adquiridas e 
experiência profissional: 
 

Como Técnico Superior desenvolveu, na Divisão 
de Gestão de Recursos Humanos, da Câmara 
Municipal de Loures, entre 2010 e 2015, diversos 
trabalhos, nomeadamente: Elaboração de 
documentos de informação para a gestão, 
designadamente Balanço Social e Relatório de 
Atividades; Elaboração do Mapa de Pessoal; 
Orçamento de despesas com pessoal; Elaboração 
de propostas de deliberação de verbas com o 
recrutamento de trabalhadores; Elaboração de 
proposta para uniformização da codificação das 
habilitações literárias; Participação em 
procedimentos concursais, como elemento do júri. 
Desde janeiro de 2016 até à presente data, 
desempenha funções de Chefe da Divisão de 
Gestão de Recursos Humanos., em regime de 
substituição, do Departamento de Recursos 
Humanos da Câmara Municipal de Loures, 
desenvolvendo a sua atividade: Direção de 
equipas de trabalho nas áreas de planeamento e 
gestão, recrutamento e seleção, avaliação de 
desempenho, formação profissional e 
comunicação interna. 
Participou em várias ações de formação, 
seminários, jornadas, etc., nomeadamente: 
"Higiene e Segurança em Trabalho de Escritório"; 
"O Orçamento de Estado e as implicações na 
Gestão Autárquica; "Operacionalização do 
SIADAP 3", "40 anos de Poder Democrático"; 
"Expo RH- Salão Profissional de Recursos 
Humanos"; "Riscos de Gestão vs Gestão do Risco: 
Uma afirmação da Cultura Organizacional. 

 
13 de fevereiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 62, de 28 de março de 2019] 
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AVISO n.º 5517/2019 
 

Consolidação definitiva 
das mobilidades intercarreiras 

ou intercategorias 
 

Para os devidos efeitos torna-se público que nos 
termos do artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua versão 
atualizada, foi aprovada a consolidação definitiva 
das mobilidades intercarreiras e intercategorias, 
com efeitos a 1 de fevereiro de 2019, dos 
seguintes trabalhadores: 
 
Ana Teresa dos Santos Morais Margaça Marques, 
Cátia Sofia Lopes Santos, Cecília Filomena Costa 
Jesus, Célia Maria Gomes Santos Alves, Liliana 
Vieira Correia Soares, Paula Cristina Dias 
Lourenço Cardoso e Tânia Isabel Valente Pereira 
para a categoria de Técnico Superior. 
 
Elsa Maria Antunes Costa Paulo Domingos 
Cardoso para a categoria de Coordenador 
Técnico. 

 
11 de março de 2019. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 62, de 28 de março de 2019] 

 
 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 3237/2019 

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
NIPC: 501294996 
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Departamento 
de Ambiente 
Endereço: Rua do Funchal, 45, R/C - Edifício 
Cooperativa Agrícola de Loures 
Código postal: 2670- 364 
Localidade: Loures 

País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Telefone: 211150708 
Fax: 211150718 
Endereço da Entidade: www.cm-loures.pt 
Endereço Eletrónico: da_empreitadas@cm-
loures.pt 
 
2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: Beneficiação da Rede 
Viária Florestal no Concelho de Loures 
Descrição sucinta do objeto do contrato: 
Beneficiação da rede viária florestal e gestão de 
combustível, nas freguesias da zona norte do 
concelho (Bucelas, Loures, Lousa, Fanhões e 
Santo Antão e São Julião do Tojal), 
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 177941.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 45233140 
 
3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
Referência interna: Proc. 24/DA 
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias 
entidades)? Não 
Contratação por lotes: 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 
 
4- ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
5- LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Bucelas 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Fanhões 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
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Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Lousa - Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: União das Freguesias de Santo Antão 
e São Julião do Tojal 
 
6- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Dias 
120 dias 
O contrato é passível de renovação? Não 
 
7- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1. Habilitação para o exercício da atividade 

profissional 
 
Não 

 
7.2. Informação sobre contratos reservados 
 
O contrato está reservado a entidades e 
fornecedores cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de pessoas com 
deficiência ou desfavorecidas? 
Não 
 
8- ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 

PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
8.1. Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: 
Departamento de Ambiente 
Endereço desse serviço: Rua do Funchal, 45, R/C 
- Edifício Cooperativa Agrícola de Loures 
Código postal: 2670 364 
Localidade: Loures 
Telefone: 211150708 
Fax: 211150718 
Endereço Eletrónico: da_empreitadas@cm-
loures.pt 
 
8.2. Fornecimento das peças do concurso, 

apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 

 

Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante:  
Vortal (http://portugal.vortal.biz/) 
 
9- PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS  
 
Até às 19:00 do 14.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio  
 
10- PRAZO DURANTE O QUAL OS 

CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 

 
66 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
11- CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Melhor relação qualidade-preço: Não 
Critério relativo à qualidade 
Nome: Qualidade 
Ponderação: 0 % 
Critério relativo ao custo 
Nome: Avaliação do preço ou custo enquanto 
único aspeto da execução do contrato a celebrar 
Ponderação: 100 % 
 
12- PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Não 
 
13- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 

ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Presidente da Câmara Municipal 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674-501 
Localidade: Loures 
Telefone: 211150708 
Fax: 211150718 
Endereço Eletrónico: da_empreitadas@cm-
loures.pt 
Prazo de interposição do recurso: 5 dias 
 
14- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2019/03/28 
 
15- O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 

DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO 
NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA:  

 
Não 
 
16- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Serão usados critérios ambientais: Não 
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17- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Renata Gabriela Pedro Guilherme 
Cargo: Técnico Superior 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 63, de 29 de março de 2019] 

 
 
 
 

AVISO n.º 5829/2019 
 

Notificação da aplicação 
da sanção de despedimento disciplinar 

 
Para os efeitos do disposto no artigo 222.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, fica por este 
meio notificada Sónia Isabel Ribeiro Tadeu, 
assistente operacional, de que a Câmara 
Municipal de Loures, na sua reunião realizada em 
13/02/2019, deliberou aplicar-lhe a sanção de 
despedimento disciplinar que, de acordo com o 
artigo 223.º da mesma Lei, produzirá os seus 
efeitos 15 dias após a data da publicação do 
presente aviso. 

 
7 de março de 2019. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 64, de 1 de abril de 2019] 

 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

AVISO n.º 6081/2019 
 

Nos termos do disposto na alínea d) n.º 1 do artigo 
4.º da Lei n.º 35/2014, de 2/06, torna-se pública a 
cessação do Procedimento Concursal Comum, 
com a Ref.ª 4/2018, para ocupação de um posto 
de trabalho na categoria de Assistente 
Operacional, na área funcional de Mecânico 
Eletricista, a que se refere o aviso de abertura n.º 
12309/2018 publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 164, de 2018.08.27, na Bolsa de 

Emprego Público com o código de oferta 
OE201808/0869, e no jornal "Correio da Manhã" 
do dia 28/08/2018, por inexistência de candidatos 
à prossecução do procedimento e 
consequentemente se tornar inútil, nos termos da 
alínea a), n.º 1, do artigo 38.º da Portaria n.º 83-
A/2009, de 22/01, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145-A/2011, de 6/04, conjugada com o 
artigo 95.º do Código do Procedimento 
Administrativo, tendo sido presente a reunião de 
2019.03.06 do Conselho de Administração destes 
serviços. 

 
21 de março de 2019. 

 
Pela Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Maria de Fátima Lopes 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 66, de 3 de abril de 2019] 
 
 
 
 

AVISO n.º 6082/2019 
 

Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83-A/2009 de 22/1 alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6/04, 
notificam-se os interessados que as Listas 
Unitárias de Ordenação Final dos Procedimentos 
Concursais Comuns para ocupação de postos de 
trabalho em regime de Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas por Tempo Indeterminado, cujo 
aviso de abertura n.º 12309/2018 foi publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 164, de 
27/08/2018, na Bolsa de Emprego Público com os 
códigos de oferta OE201808/0866, 
OE201808/0871, e OE201808/0874 
respetivamente, e no jornal "Correio da Manhã" do 
dia 28/08/2018, a seguir identificados, foram 
homologadas pelo Conselho de Administração em 
reuniões de 18 e 20 de março de 2019, 
encontrando-se afixadas nos placards da Divisão 
de Recursos Humanos no edifício Sede destes 
Serviços Intermunicipalizados, sito na Rua Ilha da 
Madeira, n.º 2, Loures, e disponíveis para consulta 
na página eletrónica www.simar-louresodivelas.pt: 
 
Ref.ª 3/2018 - Assistente Operacional, na área 
funcional de Carpinteiro, para ocupação de 2 
postos de trabalho; 
 
Ref.ª 5/2018 - Assistente Operacional, na área 
funcional de Pintor, para ocupação de 1 posto de 
trabalho; 
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Ref.ª 6/2018 - Assistente Operacional, na área 
funcional de Serralheiro Civil, para ocupação de 2 
postos de trabalho. 

 
21 de março de 2019. 

 
Pela Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Maria de Fátima Lopes 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 66, de 3 de abril de 2019] 
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ANEXO IV 
 

Documentos respeitantes à Certificação Legal das Contas, 
Parecer sobre as Contas e Relatório de Auditoria Anual, 

referentes ao ano 2018, 
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PREÂMBULO 
 
A Prestação de Contas agora apresentada é constituída por um conjunto de documentos de 
execução orçamental e patrimonial relativo ao Orçamento e Opções do Plano aprovados e 
pelo Relatório de Gestão onde consta a atividade desenvolvida, durante o ano económico de 
2018. 
Esta Prestação de Contas, correspondente ao primeiro ano de um novo mandato autárquico, 
não pode ser lida de uma forma isolada, mas antes analisada numa perspetiva de continuidade 
da execução orçamental dos últimos quatro anos. 
 
Da análise à execução do Orçamento, serão de realçar os seguintes indicadores: 
 

• O total de receita arrecadada foi de 113,1 milhões de euros, menos 1,7 milhões de euros 
que a receita arrecadada em 2017, que foi de 114,8 milhões de euros. A taxa de execução 
foi 96,01%; 

• Os Impostos Diretos apresentam um aumento de 3,6 milhões de euros (6,69%) 
comparativamente ao ano de 2017. Do ponto de vista percentual os impostos diretos que 
mais aumentaram foram o Imposto Único de Circulação (IUC) e o Imposto Municipal sobre 
Transmissões (IMT), com 17,1 % e 10,03 % respetivamente; 

• A taxa de execução da despesa (pagamentos efetuados) foi de 77,10%, com um valor 
absoluto de 102,7 milhões de euros; 

• O investimento pago foi de 7,7 milhões de euros e corresponde a uma taxa de execução de 
32,66 %. A taxa de execução foi condicionada, em parte, pelo processo judicial relativo à 
empreitada de “Regularização fluvial e controlo de cheias da Ribeira do Prior Velho” e de 
alguns atrasos na obtenção de pareceres de entidades externas relativos a alguns 
investimentos previstos; 

• As despesas com pessoal apresentam um acréscimo de 2,7 milhões de euros, 
comparativamente ao ano de 2017. Este aumento é, essencialmente, consequência da 
reposição de vencimentos, do aumento do salário mínimo nacional e do reforço de 
recursos humanos ocorrido neste ano, nomeadamente de assistentes operacionais para 
escolas; 

• As Opções do Plano apresentam uma execução (pagamentos) de 66,21 % e foram 
efetuados compromissos correspondentes a 81,2 % das dotações previstas; 

• A dívida a terceiros no final do ano é de 28,5 milhões de euros (FAM incluído) e diminui 
relativamente ao ano anterior 2,8 milhões de euros; 

• Do total da dívida, 23,77 milhões de euros corresponde a empréstimos bancários e 4,8 
milhões de euros a dívida a fornecedores e outras entidades. 

 
 
A despesa paga em 2018, no valor de 102,7 milhões de euros, apresenta a seguinte estrutura na 
sua afetação: 
 

 
AGREGADO DE DESPESA 

 
VALOR (€) 

 
% 

Pessoal 43.090.099 41,97% 

Despesa não afeta a Opções do Plano 3.864.879 3,76 % 

Grandes Opções do Plano PPI+PAM 55.725.082 54,27 % 

Total 102.680.060 100.0% 
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O ano de 2018, primeiro ano do atual mandato autárquico, foi caraterizado pela continuação do 
trabalho iniciado no mandato anterior nas várias áreas de atribuição municipal e pela preparação 
de procedimentos, com vista à concretização de um conjunto de investimentos previstos para os 
próximos anos. 
 
As negociações com o Ministério da Saúde para a construção dos centros de saúde de Santo Antão 
do Tojal e Catujal-Unhos são demonstrativo de que o município continuou e continuará a negociar 
a concretização de investimentos necessários no concelho, com todas as entidades, 
nomeadamente com a Administração Central. Na área dos transportes públicos foi um ano de 
trabalho de parceria com todos os municípios da Área Metropolitana de Lisboa para ser possível, já 
em 2019, haver a redução do valor dos passes sociais válidos para todos os operadores, como na 
definição das condições para o lançamento do concurso de concessão dos transportes públicos na 
AML que permita mais carreiras e melhores transportes. Continuamos a exigir o prolongamento do 
Metro para Loures como forma de melhorar significativamente a mobilidade no concelho. 

Como fator negativo na atividade municipal é de referir o não início, neste ano, como previsto, do 
projeto de “Regularização fluvial e controlo de cheias na Ribeira do Prior Velho” infraestrutura de 
drenagem vulgarmente designada por “Caneiro de Sacavém”, por impugnação contenciosa do 
procedimento concursal da referida empreitada. 

As Opções do Plano foram comprometidas com um valor global de 68,3 milhões de euros, dos 
quais foram pagos 55,7 milhões de euros. Da atividade desenvolvida será de destacar: 

Educação: No domínio da educação, área prioritária de intervenção municipal, com 6,9 milhões 
de euros executados, procedeu-se a intervenções de remodelação e reabilitação do parque 
escolar, aprofundaram-se medidas de ação social escolar, consolidaram-se projetos de Educação 
pela Arte e de Educação ao Longo da Vida na construção de um concelho educador e inclusivo. 
 

• Na requalificação e reabilitação do edificado escolar foi realizado um conjunto 

significativo de intervenções designadamente as reabilitações da Unidade de Apoio à 

Multideficiência da EB de Unhos, EB de Montemor, EB n.º2 da Bobadela, JI da Quinta 

de São José, EB de Santo Antão do Tojal, logradouro da EB de Lousa, polidesportivo da 

EB do Alto da Eira, requalificações na EB de Unhos e EB de Santo António dos 

Cavaleiros, JI da Apelação e instalação de novos telheiros/ensombramentos na EB do 

Fanqueiro, EB da Quinta da Alegria e EB de Bucelas. Procedeu-se igualmente à 

remodelação de duas salas e IS na EB de Bucelas no âmbito da integração da Educação 

Pré-escolar e foi adjudicada a remodelação e ampliação da EB da Portela. 

• Iniciou-se a implementação do Programa Municipal Mais Escola com a renovação de 

mobiliário escolar, equipamento didático e atribuição de maleta com material lúdico 

didático a todos os jardins de infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico da rede 

pública e solidária. 

• Registou-se, em 2018, um reforço significativo do quadro de assistentes operacionais e 

assistentes técnicos a desempenhar funções de ação educativa nas escolas do 

concelho. 

• A ação social escolar, da competência do município, concretizou-se através dos 

serviços de apoio à família, dos transportes escolares e atribuição/oferta de material 

escolar a todas as crianças da educação pré-escolar e alunos do 1.º ciclo do Ensino 

Básico da rede pública e solidária concelhia. 
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• Na ação socioeducativa e promoção do sucesso educativo regista-se a consolidação e 

alargamento dos projetos no âmbito do Programa Municipal Educação com Arte, 

nomeadamente Músicos de Palmo e Meio, MusicArte, Escola com Teatro, Escola 

Artística do Conservatório Nacional, e o início dos projetos DançArte e Oficina de 

Cante Alentejano. Assim como o crescimento do projeto Escola para Todos. 

• Na informação/formação releva-se a realização, em Loures, do Seminário Nacional 

Modelos de Educação do Futuro e Encontro Nacional da Rede Territorial das Cidades 

Educadoras, os Ciclos de Educação a Tempo e PaisInforma, a publicação de nova 

edição da Revista da Educação e o novo Guia das Respostas Educativas. 

• No âmbito da Educação ao Longo da Vida, a consolidação e alargamento da oferta e 

atividade lúdica-pedagógica da Academia dos Saberes e o início de Programa de apoio 

e incentivo à Educação de Adultos nas Escolas Públicas do concelho. No Programa 

Escola Inclusiva, assinala-se, o início do Projeto de Apoio aos Centros de Apoio à 

Aprendizagem da Rede Pública de Ensino bem como o crescimento do projeto de 

Hidroterapia. 

Meio Ambiente e Espaço Público: 

Na defesa do meio ambiente e da melhoria do espaço público as deposições ilegais de 

resíduos, assim como a identificação de fatores adversos ao ambiente foram uma das 

principais linhas de atuação do município, que procedeu durante o ano de 2018 a várias 

operações especiais de limpeza e ao lançamento de processos contraordenacionais contra 

entidades identificadas com depósitos ilegais de resíduos. 

No âmbito da estratégia de educação e de sensibilização ambiental realizaram-se durante o 

ano mais de trezentas atividades de cariz ambiental em que participaram cerca de 11 mil 

alunos das escolas do concelho. 

 

No âmbito da requalificação e melhoria do espaço público foram consolidados vários projetos: 

 

• Lançado o procedimento de empreitada para a “Requalificação do Rio Trancão em 

Bucelas com o objetivo de requalificação do Rio Trancão integrada no Projeto 

ValoRio”; 

• Concluídos os projetos de intervenção no Parque Urbano do Infantado, Parque 

Municipal de Cabeço de Montachique e Parque do Casal de Mirradinhos/Catujal; 

• Em elaboração o projeto para intervenção na ribeira da Póvoa e no rio de Loures com 

o objetivo do controlo de cheias e requalificação de linhas de água. 

 

 

De realçar que no ano de 2018 o município obteve a sua melhor pontuação com pelo menos 

80%, no Programa de educação para a sustentabilidade ECOXXI. 
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Rede Viária, Mobilidade e Acessibilidades: Foram executados financeiramente 2,2 milhões de 
euros nesta área, e desenvolvido um conjunto de intervenções recorrendo a empreitadas e a obra 
por administração direta. Na continuação de todo o trabalho já realizado, neste domínio, nos 
anos anteriores, destacam-se: 
 

• Repavimentação da EM541 Entre Pintéus e Fanhões, Requalificação do Espaço Público 
Envolvente às Torres da Bela Vista em Santo António dos Cavaleiros, Repavimentação 
do Bairro da Bogalheira em Camarate; Viaduto Sobre a A8 Junto ao Loureshopping em 
Loures- Substituição das Juntas de dilatação; Repavimentação da Rua Sol Nascente em 
Santo António dos Cavaleiros; Repavimentação da Rua Samora Machel e troços das 
Ruas Atriz Ivone Silva e Dr. Agostinho Neto no Alto da Eira em Santa Iria de Azóia, 
Repavimentação do B.º das Duas Portas em Santa Iria de Azóia, Repavimentações nos 
Bairros da Fraternidade e Belavista em S. João da Talha, Repavimentação da Rua Abel 
Manta em Loures, Repavimentação de troço da Rua Jorge Jesus Henriques e Rua José 
Domingos dos Santos em Sacavém, Repavimentação da Rua Álvaro Manuel Roxo, troço 
da Rua da Fé, Travessa Paris, Praceta Paris e Praceta Luísa Tody em S. João da Talha, 
Repavimentação de arruamentos em Vila Nova - Bucelas, Repavimentação de 
arruamentos no Bairro Areias Novo na Apelação, Repavimentação da Rua Alto das 
Noras (CM 1302) na Torre da Besoeira em Fanhões, Repavimentação de parte do CM 
1306 - Quinta da Peça em Moninhos (Rua Portela das Maunças) em Loures, 
Repavimentação de arruamentos em Salemas em Lousa, Repavimentação do troço da 
Rua da Varzinha em St. º António dos Cavaleiros, Regularização da EM 626 entre St.º 
Antão e o caminho do Povo em Frielas; Regularização do caminho de ligação de S. 
Julião do Tojal ao Caminho do Povo em Unhos. 

• Encontra-se em curso a elaboração de um conjunto vasto de projetos que permitirão a 
sua implementação a curto prazo, nomeadamente no âmbito dos modos suaves de 
deslocação, com intervenções ao nível de percursos pedonais e percursos clicáveis. 

 
Cultura, Desporto e Juventude: O ano de 2018 constituiu-se como um ano de afirmação do 

desenvolvimento Cultural, Desportivo e Juventude, quer com a consolidação de um conjunto 

de iniciativas de referência nos três domínios de intervenção, quer no reforço da ligação ao 

movimento associativo, enquanto parceiro determinante do Município nestas áreas. 

Da vasta atividade desenvolvida nestas áreas é importante referenciar: 

• O início dos trabalhos de requalificação do Palácio de Valflores; 

• A concretização de Planos de Intervenção Municipal nas áreas da Leitura Pública e da 
Museologia; 

• A revisão do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo; 

• A entrada em funcionamento do Gabinete de Apoio à Juventude Itinerante; 

• As parcerias associadas à Rota Histórica das Linhas de Torres e à Rota do Memorial do 
Convento; 

• Do conjunto de exposições destaque para a exposição “Quando nós somos os outros. 
Loures no caminho da Interculturalidade”, enquanto espaço de descoberta e de 
aprofundamento de conhecimento sobre o nosso território e as pessoas que o 
habitam; 

• Isenção aos escalões desportivos de formação e aos escalões femininos pela utilização 
dos equipamentos desportivos municipais; 

• O programa “Desporto Sénior” que proporciona a prática desportiva aos seniores do 
concelho, incluindo nas suas atividades a hidroginástica e que em 2018 viu ampliado o 
número de parceiros envolvidos; 
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• O programa “Diálogos Rumo ao Sucesso”, que promove visitas das empresas às escolas 
e das escolas às empresas, reforçando a relação entre estes, com o objetivo de 
promover a sua aproximação, de forma a facilitar oportunidades profissionais aos 
jovens do concelho; 

• As comemorações do 25 de Abril com um programa vasto e diversificado, envolvendo 
escolas e movimento associativo, do aniversário do concelho, do mês da Juventude, a 
Festa das Vindimas e a implantação da República; 

• A valorização e divulgação de jovens criadores e produtores culturais ligados à música, às 
artes plásticas e à escrita. 

 
 
Coesão Social e Habitação: no âmbito do objetivo central traçado neste domínio de competência 
municipal de construção de um Concelho para Todos e de um território coeso e solidário, que 
incentiva e respeita o exercício dos direitos e deveres de todos os cidadãos, promovendo soluções 
de parceria com todos os agentes que desenvolvem atividades nesta área, foi, durante o ano de 
2018, efetuado um conjunto de ações, das quais se destacam: 
 

• Início das obras de intervenção no edificado e espaço público relativo ao projeto de 
regeneração física, económica e social nas urbanizações da Quinta da Fonte, na Apelação, 
e Sapateiras em Loures; 

• Reparação de outros fogos no parque habitacional municipal existente; 

• Elaboração, discussão pública e aprovação no executivo municipal do Regulamento 
Municipal de Apoio às Instituições Sociais; 

• Apoio às IPSS e outras entidades que intervêm socialmente no território, através de apoio 
financeiro e logístico ao desenvolvimento das suas atividades; 

• Aprofundamento do trabalho de parceria entre o município e agentes sociais, com 
objetivos comuns, num processo de governação integrada e colaborativa nas diferentes 
áreas. 

 

Desenvolvimento Económico: O desenvolvimento económico continuou no ano de 2018 a ser 
uma área prioritária. A estratégia de desenvolvimento económico traçada e a consolidação da 
Loures Investe permitiram durante o ano: 

• Apoiar cerca de 100 potenciais novos investidores e empresários com pretensões de 
expansão no território, prestando todo o tipo de informação desde a possibilidade de 
localização aos requisitos de licenciamento urbanístico e de atividade. Os novos 
investimentos traduzem-se em cerca de 314,5 milhões de euros com a criação de 1.778 
postos de trabalho diretos; 

• Apoiar 2.461 empreendedores com intenção de criar o seu próprio emprego que se 
traduziu em 71 candidaturas apresentadas ao Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP), com um investimento previsto de 1,1 milhões de euros e a criação de 
cerca de 90 postos de trabalho; 

• Na vertente do mercado de trabalho ser facilitador entre a oferta de emprego e a procura 
de perfis profissionais das empresas locais; 

•  Do trabalho de parceria decorrente do protocolo com o IEFP, foram apoiados cerca de 
130 desempregados, envolvidos nas atividades de informação sobre medidas ativas de 
emprego e formação, ações de apoio à procura de emprego e desenvolvimento de atitude 
empreendedora, assim como, informação de ofertas de emprego; 
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• No âmbito da dinamização comercial e em parceria com a AESCLO e juntas de 
freguesia foram realizadas diversas atividades, nomeadamente no âmbito das Festas 
do Concelho; 

• No âmbito do desenvolvimento rural foi celebrado protocolo de cooperação com a 
Cooperativa Agrícola de Loures (CAL) para desenvolvimento da apicultura no Concelho, 
com a disponibilização de 5 terrenos municipais. Foram criados dois novos locais de 
entrega PROVE 100% BIO e realizadas 2 iniciativas no âmbito da agricultura Bio, com a 
participação de cerca de 60 participantes; 

• Vitivinicultura: com o objetivo de promoção da casta Arinto e da região de Bucelas e 
em parcerias com a Confraria e produtores de vinho, foram dinamizadas as iniciativas: 
“Há prova em Bucelas” (11 provas, 650 participantes), A&SS com a participação de 
cerca de 1500 pessoas, Loures Wine Sunset (1000visitantes), comemorações do Dia 
mundial do enoturismo (200 participantes); 

• Responsabilidade Social Corporativa: colaboração em iniciativas de responsabilidade 
social corporativa com as empresas, onde se destaca a replantação de 500 árvores em 
terreno municipal, envolvendo cerca de 115 trabalhadores da empresa Hovione e pelo 
2.º ano consecutivo, a realização da 2.ªcorrida Hovione onde participaram cerca de 
1569 pessoas. 
 

Turismo: no decorrer do ano continuou-se a promover Loures e as suas potencialidades, 
nomeadamente os seus recursos patrimoniais, culturais e naturais, através de grandes eventos já 
consolidados: 

• Carnaval Saloio; 

• Festival do Caracol Saloio; 

• Feira Setecentista. 

Mas igualmente através de novas iniciativas, com especial enfoque para os eixos prioritários 

da gastronomia e dos vinhos, como é o caso: 

• Wine Sunset; 

• Festival da Gastronomia à Saloia; 

• Candidatura da Mesa de Loures às 7 Maravilhas à Mesa. 

Intensificou-se a aposta nas sinergias com os operadores e agentes turísticos, através de ações 

especificamente dirigidas a estes profissionais e na presença em eventos nacionais do setor 

como a Bolsa de Turismo de Lisboa. 

A atividade desenvolvida durante o ano de 2018 em parte foi concretizada em parceria com os 
agentes e entidades que no território também desenvolvem a sua missão. Para todos esses 
agentes, culturais, sociais, educativos, económicos, de proteção civil, uma palavra de apreço e de 
reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. 

Por último, uma referência ao papel desempenhado pelos trabalhadores do município na 
execução dos objetivos traçados, com o reconhecimento público de seu empenho profissional. 

 

Loures, 27 de março de 2019 

O Presidente da Câmara 

 
Bernardino Soares 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 

- FREGUESIA DE BUCELAS - 
 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado por…,  

adiante designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

Freguesia de Bucelas, pessoa coletiva de direito público n.º 506651517, com sede em Largo Espírito Santo – 

Adro da Igreja, 2670-655 Bucelas, neste ato representada por …,  

adiante designado como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 

• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 

competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 
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• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações. 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesia estão 

preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a qualidade 

dos serviços prestados às populações. 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas. 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I 

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

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesias, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5 da cláusula 

18.ª, do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesias a 16 de 

abril de 2018; 

• A freguesia de Bucelas, no âmbito deste processo, manifestou interesse na celebração do 

Contrato Interadministrativo adicional, tendo apresentado a proposta de requalificação do 

Mercado de Bucelas; 

• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 

Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 
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• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

a) E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de __/__/2019 e __/__/2019, 

respetivamente. 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à requalificação do mercado de Bucelas. 

 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do primeiro outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 

a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a SEGUNDA 

OUTORGANTE; 

b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na cláusula 4.ª, após a 

assinatura do presente contrato. 

 

 

Cláusula 3.ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 
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técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar, com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 

j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 
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o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 32.247,38 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 5.ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 

 

 

Cláusula 6.ª 

Acompanhamento e monitorização 

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do 

presente contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4.ª do presente Contrato. 
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Cláusula 8.ª 

Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos; 

3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante. 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 

 

 

Cláusula 9.ª 

Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

 

Cláusula 10.ª 

Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

O Presidente da Câmara     O(A) Presidente da Junta 

 

(Bernardino José Torrão Soares)    (____________________) 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 

- FREGUESIA DE FANHÕES - 
 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado por…, 

adiante designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

Freguesia de Fanhões, pessoa coletiva de direito público n.º 505254107, com sede em Largo da Igreja 2670-

709 Fanhões, neste ato representada por …, 

adiante designado como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 

• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 

competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 
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• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações. 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesias 

estão preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a 

qualidade dos serviços prestados às populações. 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas. 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I 

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

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesias, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5 da cláusula 

18.ª do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesias a 16 de 

abril de 2018; 

• A freguesia de Fanhões, no âmbito deste processo, manifestou interesse na celebração do 

Contrato Interadministrativo adicional, tendo apresentado a proposta de Requalificação do 

Parque infantil de Casaínhos. 

• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 

Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da lei n.º 75/2013. 
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• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

a) E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de __/__/2019 e __/__/2019, 

respetivamente; 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista a Requalificação do Parque infantil de Casaínhos. 

 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do primeiro outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 

a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a SEGUNDA 

OUTORGANTE; 

b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na clausula 4ª, após a 

assinatura do presente contrato. 

 

 

Cláusula 3.ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 
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técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar. com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 

j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 
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o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 19.067,49 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 5.ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 

 

 

Cláusula 6.ª 

Acompanhamento e monitorização  

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7.ª 

 Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do 

presente contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4.ª do presente Contrato. 
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Cláusula 8.ª 

Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos. 

3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante. 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 

 

 

Cláusula 9.ª 

Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

 

Cláusula 10.ª 

 Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

O Presidente da Câmara     O(A) Presidente da Junta 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares)    (____________________) 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 

- FREGUESIA DE LOURES - 
 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado por…, 

adiante designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

Freguesia de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 506849171, com sede em Rua Manuel Henrique 

Soromenho, 50, 2670-452 Loures, neste ato representada por …, 

adiante designado como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 

• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 

competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 
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• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações. 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesias 

estão preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a 

qualidade dos serviços prestados às populações. 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas. 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I 

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

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesias, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5 da cláusula 

18.ª do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesias a 16 de 

abril de 2018. 

• A freguesia de Loures, no âmbito deste processo, manifestou interesse na celebração do 

Contrato Interadministrativo adicional, tendo apresentado a proposta de Remodelação do 

espaço público na localidade do Fanqueiro. 

• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 

Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 
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• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]. 

a) E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de __/__/2019 e __/__/2019, 

respetivamente. 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à remodelação do espaço público na localidade do Fanqueiro. 

 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do primeiro outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 

a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a SEGUNDA 

OUTORGANTE; 

b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na cláusula 4.ª, após a 

assinatura do presente contrato. 

 

 

Cláusula 3.ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 
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técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 

j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 
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o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 111.548,82 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

Cláusula 5.ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 

 

 

Cláusula 6.ª 

Acompanhamento e monitorização 

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7.ª 

 Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do 

presente contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4.ª do presente Contrato. 
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Cláusula 8.ª 

Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos. 

3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante. 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 

 

 

Cláusula 9.ª 

Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

 

Cláusula 10.ª 

 Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

O Presidente da Câmara     O(A) Presidente da Junta 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares)    (____________________) 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 

- FREGUESIA DE LOUSA - 
 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado por…, 

adiante designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

Freguesia de Lousa, pessoa coletiva de direito público n.º 507084233, com sede em Rua Major Rosa Bastos 

2670-765 Lousa, neste ato representada por …, 

adiante designado como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 

• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 

competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 
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• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações. 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesias 

estão preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a 

qualidade dos serviços prestados às populações. 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas. 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I 

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

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesias, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5 da cláusula 

18.ª do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesias a 16 de 

abril de 2018; 

• A freguesia de Lousa, no âmbito deste processo, manifestou interesse na celebração do 

Contrato Interadministrativo adicional, tendo apresentado a proposta de Construção de 

Parque Infantil em Cabeço de Montachique. 

• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 

Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 
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• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]. 

a) E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de __/__/2019 e __/__/2019, 

respetivamente. 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à construção do Parque Infantil em Cabeço de Montachique. 

 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do primeiro outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 

a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a SEGUNDA 

OUTORGANTE; 

b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na cláusula 4.ª, após a 

assinatura do presente contrato. 

 

 

Cláusula 3.ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 
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técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 

j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 
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o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 21.619,52 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

Cláusula 5.ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 

 

 

Cláusula 6.ª 

Acompanhamento e monitorização  

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do 

presente contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4.ª do presente Contrato. 
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Cláusula 8.ª 

Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos. 

3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante. 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 

 

 

Cláusula 9.ª 

Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

 

Cláusula 10.ª 

 Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

O Presidente da Câmara     O(A) Presidente da Junta 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares)    (____________________) 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 
- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELA - 

 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado por…, 

adiante designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

União das Freguesias de Moscavide e Portela, pessoa coletiva de direito público n.º 510838162 com sede em 

Av. da República, nº 19, antiga escola Vasco da Gama, 2685-232 Portela LRS, neste ato representada por …, 

adiante designado como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 

• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 

competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 
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• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações. 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesia estão 

preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a qualidade 

dos serviços prestados às populações. 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas. 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I 

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

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesias, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5 da cláusula 

18.ª do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesias a 16 de 

abril de 2018; 

• A União das Freguesia de Moscavide e Portela, no âmbito deste processo, manifestou interesse 

na celebração do Contrato Interadministrativo adicional, tendo apresentado a proposta de 

Construção de Parque de Recreio Canino. 

• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 

Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 
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• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]. 

a) E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de __/__/2019 e __/__/2019, 

respetivamente. 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à construção de um Parque de Recreio Canino na Portela. 

 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do primeiro outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 

a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a SEGUNDA 

OUTORGANTE; 

b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na cláusula 4.ª, após a 

assinatura do presente contrato. 

 

 

Cláusula 3.ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 
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técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 

j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 
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o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 7.679,96 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 5.ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 

 

 

Cláusula 6.ª 

Acompanhamento e monitorização  

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7.ª 

 Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas na cláusula 3ª e 5ª do presente 

contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4.ª do presente Contrato. 
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Cláusula 8.ª 

Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos; 

3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante. 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 

 

 

Cláusula 9.ª 

Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

 

Cláusula 10.ª 

Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

O Presidente da Câmara     O(A) Presidente da Junta 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares)    (____________________) 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 
- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELA - 

 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado por…, 

adiante designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

União das Freguesias de Moscavide e Portela, pessoa coletiva de direito público n.º 510838162 com sede em 

Av. da República, n.º 19, antiga escola Vasco da Gama, 2685-232 Portela LRS, neste ato representada por …, 

adiante designado como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 

• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 

competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 
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• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações. 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesia estão 

preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a qualidade 

dos serviços prestados às populações. 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas. 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I 

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

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesias, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5, da cláusula 

18.ª do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesias a 16 de 

abril de 2018. 

• A União das Freguesias de Moscavide e Portela, no âmbito deste processo, manifestou 

interesse na celebração do Contrato Interadministrativo adicional, tendo apresentado a 

proposta de Requalificação do Espaço de Jogo e Recreio do Jardim Almeida Garrett. 

• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 

Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 
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• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]. 

a) E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de __/__/2019 e __/__/2019, 

respetivamente. 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à Requalificação do Espaço de Jogo e Recreio do Jardim Almeida Garrett. 

 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do primeiro outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 

a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a SEGUNDA 

OUTORGANTE; 

b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na cláusula 4.ª, após a 

assinatura do presente contrato. 

 

 

Cláusula 3.ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 
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técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 

j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 
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o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 30.000,00 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 5.ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 

 

 

Cláusula 6.ª 

Acompanhamento e monitorização 

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do 

presente contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4.ª do presente Contrato. 
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Cláusula 8.ª 

Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos. 

3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante. 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 

 

 

Cláusula 9.ª 

Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

 

Cláusula 10.ª 

Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

O Presidente da Câmara     O(A) Presidente da Junta 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares)    (____________________) 

 

 



 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 175/2019 
 
 

Descentralização de Competências 
 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências da Câmara Municipal 
 

Investimento, na União das Freguesias de Moscavide e Portela, 
para 

Substituição do pavimento do Espaço de Jogo e Recreio do Jardim Público de Moscavide 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 
- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELA - 

 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado por…, 

adiante designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

União das Freguesias de Moscavide e Portela, pessoa coletiva de direito público n.º 510838162 com sede em 

Av. da República, n.º 19, antiga escola Vasco da Gama, 2685-232 Portela LRS, neste ato representada por …, 

adiante designado como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 

• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 

competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 
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• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações. 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesia estão 

preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a qualidade 

dos serviços prestados às populações. 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas. 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I 

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

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesias, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5 da cláusula 

18.ª do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesia a 16 de 

abril de 2018; 

• A União das Freguesias de Moscavide e Portela, no âmbito deste processo, manifestou 

interesse na celebração do Contrato Interadministrativo adicional, tendo apresentado a 

proposta de Substituição do pavimento do Espaço de Jogo e Recreio do Jardim Público de 

Moscavide. 

• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 

Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 
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• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]. 

a) E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de __/__/2019 e __/__/2019, 

respetivamente. 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à Substituição do pavimento do Espaço de Jogo e Recreio do Jardim Público de Moscavide. 

 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do primeiro outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 

a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a SEGUNDA 

OUTORGANTE; 

b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na cláusula 4.ª, após a 

assinatura do presente contrato. 

 

 

Cláusula 3.ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 
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técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 

j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 
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o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 15.000,00 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 5.ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 

 

 

Cláusula 6.ª 

Acompanhamento e monitorização 

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do 

presente contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4.ª do presente Contrato. 
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Cláusula 8.ª 

 Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos. 

3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante. 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 

 

 

Cláusula 9.ª 

Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

 

Cláusula 10.ª 

Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

O Presidente da Câmara     O(A) Presidente da Junta 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares)    (____________________) 

 

 



 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 176/2019 
 
 

Descentralização de Competências 
 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências da Câmara Municipal 
 

Investimento, na União das Freguesias de Moscavide e Portela, 
para 

Requalificação do Largo da Rua Francisco Marques Beato 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 
- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELA - 

 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado por…, 

adiante designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

União das Freguesias de Moscavide e Portela, pessoa coletiva de direito público n.º 510838162 com sede em 

Av. da República, n.º 19, antiga escola Vasco da Gama, 2685-232 Portela LRS, neste ato representada por …, 

adiante designado como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 

• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 

competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 
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• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações. 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesia estão 

preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a qualidade 

dos serviços prestados às populações. 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas. 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I 

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

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesias, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5 da cláusula 

18.ª do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesia a 16 de 

abril de 2018. 

• A União das Freguesias de Moscavide e Portela, no âmbito deste processo, manifestou 

interesse na celebração do Contrato Interadministrativo adicional, tendo apresentado a 

proposta de Requalificação do Largo da Rua Francisco Marques Beato. 

• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 

Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 
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• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]. 

a) E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de __/__/2019 e __/__/2019, 

respetivamente. 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à Requalificação do Largo da Rua Francisco Marques Beato. 

 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do primeiro outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 

a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a SEGUNDA 

OUTORGANTE; 

b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na cláusula 4.ª, após a 

assinatura do presente contrato. 

 

 

Cláusula 3.ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 
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técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 

j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 
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o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 10.000,00 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 5.ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 

 

 

Cláusula 6.ª 

Acompanhamento e monitorização 

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas na cláusula 3ª e 5ª do presente 

contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4.ª do presente Contrato. 

 



 
 

6 

 

 

Cláusula 8.ª 

Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos. 

3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante. 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 

 

 

Cláusula 9.ª 

Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

 

Cláusula 10.ª 

Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

O Presidente da Câmara     O(A) Presidente da Junta 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares)    (____________________) 

 

 



 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 177/2019 
 
 

Descentralização de Competências 
 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências da Câmara Municipal 
 

Investimento, na União das Freguesias de Moscavide e Portela, 
para 

Construção de Espaço de Jogo e Recreio no Bairro Municipal da Quinta da Vitória 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 
- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELA - 

 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado por…, 

adiante designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

União das Freguesias de Moscavide e Portela, pessoa coletiva de direito público n.º 510838162 com sede em 

Av. da República, n.º 19, antiga escola Vasco da Gama, 2685-232 Portela LRS, neste ato representada por …, 

adiante designado como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 

• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 

competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 
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• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações. 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesia estão 

preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a qualidade 

dos serviços prestados às populações. 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas. 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I 

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

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesias, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5 da cláusula 

18.ª do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesia a 16 de 

abril de 2018; 

• A União das Freguesias de Moscavide e Portela, no âmbito deste processo, manifestou 

interesse na celebração do Contrato Interadministrativo adicional, tendo apresentado a 

proposta de Construção de Espaço de Jogo e Recreio no Bairro Municipal da Quinta da Vitória. 

• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 

Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 
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• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]. 

a) E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de __/__/2019 e __/__/2019, 

respetivamente. 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à Construção de Espaço de Jogo e Recreio no Bairro Municipal da Quinta da Vitória. 

 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do primeiro outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 

a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a SEGUNDA 

OUTORGANTE; 

b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na cláusula 4.ª, após a 

assinatura do presente contrato. 

 

 

Cláusula 3.ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 
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técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 

j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 
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o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 20.000,00 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 5.ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 

 

 

Cláusula 6.ª 

Acompanhamento e monitorização 

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do 

presente contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4.ª do presente Contrato. 
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Cláusula 8.ª 

Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos. 

3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante. 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 

 

 

Cláusula 9.ª 

Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

 

Cláusula 10.ª 

Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

O Presidente da Câmara     O(A) Presidente da Junta 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares)    (____________________) 

 

 



 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 178/2019 
 
 

Descentralização de Competências 
 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências da Câmara Municipal 
 

Investimento, na União das Freguesias de Moscavide e Portela, 
para 

Requalificação do lago ornamental da mata da Urbanização dos Jardins de Cristo Rei 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 
- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELA - 

 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado por…, 

adiante designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

União das Freguesias de Moscavide e Portela, pessoa coletiva de direito público n.º 510838162 com sede em 

Av. da República, n.º 19, antiga escola Vasco da Gama, 2685-232 Portela LRS, neste ato representada por …, 

adiante designado como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 

• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 

competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 
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• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações. 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesia estão 

preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a qualidade 

dos serviços prestados às populações. 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas. 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I 

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

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesias, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5 da cláusula 

18.ª do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesias a 16 de 

abril de 2018; 

• A União das Freguesias de Moscavide e Portela, no âmbito deste processo, manifestou 

interesse na celebração do Contrato Interadministrativo adicional, tendo apresentado a 

proposta de Requalificação do lago ornamental da mata da Urbanização dos Jardins do Cristo 

Rei. 

• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 

Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 
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• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]. 

a) E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de __/__/2019 e __/__/2019, 

respetivamente. 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à Requalificação do lago ornamental da mata da Urbanização dos Jardins do Cristo Rei. 

 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do primeiro outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 

a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a SEGUNDA 

OUTORGANTE; 

b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na clausula 4.ª, após a 

assinatura do presente contrato. 

 

 

Cláusula 3.ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 
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técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 

j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 
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o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 5.000,00 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 5.ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 

 

 

Cláusula 6.ª 

Acompanhamento e monitorização 

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do 

presente contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4.ª do presente Contrato. 

 



 
 

6 

 

 

Cláusula 8.ª 

Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos. 

3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante. 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 

 

 

Cláusula 9.ª 

Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

 

Cláusula 10.ª 

Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

O Presidente da Câmara     O(A) Presidente da Junta 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares)    (____________________) 

 

 



 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 179/2019 
 
 

Descentralização de Competências 
 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências da Câmara Municipal 
 

Investimento, na União das Freguesias de Moscavide e Portela, 
para 

Construção de Bolsas de Estacionamento junto às Pracetas Copacabana e Ipanema, na Portela 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 
- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELA - 

 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado por…, 

adiante designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

União das Freguesias de Moscavide e Portela, pessoa coletiva de direito público n.º 510838162 com sede em 

Av. da República, n.º 19, antiga escola Vasco da Gama, 2685-232 Portela LRS, neste ato representada por …, 

adiante designado como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 

• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 

competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 
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• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações. 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesias 

estão preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a 

qualidade dos serviços prestados às populações. 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas. 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I 

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

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesias, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5, da cláusula 

18.ª do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesias a 16 de 

abril de 2018; 

• A União das Freguesias de Moscavide e Portela, no âmbito deste processo, manifestou 

interesse na celebração do Contrato Interadministrativo adicional, tendo apresentado a 

proposta de Construção de Bolsas de Estacionamento junto às Pracetas Copacabana e 

Ipanema, na Portela. 

• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 

Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 
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• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]. 

a) E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de __/__/2019 e __/__/2019, 

respetivamente. 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à Construção de Bolsas de Estacionamento junto às Pracetas Copacabana e Ipanema, na Portela. 

 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do primeiro outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 

a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a SEGUNDA 

OUTORGANTE; 

b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na clausula 4.ª, após a 

assinatura do presente contrato. 

 

 

Cláusula 3.ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 



 
 

4 

 

técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 

j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 
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o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 6.000,00 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 5.ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 

 

 

Cláusula 6.ª 

Acompanhamento e monitorização  

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do 

presente contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4.ª do presente Contrato. 
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Cláusula 8.ª 

Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos. 

3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante. 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 

 

 

Cláusula 9.ª 

Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

 

Cláusula 10.ª 

 Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

O Presidente da Câmara     O(A) Presidente da Junta 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares)    (____________________) 
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para 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 

- UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS - 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado por…, 

adiante designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

União das Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, pessoa coletiva de direito público n.º 

510839665, com sede em Rua José Afonso n.º 1 A/B, Torres da Bela Vista, 2660-278 Santo António dos 

Cavaleiros e Frielas, neste ato representada por …, 

adiante designado como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 

• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 

competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 
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• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações. 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesias 

estão preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a 

qualidade dos serviços prestados às populações. 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas. 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I 

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

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesias, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5 da cláusula 

18.ª do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesias a 16 de 

abril de 2018; 

• A União das Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, no âmbito deste processo, 

manifestou interesse na celebração do Contrato Interadministrativo adicional, tendo 

apresentado a proposta de Automatização da Rede de Rega Automática com controladores 

sem fios operáveis por plataforma web. 

• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 

Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 
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• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]. 

a) E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de __/__/2019 e __/__/2019, 

respetivamente. 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à Automatização da Rede de Rega Automática com controladores sem fios operáveis por 

plataforma web. 

 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do primeiro outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 

a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a SEGUNDA 

OUTORGANTE; 

b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na clausula 4.ª, após a 

assinatura do presente contrato. 

 

 

Cláusula 3.ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 



 
 

4 

 

técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 

j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 
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o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 100.491,00 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

Cláusula 5.ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 

 

 

Cláusula 6.ª 

Acompanhamento e monitorização 

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do 

presente contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4.ª do presente Contrato. 
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Cláusula 8.ª 

Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos. 

3. A resolução é concretizada mediante oficio registado remetido ao outro outorgante. 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 

 

 

Cláusula 9.ª 

Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

 

Cláusula 10.ª 

Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

O Presidente da Câmara     O(A) Presidente da Junta 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares)    (____________________) 

 

 



 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 167/2019 
 
 

Relatório de Gestão e Balanço e Contas, 
relativos ao período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2018, 

e 
Relatório sobre a Auditoria às Demonstrações Financeiras 

em 31 de dezembro de 2018, 
emitido pelo Revisor Oficial de Contas 

 
 
 
 



















































































































































































































































































































































































































 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 168/2019 
 
 

1.ª Revisão 
 

aos Documentos Previsionais de 2019 
 
 
 
 








































































































































