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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

76.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 2 de dezembro de 2020 

 
 
 

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: 
 
• Gonçalo Filipe Vintém Caroço 
 
• Tiago Farinha Matias 
 
• Nuno Ricardo Conceição Dias 
 
• Carlos César Cipriano Araújo 
 
• Nuno Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho 
 
• João Manuel Ferreira Calado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA 
 

Justificada a falta do Sr. Vereador António Manuel 
Lopes Marcelino à presente Reunião. 

 
 
 
 

No início da Reunião, foi, pelo Sr. Presidente da 
Câmara, apresentada informação sucinta sobre a 
situação concelhia da pandemia causada pelo 
coronavírus SARS-CoV2 e a doença COVID-19, 
designadamente relativas ao aumento do número 
de casos diários e semanais no Concelho de 
Loures, ao acerto do número de casos referentes 
a semanas anteriores, ao aumento de casos 
ativos, à situação nos estabelecimentos de ensino 
e nas residências de Terceira Idade, à situação 
dos casos de COVID-19 no Hospital Beatriz 
Ângelo, ao índice de novos casos e distribuição de 
casos por algumas freguesias, ao apoio prestado 
por técnicos do Município em ações de auxílio à 
saúde pública e à prevista colaboração de forças 
do Exército em inquéritos epidemiológicos. 

 
 
 
 

DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO 
 

Foram apresentados, para conhecimento, os 
documentos: 
 
Prestação de Contas - 1.º Semestre de 2020 
 
Para efeito de informação aos órgãos municipais 
apresenta-se a demonstração de relato individual 
referente ao 1.º Semestre de 2020,constituído por: 
 
- Relatório de Gestão; 
 
- Demonstrações Financeiras: 
 
• Balanço; 
• Demonstrações de Resultados por natureza; 
• Demonstração das alterações do património 

líquido; 
• Demonstrações de fluxos de caixa; 
• Anexos à informação financeira. 
 
 
- Demonstrações Orçamentais: 
 
• Demonstração de Desempenho Orçamental; 
• Demonstração de Execução Orçamental da 

Receita; 
• Demonstração de Execução Orçamental da 

Despesa; 
• Transferências Correntes Receita; 
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• Transferências de Capital Receita; 
• Transferências Correntes Despesa; 
• Transferência de Capital Despesas; 
• Subsídios Concedidos. 
 
 
- Outras divulgações: 
 
• Relatório da contabilidade de gestão; 
• Operações de Tesouraria; 
• Mapa de Liquidações de Períodos Futuros 

Receita; 
• Mapa de Compromissos Assumidos para 

Períodos Futuros. 
 
 
 
 

ADMISSÃO DE PROPOSTAS 
 

Foram apresentados 6 documentos, abaixo 
listados: 
 
Proposta de Deliberação n.º 590/2020 - Voto de 
Pesar, apresentado pelas Sr.ªs Vereadoras e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 
 
 
Proposta de Deliberação n.º 591/2020 - Voto de 
Pesar, apresentado pelo Sr. Presidente da 
Câmara, Sr. Vice-Presidente e Srs. Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária. 
 
 
Proposta de Deliberação n.º 592/2020 - Moção 
apresentada pelas Sr.ªs Vereadoras e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 
 
 
Proposta de Deliberação n.º 593/2020 - Moção 
apresentada pelas Sr.ªs Vereadoras e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 
 
 
Proposta de Deliberação n.º 594/2020 - Moção 
apresentada pelas Sr.ªs Vereadoras e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 
 
 
Proposta de Deliberação n.º 595/2020 - Moção 
apresentada pelas Sr.ªs Vereadoras e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 
 
 
(Admitidos por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar, apresentado pelas Sr.ªs 
Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista, pelo falecimento do Professor Eduardo 
Lourenço de Faria, a que se associaram o Sr. 
Presidente da Câmara e a Sr.ª Vereadora e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 590/2020 

 
Voto de pesar 

pelo falecimento de Eduardo Lourenço de Faria 
 

Eduardo Lourenço de Faria natural de Almeida, 
deixou-nos no dia 1 de dezembro, aos 97 anos. 
 
Falar de Eduardo Lourenço é falar de intervenção 
cívica, de entrega ao património literário, de um 
dos mais destacados pensadores portugueses, é 
ainda falar de paixão e diálogo. 
 
Uma vida dedicada à docência onde se destaca 
também o seu trabalho como conselheiro cultural 
junto da Embaixada Portuguesa em Roma. Foi 
também administrador não executivo da Fundação 
Calouste Gulbenkian, onde se dedicou à exaltação 
do nosso património cultural. 
 
Atualmente era conselheiro de Estado revelando 
que para ele a participação cívica não tinha idade. 
Um cidadão ativo num profundo compromisso 
cívico e político, inseparável da sua vivência 
cultural e intelectual. 
 
Licenciado em Ciências Histórico-Filosóficas, na 
Universidade de Coimbra, em 1946, aí inicia o seu 
percurso onde fez da leitura uma arte muito sua e 
através do nosso património literário interpretou 
Portugal, pensou a Europa, questionou o mundo, 
com uma liberdade e uma originalidade que o 
tornam a "voz maior da cultura e do pensamento 
português". Em justo reconhecimento do seu 
contributo inestimável, foi galardoado com os mais 
importantes prémios da literatura e da cultura 
portuguesas, como o Prémio D. Dinis (1995), o 
Prémio Camões (1996), a Medalha de Mérito 
Cultural (2008) e o Prémio Pessoa (2011), entre 
muitos outros. 
 
Enquanto figura incontornável da nossa história e 
referência também para as gerações do presente 
e do futuro, a sua memória deverá ser preservada 
e, sobretudo, honrada, com uma menção a uma 
das suas citações: 
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"Nós somos seres livres. A liberdade é o que nos 
caracteriza. A liberdade é a forma normal de 
respirarmos aquilo que somos". 
 
Neste sentido, os Vereadores do Partido Socialista 
têm a honra de propor que a Câmara Municipal de 
Loures, reunida a 2 de dezembro, delibere: 
 
1. Guardar um minuto de silêncio em sua 

memória; 
 
2. Remeter o presente voto de pesar à família 

enlutada. 
 
(...) 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar, apresentado pelo Sr. Presidente da 
Câmara, Sr. Vice-Presidente e Srs. Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária, pelo 
falecimento de Viriato António Morais Cabeça 
Branca, a que se associaram as Sr.ªs Vereadoras 
e Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e 
pelo Partido Social Democrata. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 591/2020 

 
Voto de Pesar 

 
Faleceu no passado dia 1 de dezembro, aos 60 
anos, Viriato Cabeça Branca, atual Presidente da 
Assembleia da União das Freguesias de Camarate 
Unhos e Apelação. 
 
Autarca eleito nas listas da CDU em vários 
mandatos na Assembleia de Freguesia de 
Camarate, na Assembleia Municipal de Loures e 
desde 2013 na União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação. 
 
Dedicado, cordato e conciliador, marcou 
indelevelmente todos quantos, dos diferentes 
quadrantes políticos, com ele conviveram e 
trabalharam, manifestando sempre enorme 
disponibilidade para todos. 
 
Foi igualmente um empenhado ativista e dirigente 
do Movimento Associativo Popular, tendo 
colaborado com várias associações e 
coletividades, integrava atualmente a Direção da 
Associação das Coletividades do Concelho de 
Loures, sendo seu Vice-Presidente. 

Era um quadro da Federação de Andebol de 
Portugal a quem dedicou mais de 25 anos da sua 
vida profissional e cujo contributo para a sua 
modernização lhe é reconhecido pela instituição e 
pelos clubes e associações desportivas nela 
federados em todo o país. 
 
O seu desaparecimento deixa-nos a todos mais 
pobres, ao poder local democrático, ao movimento 
associativo popular e a todos quantos tiveram o 
privilégio de com ele conviver, trabalhar e lutar. 
 
 
A Câmara Municipal de Loures, reunida em 2 de 
dezembro de 2020 delibera: 
 
- Guardar um minuto de silêncio em memória de 

Viriato Cabeça Branca; 
 
- Remeter à família, à Junta e Assembleia de 

Freguesia da União das Freguesias de 
Camarate Unhos e Apelação, à Coligação 
Democrática Unitária, à Federação de Andebol 
de Portugal e à Associação das Coletividades 
do Concelho de Loures as mais sentidas 
condolências. 

 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
Após a votação dos Votos de Pesar foi cumprido 
um minuto de silêncio em memória dos falecidos. 

 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelas Sr.ªs Vereadoras e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, alusiva 
ao Dia Internacional para a eliminação da violência 
contra Mulheres. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 592/2020 

 
Pela Comemoração 
do Dia Internacional 

para a Eliminação da Violência 
Contra as Mulheres 

 
A violência contra as mulheres, para além de 
crime público, constitui uma das principais formas 
de violação dos Direitos Humanos, atingindo-as no 
seu direito à vida, à saúde, à dignidade, e à 
integridade física. 
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Mais 30 mulheres foram assassinadas este ano, 
sendo que em 63% dos casos as mulheres foram 
sujeitas a maus tratos e violência antes de serem 
mortas. Apesar de 80% destes casos de violência 
continuada serem do conhecimento de outras 
pessoas, a morte não foi evitada. 
 
A atual situação pandémica, que remeteu muitas 
famílias para confinamento, tem sido um período 
duro para aquelas mulheres que se vêem 
obrigadas, sem outra saída, a conviver 
diariamente com o agressor e a sofrer em silêncio 
as mais diversas formas de violência, no seu 
expoente mais cruel e indigno. Um estudo 
promovido pela Comissão Europeia coloca 
Portugal em segundo lugar na lista dos países que 
mais medidas adotou para prevenir a violência 
contra mulheres em 2020, através da 
implementação de um conjunto de respostas de 
proteção, nomeadamente a abertura de mais 
lugares em casas de abrigo, o reforço das linhas 
telefónicas de atendimento e a criação de sms 
sigilosos para pedir apoio, entre outras. 
 
O Partido Socialista esteve sempre na vanguarda 
da definição e da promoção de políticas públicas 
de prevenção e combate à violência de género. No 
entanto continuamos a salientar a urgência deste 
combate para que ninguém seja abandonado à 
sua sorte, para que nenhuma mulher fique sem 
proteção quando pede apoio, rumo a uma 
sociedade mais decente e a um Portugal ainda 
mais Justo e Igual. O papel das autarquias é aqui 
fundamental, não só através de todo o apoio 
imediato em situações de risco, mas também no 
desenvolvimento de ações de informação e 
sensibilização. 
 
Podendo não parecer, mas o simples ato de fazer 
referência ao dia 25 de novembro, como o Dia 
Internacional para a Eliminação da Violência 
Contra as Mulheres, é determinante para mais um 
alerta à sociedade, e relembrar aquelas vítimas 
incógnitas com quem nos cruzamos dia a dia. 
Disso foi exemplo o que muitos municípios deste 
país fizeram, através da publicação nos seus 
"sítios" das mais diversas formas de alertas e 
mensagens, não deixando passar assim em 
branco esta data. 
 
 
Assim, face ao exposto, os Vereadores do Partido 
Socialista propõem que a Câmara Municipal de 
Loures, reunida a 2 de dezembro de 2020, 
delibere que: 
 
a. O dia 25 de novembro, Dia Internacional para 

a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, 
seja devidamente assinalado, com uma 
referência no sítio do Município; 

b. Nesse mesmo dia, ou em um subsequente se 
o mesmo coincidir com dia de descanso 
semanal, se proceda à realização de uma 
sessão temática sobre a eliminação da 
violência contra as Mulheres. 

 
(...) 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelas Sr.ªs Vereadoras e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, alusiva 
a criação de Fundo Municipal de Emergência 
Empresarial. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 593/2020 

 
Criação do Fundo Municipal 

de Emergência Empresarial/Medidas de Apoio 
ao Comércio Local 

 
Considerando que: 
 
A. O Orçamento Municipal e as Opções do Plano 

devem espelhar a apresentação e a 
fundamentação da política orçamental 
proposta, incluindo a identificação e descrição 
das responsabilidades contingentes, as 
medidas para orientar a execução orçamental, 
assim como as atividades mais relevantes, 
com justificação das opções de 
desenvolvimento estratégico; 

 
B. No exercício dos direitos legalmente previstos 

o Partido Socialista se pronunciou no sentido 
de contribuir para que sejam consideradas 
medidas de apoio às pessoas, famílias e 
empresas com o objetivo de mitigar os efeitos 
económicos e sociais da pandemia provocada 
pela doença COVID-19, bem como a melhoria 
do espaço público, equipamentos e das 
condições de vida e bem-estar das 
populações; 

 
C. A atual situação pandémica, provocada pela 

doença COVID-19, tem provocado no 
comércio local, que se depara com enormes 
fragilidades e necessidades mais prementes, 
nomeadamente enormes perdas financeiras. 
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Assim, os eleitos do Partido Socialista na Câmara 
Municipal de Loures propõem que a Câmara 
Municipal de Loures delibere aprovar a criação do 
Fundo Municipal de Emergência Empresarial, com 
vista a alavancar o setor, através de um plano de 
ação concreto, objetivo e com repercussão 
imediata na tesouraria do comércio local. Este 
Fundo deverá contemplar as seguintes medidas: 
 
a. Fundo de apoio ao setor do comércio e da 

restauração 
 
Apoio de 2 M€, a fundo perdido, às empresas e 
aos empresários que exerçam a sua atividade em 
nome individua/ ou enquanto sócios gerentes de 
sociedades comerciais dos setores da restauração 
e similares, comércio de bens a retalho e 
prestação de serviços do município de Loures, 
sem dívidas AT, SS e CML, com volume de 
negócios até 200 mil euros (em 2019) e quebras 
de faturação, entre janeiro e setembro de 2020, 
superiores a 25%. 
 
O apoio deverá beneficiar as empresas com sede 
no município de Loures de atividades económicas 
de comércio a retalho sobre a restauração e 
similares nas seguintes condições: 
 
•••• Volume de negócios até 100 mil € - Apoio total 

de 2.000 €; 
 
•••• Volume de negócios entre 100 mil e 200 mil € 

- Apoio total de 3.500 €. 
 
b. Fundo de apoio à criação e requalificação 

de esplanadas 
 
Deverá ser aberto um apoio a fundo perdido, no 
valor de 300 mil euros, para criação ou 
requalificação de esplanadas para o inverno. 
 
As esplanadas cujas obras tenham sido realizadas 
durante o ano de 2020 ou requalificadas durante o 
respetivo ano, estarão igualmente abrangidas. 
 
c. Isenção do pagamento de taxas durante o 

ano 2021 
 
- Utilização e ocupação da via pública 

(excetuando as zonas concessionadas, os 
bancos, as instituições de crédito e 
seguradoras); 

 
- Afixação de publicidade de natureza 

comercial, excetuando mobiliário urbano 
concessionado e publicidade exterior, os 
bancos, as instituições de crédito e 
seguradoras. 

 

Considerando que a arrecadação desta receita é 
uma competência delegada nas juntas de 
freguesia e que, durante o ano 2020, foram as 
juntas de freguesia que suportaram a privação 
desta receita, propõe-se que metade da perda de 
receita seja suportada pelo município com 
transferência dos 50% remanescentes, a serem 
transferidos para respetiva junta de freguesia, 
tendo por base a receita neste âmbito no ano 
2019. 
 
d. Redução da fatura dos SIMAR 
 
- Redução de 25% nos valores referentes aos 

serviços de abastecimento de água, 
saneamento de águas residuais e de gestão 
de resíduos urbanos para utilizadores não 
domésticos do comércio/indústria/agricultura, 
durante o ano 2021, até um volume de 
negócios até 200 mil euros; 

 
- Alteração das condições de acesso ao 

Tarifário Social, permitindo o acesso às 
famílias que se encontrem com dificuldades 
financeiras acrescidas, motivadas por 
comprovada perda de rendimentos, para 
clientes domésticos. 

 
Os beneficiários dos apoios concedidos nas 
alíneas anteriores ficam obrigados à manutenção 
dos postos de trabalho, alocados aos respetivos 
estabelecimentos, durante o ano 2021. 
 
(...) 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores 
eleitos pelo Partido Socialista e pelo Partido 
Social Democrata, e os votos contra do Sr. 
Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 
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MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelas Sr.ªs Vereadoras e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, alusiva 
a Fundo de Emergência Social. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 594/2020 

 
Fundo de Emergência Social 

Agregados Familiares 
 

O Fundo de Emergência Social deve ser 
entendido como um instrumento de suporte às 
dificuldades inerentes à gestão familiar e colmatar 
as necessidades das famílias que no atual 
contexto socioeconómico que vivemos, fruto da 
situação pandémica que nos assola, se veem 
privadas de garantir a sua sustentabilidade da 
forma mais básica. 
 
Considerando que: 
 
A. Os Municípios dispõem de atribuições em 

matéria de Ação Social, de acordo com o 
disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 
B. No exercício dos direitos legalmente previstos 

o Partido Socialista se pronunciou no sentido 
de contribuir para que sejam consideradas 
medidas de apoio às pessoas, famílias e 
empresas com o objetivo de mitigar os efeitos 
económicos e sociais da pandemia provocada 
pela doença COVID-19; 

 
C. A promoção de políticas públicas municipais 

deve promover o acesso efetivo aos direitos 
sociais, a satisfação das necessidades dos 
que vivem em situações difíceis, que invertam 
ciclos de pobreza e desigualdade e que 
permitam solucionar vulnerabilidades e 
situações de emergência social deve ser uma 
prioridade no Município de Loures. 

 
Os Vereadores do Partido Socialista propõem que 
a Câmara Municipal de Loures, reunida a 2 de 
dezembro de 2020, delibere: 
 
- Aprovar a criação e desenvolvimento de um 

Fundo de Emergência Social, no montante de 
1 milhão de euros, para funcionamento no 1.º 
trimestre de 2021, vocacionado de forma 
direta para o apoio às famílias, constituindo 
um apoio de natureza pecuniária, excecional e 
temporário a atribuir a agregados familiares 
em situação de emergência habitacional grave 
e/ou situação de carência económica 
emergente, que residam no concelho de 
Loures. 

Mais propõem que a este apoio extraordinário 
tenham direito os agregados familiares residentes 
em Loures, que se encontrem numa das seguintes 
situações: 
 
a. Carência de habitação na sequência de perda 

de alojamento por derrocada, catástrofe, ação 
de despejo executada por decisão judicial, 
execução de hipoteca decorrente de decisão 
judicial, violência doméstica e cessação de 
permanência em estabelecimento coletivo; 

 
b. Risco elevado e confirmado de perda iminente 

da habitação, por impossibilidade de 
pagamento de renda ou prestação da casa na 
sequência de desemprego e ausência do 
respetivo subsídio, ou diminuição súbita de 
rendimentos provenientes de prestações 
sociais; 

 
c. Em situação de carência económica 

emergente, designadamente decorrente de 
situação de desemprego e ausência do 
respetivo subsídio. 

 
(...) 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores 
eleitos pelo Partido Socialista e pelo Partido 
Social Democrata, e as abstenções do Sr. 
Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 

 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelas Sr.ªs Vereadoras e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, alusiva 
a reforço das verbas inscritas nos Acordos de 
Execução, ao abrigo da delegação de 
competências nas juntas de freguesia. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 595/2020 

 
Pelo reforço das verbas 

inscritas nos Acordos de Execução, 
ao abrigo da delegação de competências 

nas juntas de freguesia, 
considerando a transferência de competências 

prevista no Decreto-Lei n.º 57/2019 
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As Juntas de Freguesia são as primeiras 
entidades e órgãos de administração pública a dar 
resposta aos problemas das populações, mais 
próximos dos cidadãos e por conseguinte com um 
conhecimento mais concreto das carências do 
território. 
 
Devem, por isso, merecer uma atenção particular, 
traduzida em metodologias que representem 
avanços e melhorias, conferindo-lhes mais e 
melhores instrumentos de intervenção, bem como 
os recursos necessários a uma gestão eficaz, 
eficiente, coerente e territorialmente coesa, nos 
domínios da gestão e manutenção de espaços 
verdes, limpeza das vias e espaços públicos, 
manutenção e reparação do mobiliário urbano 
instalado no espaço público, gestão e manutenção 
de feiras e mercados e pequenas reparações nas 
escolas do 1.º ciclo e pré-escolar. 
 
O Município de Loures tem, ao longo dos anos, 
delegado competências nas freguesias, através de 
acordos de execução e contratos 
interadministrativos, permitindo dessa forma uma 
resposta mais rápida e adequada aos problemas, 
através de uma gestão mais eficaz dos recursos 
públicos e uma maior eficiência nas operações, 
com resultados na melhoria contínua dos serviços 
prestados às populações. 
 
Acrescida a essa prática, de aumento da 
colaboração e cooperação entre os diferentes 
órgãos autárquicos, junta-se a mudança 
estratégica no presente mandato autárquico com a 
celebração de contratos interadministrativos de 
delegação de competências municipais nas 
freguesias com vista à execução de obras e 
investimentos de competência municipal a serem 
executadas pelas juntas de freguesia. 
 
Neste sentido, com o intuito de produzir efeitos no 
Orçamento Municipal para o ano 2021, os 
Vereadores do Partido Socialista propõem que a 
Câmara Municipal de Loures, reunida a 2 de 
dezembro de 2020, delibere: 
 
1. Reavaliar os montantes financeiros previstos 

nos Acordos de Execução celebrados com as 
Juntas de Freguesia, ao abrigo da delegação 
legal de competências, considerando a 
introdução de justiça na afetação de recursos 
à prossecução das respetivas competências 
com a desejada eficácia e no sentido da 
consolidação das transferências destas 
competências para as freguesias, onde além 
de competências de manutenção, 
conservação e reparação, terão ao seu 
encargo, entre outras, competências técnicas, 
humanas, de investimentos e de criação de 
diversa tipologia de equipamentos; 

2. Inscrever, no Orçamento para o ano 2021, 1 
milhão de euros para a celebração de 
Contratos lnteradministrativos para 
Investimentos a indicar pelas Juntas de 
Freguesia, submetidos durante o mês de 
janeiro de 2021, com o objetivo de que as 
deliberações destes contratos sejam 
efetuadas durante o 1.º trimestre de 2021 nos 
órgãos das freguesias e do município, com a 
respetiva transferência das verbas envolvidas. 

 
(...) 
 
(Rejeitada por maioria, com os votos a favor 
das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores 
eleitos pelo Partido Socialista, as abstenções 
da Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata, e os votos 
contra do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. 
Vice-Presidente e dos Srs. Vereadores eleitos 
pela Coligação Democrática Unitária, tendo o 
Sr. Presidente da Câmara exercido voto de 
qualidade a favor da rejeição) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

 
Proposta de fixação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, de taxas do 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a aplicar em 
2021. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 571/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(CIMI), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
287/2003, de 12 de novembro, com as 
respetivas alterações, determina que o 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) incide 
sobre o valor patrimonial tributário dos prédios 
urbanos e rústicos situados em território 
português; 

 
B. De acordo com a alínea a) do artigo 14.º da 

Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que 
estabelece o Regime Financeiro das 
Autarquias Locais e das Entidades 
Intermunicipais, na sua redação atual, constitui 
receita dos municípios o produto da cobrança 
do IMI, sem prejuízo da receita legalmente 
afeta às freguesias nos termos da alínea a) do 
n.º 1 do artigo 23.º do mesmo diploma legal; 
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C. Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, que estabelece, entre outros, o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, na 
sua redação vigente, é competência da 
assembleia municipal, sob proposta da 
câmara municipal, fixar anualmente o valor da 
taxa do IMI; 

 
D. No artigo 112.º do CIMI é reiterado que 

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

 
E. Aquando da aprovação, na 72.ª Reunião 

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

 
F. Atendendo ao estipulado no artigo 112.º-A do 

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

 
G. As deliberações previstas nos artigos 112.º e 

112.º-A do CIMI devem ser comunicadas à 
Autoridade Tributária e Aduaneira, por via 
eletrónica, para vigorarem no ano seguinte, 
até ao dia 31 de dezembro, sob pena de 
aplicação da taxa mínima; 

 
 
 

H. O contexto vivido, ocasionado pela pandemia 
provocada pela doença COVID-19, e o 
conjunto de medidas adotadas para mitigar os 
seus efeitos envolveu a restrição de direitos e 
liberdades dos cidadãos e originou a fixação 
de limites e condicionamentos à circulação e à 
racionalização da utilização de serviços 
públicos e o escrupuloso cumprimento das 
medidas de distanciamento físico; 

 
I. Para se efetivar a majoração da taxa do IMI de 

prédios urbanos devolutos ou degradados 
sitos no concelho de Loures, prevista no n.º 3 
e no n.º 8, ambos do artigo 112.º do CIMI, é 
necessário desenvolver todo um conjunto de 
procedimentos que envolvem mais do que um 
serviço municipal e os proprietários dos 
imóveis em causa e exigem uma interligação 
entre ambos, com deslocações quer de 
técnicos municipais, quer de munícipes; 

 
J. Face aos critérios de exclusão de majoração 

adotados em processos desenvolvidos em 
anos transatos, a situação pandémica vivida 
constituiria um critério de exclusão, o que 
originaria o esvaziamento do respetivo 
processo; 

 
K. A pandemia provocada pela doença COVID-

19 não possibilitou o desenvolvimento do 
processo de majoração da taxa do IMI de 
prédios urbanos devolutos ou degradados 
localizados no concelho de Loures; 

 
L. Nos termos do n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, supra melhor 
identificada, na sua redação vigente, a 
assembleia municipal pode, mediante 
proposta da câmara municipal, aprovar 
regulamento contendo os critérios e condições 
para o reconhecimento de isenções totais ou 
parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente 
aos impostos e outros tributos próprios; 

 
M. No Regulamento Municipal de Atribuição de 

Benefícios Sociais aos Bombeiros Voluntários 
do Concelho de Loures, aprovado na 2.ª 
Reunião da 5.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal de Loures, realizada em 
21 de dezembro de 2017, sob proposta da 
Câmara Municipal de Loures deliberada na 
sua 1.ª Reunião Extraordinária, realizada em 5 
de dezembro de 2017, encontra-se 
consagrado, na alínea b) do n.º 1 do seu artigo 
7.º, o direito à concessão de uma redução de 
20% da taxa do IMI, até ao limite máximo de 
70,00 €/ano; 
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N. O Regulamento Municipal supra melhor 
identificado consagra os requisitos e os 
procedimentos que devem ser observados 
para a atribuição dos benefícios ali 
consagrados; 

 
O. Ao abrigo do n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 

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

 
P. Os benefícios reconhecidos, no âmbito do 

artigo 16.º supra invocado, devem ser 
comunicados, anualmente, à Autoridade 
Tributária e Aduaneira, até 31 de dezembro, 
por transmissão eletrónica de dados, com 
indicação do seu âmbito e período de 
vigência, bem como dos artigos matriciais dos 
prédios abrangidos; 

 
Q. Face ao estipulado no n.º 2 do artigo 23.º da 

Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, supra 
melhor identificada, as freguesias são ouvidas 
antes da concessão, por parte dos municípios, 
de isenções fiscais subjetivas relativas aos 
impostos municipais que constituem receitas 
daquelas, no que respeita à fundamentação 
da decisão de concessão da dita isenção e 
são informadas quanto à despesa fiscal 
envolvida, havendo lugar a compensação em 
caso de discordância expressa da respetiva 
freguesia. 

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

termos do disposto na alínea a) do artigo 14.º 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, supra 
identificada, nos artigos 112.º e 112.º-A ambos 
do CIMI e na alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º 
conjugado com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 
33.º, ambas do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual, 
delibere submeter à Assembleia Municipal de 
Loures, para deliberação, a proposta de 
fixação das seguintes taxas do IMI a vigorar 
em 2021: 

 
a1) Nos termos do n.º 5 do artigo 112.º do CIMI: 
 
•••• Prédios urbanos: 0,370%. 
 
 
 
 
 

a2) Nos termos do n.º 7 do artigo 112.º do CIMI: 
 

•••• A minoração de 20% da taxa aprovada no 
ponto a1) da presente proposta de 
deliberação, aplicável a prédios urbanos 
arrendados e sitos nas Áreas de Reabilitação 
Urbana delimitadas pelo Município de Loures, 
conforme informação n.º 
430/2020/DPGU/DAU/NA de 2020.10.12 
(E/101993/2020). 

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

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

 
Número de dependentes a cargo Dedução fixa 

1 (um) 20,00 € 
2 (dois) 40,00 € 
3 (três) ou mais 70,00 € 
 
2. Que a Câmara Municipal de Loures, nos 

termos do disposto n.º 9 do artigo 16.º da Lei 
n.º 73/2013, de 3 de setembro, supra 
identificada, delibere reconhecer a redução de 
20% da taxa aprovada no ponto a1) da 
presente proposta de deliberação, até ao limite 
máximo de 70,00 €, nos termos do 
Regulamento Municipal de Atribuição de 
Benefícios Sociais aos Bombeiros Voluntários 
do Concelho de Loures e conforme informação 
n.º 220/SMPC/RA de 2020.10.27 e listagem 
em anexo à mesma (E/107739/2020). 

 
 

Loures, 26 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária, e as 
abstenções das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e 
pelo Partido Social Democrata, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
 

Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
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NOTA DA REDAÇÃO: Pelas suas características, 
as Informações n.º 252/DPCA/CP, de 2020.11.10, 
n.º 430/2020/DAU/NA, de 2020.10.12 e n.º 
220/SMPC/RA, de 2020.10.27, suprarreferidas, 
encontram-se disponíveis, em suporte informático, 
para eventual consulta, no Gabinete Loures 
Municipal. 

 
 
 
 

DERRAMA 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do 
lançamento de derrama de 1,5% sobre o lucro 
tributável sujeito e não isento de IRC, referente a 
2020 e a cobrar em 2021, bem como da isenção 
de derrama a todos os sujeitos passivos com 
volume de negócios do ano anterior que não 
ultrapasse 150.000,00 €. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 572/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A alínea c) do artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, 

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

 
B. Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, que estabelece, entre outros, o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, na 
sua redação vigente, compete à assembleia 
municipal, sob proposta da câmara municipal, 
autorizar o lançamento de derramas; 

 
C. O artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, supra melhor identificada, reitera 
que os municípios podem deliberar lançar uma 
derrama, de duração anual e que vigora até 
nova deliberação, até ao limite máximo de 
1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não 
isento de Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas, de acordo com a 
metodologia prevista na lei; 

 
 
 
 
 
 

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

 
E. Ainda no âmbito do artigo 18.º supra referido, 

a deliberação relativa ao lançamento da 
derrama deve ser comunicada à Autoridade 
Tributária e Aduaneira, por via eletrónica, até 
ao dia 31 de dezembro do respetivo período 
de tributação por parte dos serviços 
competentes do Estado, sob pena da 
respetiva liquidação e cobrança serem 
efetuadas com base na taxa e benefícios 
fiscais que estiverem em vigor naquela data. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
da alínea c) do artigo 14.º e do artigo 18.º, ambos 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua 
redação atual, e do disposto na alínea d) do n.º 1 
do artigo 25.º e na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 
33.º, ambas do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
setembro, na sua redação vigente, delibere 
submeter, à Assembleia Municipal de Loures, para 
deliberação: 
 
1. O lançamento de uma derrama de 1,5% sobre 

o lucro tributável sujeito e não isento de 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas referente a 2020 e a cobrar em 
2021, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º da Lei 
n.º 73/2013, de 3 de setembro, supra melhor 
identificada; 

 
2. A isenção de derrama, o que se traduz no 

lançamento de uma taxa reduzida de derrama 
de 0%, para todos os sujeitos passivos com 
um volume de negócios no ano anterior que 
não ultrapasse 150.000,00 €, nos termos do 
n.º 24 do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 
de setembro, supra melhor identificada. 

 
 

Loures, 26 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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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 
Coligação Democrática Unitária, e as 
abstenções das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e 
pelo Partido Social Democrata, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Carlos 
César Cipriano Araújo) 
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 
 

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO IRS 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 
participação do Município em 5% no IRS dos 
sujeitos passivos com domicílio fiscal no Concelho 
de Loures, a incidir nos rendimentos do ano de 
2021 e a arrecadar pelo Município em 2022. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 573/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A alínea g) do artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, 

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

 
B. A alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º e o n.º 1 do 

artigo 26.º, ambos da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, supra melhor identificada, 
determinam que os municípios têm direito, em 
cada ano, a uma participação variável até 5% 
no IRS dos sujeitos passivos com domicílio 
fiscal na respetiva circunscrição territorial, 
relativa aos rendimentos do ano 
imediatamente anterior, nos termos definidos 
nestes mesmos preceitos legais; 

 
C. Ao abrigo do n.º 2 do artigo 26.º 

supramencionado, a participação variável no 
IRS pretendida e deliberada pelos municípios 
deve ser comunicada à Autoridade Tributária e 
Aduaneira, por via eletrónica, até ao dia 31 de 
dezembro do ano anterior àquele a que 
respeitam os rendimentos; 

 

D. Nos termos do n.º 3 do supracitado artigo 26.º, 
a ausência de deliberação sobre a 
percentagem de IRS pretendida pelo respetivo 
município, ou a sua não comunicação 
atempada à Autoridade Tributária e Aduaneira, 
origina o direito, do município, a uma 
participação de 5% no IRS. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
da alínea g) do artigo 14.º, da alínea c) do n.º 1 do 
artigo 25.º e do artigo 26.º, todos da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, supra melhor 
identificada, e do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 25.º conjugada com a alínea ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º, ambas do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 setembro, que estabelece, entre outros, o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, na sua 
redação vigente, delibere submeter à Assembleia 
Municipal de Loures, para deliberação, a 
participação de 5% no IRS dos sujeitos passivos 
com domicílio fiscal no concelho de Loures, a 
incidir nos rendimentos de 2021 e a arrecadar pelo 
Município em 2022. 

 
 

Loures, 26 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária, e as 
abstenções das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e 
pelo Partido Social Democrata, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Carlos 
César Cipriano Araújo) 
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
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TAXA MUNICIPAL 
PELO DIREITO DE PASSAGEM 

 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, de Taxa 
Municipal pelo Direito de Passagem (TMDP) para 
o ano de 2021, sendo fixada a taxa percentual de 
0,25%. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 574/2020 

 
Considerando que: 
 
A. De acordo com a alínea o) do artigo 14.º da 

Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que 
estabelece o Regime Financeiro das 
Autarquias Locais e das Entidades 
Intermunicipais, na sua redação vigente, 
constituem receitas dos municípios, além das 
elencadas nas outras alíneas daquele mesmo 
artigo, as estabelecidas por lei ou regulamento 
a seu favor; 

 
B. Face ao disposto no n.º 2 do artigo 106.º da 

Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, designada 
por Lei das Comunicações Eletrónicas, na sua 
redação atual, os direitos e encargos relativos 
à implantação, passagem e atravessamento 
de sistemas, equipamentos e demais recursos 
das empresas que oferecem redes e serviços 
de comunicações eletrónicas acessíveis ao 
público, em local fixo, dos domínios públicos e 
privado municipal podem dar origem ao 
estabelecimento de uma Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem; 

 
C. Nos termos do n.º 3 do artigo 106.º supra 

referido, a Taxa Municipal de Direitos de 
Passagem é determinada com base na 
aplicação de um percentual sobre o total da 
faturação mensal emitida pelas empresas que 
oferecem redes e serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público, em local 
fixo, para todos os clientes finais do 
correspondente município; 

 
D. O referido percentual é aprovado anualmente, 

por cada município, até ao fim do mês de 
dezembro do ano anterior a que se destina a 
sua vigência e não pode ultrapassar os 0,25%; 

 
E. Atendendo ao estatuído no n.º 4 do artigo 

106.º supra mencionado, nos municípios em 
que seja cobrada a Taxa Municipal de Direitos 
de Passagem, as empresas que oferecem 
redes e serviços de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público em local fixo são as 
responsáveis pelo seu pagamento; 

 
F. A alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 
estabelece, entre outros, o Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, na sua redação atual, 
dispõe que compete à assembleia municipal, 
sob proposta da câmara municipal, aprovar as 
taxas do município e fixar o respetivo valor. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
do disposto na alínea o) do artigo 14.º da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, 
no artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de 
fevereiro, supra melhor identificada, e na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 25.º conjugada com a alínea ccc) 
do n.º 1 do artigo 33.º, ambas do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 setembro, supra referenciada, 
delibere submeter à Assembleia Municipal de 
Loures, para aprovação por este órgão 
deliberativo, a fixação da Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem, para o ano 2021, com o 
percentual de 0,25%. 

 
 

Loures, 26 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente, dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária e das Sr.ªs 
Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista e as abstenções da Sr.ª 
Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
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ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

Proposta de aprovação da 3.ª Alteração 
Orçamental Modificativa (revisão) ao Orçamento 
2020 e Opções do Plano 2020-2023. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 576/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Da análise da disponibilidade de tesouraria, 

é possível realizar uma aplicação financeira 
de curto prazo no final do exercício de 2020; 

 
B. O planeamento financeiro de curto prazo 

garante as necessidades de 
disponibilidades até ao final do ano; 

 
C. A aplicação proposta permite apenas a 

maximização da rentabilidade dos cash-flows 
da autarquia; 

 
D. O regime contabilístico da autarquia 

denominado SNC-AP (Sistema de 
Normalização Contabilística para as 
Administrações Públicas) define que as 
aquisições de aplicações de tesouraria de 
curto prazo devem obedecer 
contabilisticamente na execução orçamental 
ao seu registo em todas as fases do ciclo 
da despesa pública, ou seja, a constituição 
de um depósito a prazo deve dar origem, 
no subsistema de contabilidade 
orçamental a uma despesa orçamental 
com a natureza de ativos financeiros; 

 
E. O ponto 8.3.1 - Modificações do orçamento 

previsto no Decreto de Lei n.º 54-A/99, de 
22 de fevereiro (POCAL), define que a 
inscrição de novas rubricas da despesa, 
resultantes da diminuição ou anulação de 
outras dotações, leva à necessidade da 
elaboração, apreciação e aprovação de uma 
revisão orçamental; 

 
F. A autarquia de Loures elaborou o 

orçamento municipal em vigor de acordo 
com o modelo do POCAL, não estando 
contemplado a rubrica de despesa em 
ativos financeiros; 

 
G. A presente proposta visa somente a 

inscrição no orçamento municipal da 
rúbrica de despesa em ativos financeiros, 
não contemplando o valor concreto para a 
constituição do depósito a prazo, que será 
efetuada em alteração permutativa, quando 
se apurar o valor da aplicação, até ao final 
do mês de dezembro. 

Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, submeter 
à aprovação da Assembleia Municipal de Loures, 
nos termos da alínea i) do n.º 1do artigo 33.º e da 
alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º, ambas do Anexo 1 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, e do ponto 8.3.1 do Decreto-Lei n.º 
54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação vigente, a 
3.ª Alteração Orçamental Modificativa (revisão) ao 
Orçamento 2020 e Opções do Plano 2020-2023, 
conforme documento em anexo. 

 
 

Loures, 26 de novembro 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária, e as 
abstenções das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e 
pelo Partido Social Democrata) 
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O documento 3.ª 
Alteração Orçamental Modificativa (revisão) ao 
Orçamento 2020 e Opções do Plano 2020-2023 
encontra-se disponibilizado em Anexo nas páginas 
finais da presente edição. 

 
 
 
 

ORÇAMENTO E OPÇÕES DO PLANO 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da proposta 
de Orçamento para 2021 e Opções do Plano 
2021-2025. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 577/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Os municípios têm património e finanças 

próprios, cuja gestão compete aos respetivos 
órgãos; 
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B. A autonomia financeira dos municípios 
assenta, designadamente, no poder dos seus 
órgãos elaborarem e aprovarem as opções do 
plano e os orçamentos municipais; 

 
C. Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 
estabelece, entre outros, o regime jurídico das 
autarquias locais, compete à Câmara 
Municipal elaborar e submeter a aprovação da 
Assembleia Municipal as opções do plano e a 
proposta do orçamento; 

 
D. Ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
compete à Assembleia Municipal, sob 
proposta da Câmara Municipal, aprovar as 
opções do plano e a proposta de orçamento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a 
alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma Lei, 
submeter à aprovação da Assembleia Municipal 
de Loures a proposta de Orçamento para 2021 e 
as Opções do Plano 2021-2025, conforme 
documento junto em anexo. 

 
 

Loures, 26 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária, e as 
abstenções das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e os 
votos contra da Sr.ª Vereadora e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata) 
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A proposta de Orçamento 
para 2021 e as Opções do Plano 2021-2025 
encontram-se disponibilizadas em Anexo, nas 
páginas finais da presente edição. 

 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal de Loures, 
de autorização prévia para contratação de 
empréstimo de médio e longo prazo. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 579/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Existe um conjunto de investimentos, inscritos 

no Plano Plurianual de Investimentos, 
integrado nas Grandes Opções do Plano para 
os anos 2021/2025, cuja concretização, a 
curto prazo, é urgente e necessária para a 
satisfação de necessidades sentidas pela 
generalidade da população do Município de 
Loures; 

 
B. Os investimentos mencionados no ponto 

anterior encontram-se discriminados no 
quadro que constitui o Anexo I da presente 
proposta de deliberação e referem-se a 
intervenções de construção e requalificação 
de duas escolas; 

 
C. A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que 

estabelece o regime financeiro das autarquias 
locais e das entidades intermunicipais, 
designadamente o seu capítulo V, permite que 
os municípios contraiam empréstimos junto de 
quaisquer instituições autorizadas por lei a 
conceder crédito; 

 
D. De acordo com o n.º 1 do artigo 51.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, os empréstimos 
de médio e longo prazo podem ser contraídos 
para aplicação em investimentos. Pelo que os 
investimentos previstos no Anexo I da 
presente proposta de deliberação podem ser 
financiados através dum empréstimo de médio 
e longo prazo; 

 
E. Nos termos do n.º 2 do artigo 49.º conjugado 

com o n.º 3 do artigo 51.º, ambos da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, os empréstimos 
de médio e longo prazo devem ter uma 
maturidade adequada à natureza das 
operações a financiar, devendo esta ser 
superior a um ano e não exceder a vida útil do 
respetivo investimento, nem ultrapassar o 
prazo de vinte anos; 
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F. Face à natureza dos investimentos constantes 
no Anexo I da presente proposta de 
deliberação, o empréstimo de médio e longo 
prazo que consubstancie o financiamento dos 
mesmos deverá ter um prazo de utilização de 
2 anos; 

 
G. De acordo com o n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 setembro, os investimentos a 
financiar por um empréstimo de médio e longo 
prazo, caso ultrapassam 10% das despesas 
de investimento previstas no orçamento do 
exercício, são submetidos, 
independentemente da sua inclusão no Plano 
Plurianual de Atividades, a discussão e a 
autorização prévia da assembleia municipal; 

 
H. Atendendo ao disposto na redação atual do 

artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, o Município de Loures dispõe de 
capacidade para a contratação dum 
empréstimo de médio e longo prazo, conforme 
demonstrado no mapa que constitui o Anexo II 
da presente proposta de deliberação; 

 
I. Nos termos do n.º 5 do artigo 49.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 setembro, conjugado com a 
alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º e com o n.º 4 
do mesmo artigo, ambos da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, que estabelece, entre 
outros, o regime jurídico das autarquias locais, 
a autorização para contratação de 
empréstimos é da competência da assembleia 
municipal sob proposta da câmara municipal, 
devendo o pedido de autorização ser 
obrigatoriamente acompanhado de informação 
sobre as condições praticadas em pelo menos 
três instituições de crédito, bem como de 
mapa demonstrativo da capacidade de 

endividamento; 
 
J. No processo de consulta para a contratação 

dum empréstimo de médio e longo prazo 
serão observados os trâmites legais impostos, 
designadamente a consulta a pelo menos três 
instituições autorizadas por lei a conceder 
crédito. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
do n.º 2 do artigo 51.º da Lei 73/2013, de 3 de 
setembro, conjugado com a alínea ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
delibere submeter à Assembleia Municipal de 
Loures, para discussão e autorização prévia do 
financiamento, dos investimentos constantes no 
Anexo I da presente proposta de deliberação, por 
um empréstimo de médio e longo prazo, nas 
seguintes condições: 
 
1. Montante do empréstimo: até ao montante de 

6.500.000,00 €; 
 
2. Prazo de utilização: 24 meses; 
 
3. Prazo de amortização: 12 anos. 

 
 

Loures, 26 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 

 

 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação Democrática Unitária, e as abstenções das Sr.ªs 
Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata) 
 
Esta deliberação carece de aprovação pela Assembleia Municipal 
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Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal de Loures, 
de autorização prévia para contratação de 
empréstimo de médio e longo prazo. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 580/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Existe um conjunto de investimentos, inscritos 

no Plano Plurianual de Investimentos, 
integrado nas Grandes Opções do Plano para 
os anos 2012/2025, cuja concretização, a 
curto prazo, é urgente e necessária para a 
satisfação de necessidades sentidas pela 
generalidade da população do Município de 
Loures; 

 
B. Os investimentos mencionados no ponto 

anterior encontram-se discriminados no 
quadro que constitui o Anexo I da presente 
proposta de deliberação e referem-se à 
melhoria do espaço público no concelho; 

 
C. A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que 

estabelece o regime financeiro das autarquias 
locais e das entidades intermunicipais, 
designadamente o seu capítulo V, permite que 
os municípios contraiam empréstimos junto de 
quaisquer instituições autorizadas por lei a 
conceder crédito; 

 
D. De acordo com o n.º 1 do artigo 51.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, os empréstimos 
de médio e longo prazo podem ser contraídos 
para aplicação em investimentos. Pelo que os 
investimentos previstos no Anexo I da 
presente proposta de deliberação podem ser 
financiados através dum empréstimo de médio 
e longo prazo; 

 
E. Nos termos do n.º 2 do artigo 49.º conjugado 

com o n.º 3 do artigo 51.º ambos da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, os empréstimos 
de médio e longo prazo devem ter uma 
maturidade adequada à natureza das 
operações a financiar, devendo esta ser 
superior a um ano e não exceder a vida útil do 
respetivo investimento, nem ultrapassar o 
prazo de vinte anos; 

 
F. Face à natureza dos investimentos constantes 

no Anexo I da presente proposta de 
deliberação, o empréstimo de médio e longo 
prazo que consubstancie o financiamento dos 
mesmos deverá ter um prazo de utilização de 
2 anos; 

 

G. De acordo com o n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 
73/2013, de 3 setembro, os investimentos a 
financiar por um empréstimo de médio e longo 
prazo, caso ultrapassam 10% das despesas 
de investimento previstas no orçamento do 
exercício, são submetidos, 
independentemente da sua inclusão no Plano 
Plurianual de Atividades, a discussão e a 
autorização prévia da assembleia municipal; 

 
H. Atendendo ao disposto na redação atual do 

artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, o Município de Loures dispõe de 
capacidade para a contratação dum 
empréstimo de médio e longo prazo, conforme 
demonstrado no mapa que constitui o Anexo II 
da presente proposta de deliberação; 

 
I. Nos termos do n.º 5 do artigo 49.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 setembro, conjugado com a 
alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º e com o n.º 4 
do mesmo artigo, ambos da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, que estabelece, entre 
outros, o regime jurídico das autarquias locais, 
a autorização para contratação de 
empréstimos é da competência da assembleia 
municipal sob proposta da câmara municipal, 
devendo o pedido de autorização ser 
obrigatoriamente acompanhado de informação 
sobre as condições praticadas em pelo menos 
três instituições de crédito, bem como de 
mapa demonstrativo da capacidade de 
endividamento; 

 
J. No processo de consulta para a contratação 

dum empréstimo de médio e longo prazo 
serão observados os trâmites legais impostos, 
designadamente a consulta a pelo menos três 
instituições autorizadas por lei a conceder 
crédito. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
do n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, conjugado com a alínea ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
delibere submeter à Assembleia Municipal de 
Loures, para discussão e autorização prévia do 
financiamento, dos investimentos constantes no 
Anexo I da presente proposta de deliberação, por 
um empréstimo de médio e longo prazo, nas 
seguintes condições: 
 
1. Montante do empréstimo: até ao montante de 

3.100.000,00 €; 
 
2. Prazo de utilização: 24 meses; 
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3. Prazo de amortização: 12 anos. 
 
 

Loures, 26 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 

 
 

 
 
 
(Rejeitada por maioria, com os votos a favor do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação Democrática Unitária, e os votos contra das Sr.ªs 
Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal de Loures, 
de autorização prévia para contratação de 
empréstimo de médio e longo prazo. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 582/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Existe um conjunto de investimentos, inscritos 

no Plano Plurianual de Investimentos, 
integrado nas Grandes Opções do Plano para 
os anos 2012/2025, cuja concretização, a 
curto prazo, é urgente e necessária para a 
satisfação de necessidades sentidas pela 
generalidade da população do Município de 
Loures; 

 
B. Um dos investimentos mencionado no ponto 

anterior encontra-se discriminado no quadro 
que constitui o Anexo I da presente proposta 
de deliberação e enquadra-se no âmbito da 
melhoria da rede viária municipal; 

 
 
 

 
 
 
 
C. A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que 

estabelece o regime financeiro das autarquias 
locais e das entidades intermunicipais, 
designadamente o seu capítulo V, permite que 
os municípios contraiam empréstimos junto de 
quaisquer instituições autorizadas por lei a 
conceder crédito; 

 
D. De acordo com o n.º 1 do artigo 51.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, os empréstimos 
de médio e longo prazo podem ser contraídos 
para aplicação em investimentos. Pelo que, o 
investimento previsto no Anexo I da presente 
proposta de deliberação pode ser financiado 
através dum empréstimo de médio e longo 
prazo; 

 
E. Nos termos do n.º 2 do artigo 49.º conjugado 

com o n.º 7 do artigo 51.º, ambos da Lei 
n.º73/2013, de 3 de setembro, os empréstimos 
de médio e longo prazo devem ter uma 
maturidade adequada à natureza das 
operações a financiar, devendo esta ser 
superior a um ano e não exceder a vida útil do 
respetivo investimento, nem ultrapassar, em 
regra, o prazo de vinte anos; 
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F. Face à natureza do investimento constante no 
Anexo I da presente proposta de deliberação, 
o empréstimo de médio e longo prazo que 
consubstancie o financiamento dos mesmos 
deverá ter um prazo de utilização de 2 anos; 

 
G. De acordo com o n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 setembro, os investimentos a 
financiar por um empréstimo de médio e longo 
prazo, caso ultrapassem 10% das despesas 
de investimento previstas no orçamento do 
exercício, são submetidos, 
independentemente da sua inclusão no Plano 
Plurianual de Atividades, a discussão e a 
autorização prévia da assembleia municipal; 

 
H. Atendendo ao disposto na redação atual do 

artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, o Município de Loures dispõe de 
capacidade para a contratação dum 
empréstimo de médio e longo prazo, conforme 
demonstrado no mapa que constitui o Anexo II 
da presente proposta de deliberação; 

 
I. No processo de consulta para a contratação 

dum empréstimo de médio e longo prazo 
serão observados os trâmites legais impostos, 
designadamente a consulta a pelo menos três 
instituições autorizadas por lei a conceder 
crédito. 

 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
do n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, conjugado com a alínea ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
delibere submeter à Assembleia Municipal de 
Loures, para discussão e autorização prévia do 
financiamento, do investimento constante no 
Anexo I da presente proposta de deliberação, por 
um empréstimo de médio e longo prazo, nas 
seguintes condições: 
 
1. Montante do empréstimo: até ao montante de 

3.450.000,00 €; 
 
2. Prazo de utilização: 24 meses; 
 
3. Prazo de amortização: 12 anos. 

 
 

Loures, 26 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
(Rejeitada por maioria, com os votos a favor do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação Democrática Unitária, e os votos contra das Sr.ªs 
Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata) 
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REGULAMENTOS MUNICIPAIS 
 

Regulamento de Taxas do Município de Loures 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal de Loures, 
do projeto de Regulamento de Taxas do Município 
de Loures, após período de consulta pública. 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 575/2020 
 

Considerando que: 
 
A. Na sequência da deliberação da Câmara 

Municipal de Loures, tomada na sua 62.ª 
Reunião Ordinária realizada em 20 de maio de 
2020 e publicada no Boletim de Deliberações 
e Despachos “Loures Municipal” n.º 10, de 20 
de maio de 2020, foi aprovada a proposta de 
deliberação n.º 239/2020; 

 
B. No cumprimento da deliberação do órgão 

executivo do Município de Loures supra 
melhor identificada, o início do procedimento, 
cujo objeto era a revisão do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, foi publicitado, 
através do Edital n.º 159/2020, na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Loures; 
bem como no edifício “Paços do Concelho” da 
Câmara Municipal de Loures, no edifício da 
Assembleia Municipal de Loures “Palácio dos 
Marqueses da Praia e de Monforte” e nas 
Juntas de Freguesia do concelho de Loures; 

 
C. A publicitação do supra mencionado Edital na 

página eletrónica da Câmara Municipal de 
Loures ocorreu no dia 9 de junho de 2020. 
Pelo que, o prazo ali fixado para a constituição 
como interessados findou em 25 de junho do 
mesmo ano. Não tendo sido rececionada 
qualquer constituição ou contributo neste 
âmbito; 

 
D. Ainda no cumprimento da deliberação melhor 

identificada no ponto A da presente proposta 
de deliberação, foi submetida a consulta 
pública, a proposta de revisão do 
Regulamento de Taxas anexada à citada 
deliberação, pelo prazo de trinta dias úteis a 
contar da sua publicação em Diário da 
República; 

 
 
 
 
 

E. Através do Edital n.º 160/2020, a consulta 
pública sobre a revisão do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, foi publicitada 
na página eletrónica da Câmara Municipal de 
Loures, no edifício “Paços do Concelho” da 
Câmara Municipal de Loures, no edifício da 
Assembleia Municipal de Loures “Palácio dos 
Marqueses da Praia e de Monforte” e nas 
Juntas de Freguesia do concelho de Loures; 

 
F. A versada consulta pública foi ainda 

anunciada no jornal “Correio da Manhã”; bem 
como, publicada na 2.ª série do Diário da 
República de 26 de junho de 2020; 

 
G. Nos termos do artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 7 de janeiro, e da deliberação da 
Câmara Municipal de Loures melhor 
identificada no ponto A da presente proposta 
de deliberação, o período da consulta pública 
referente à revisão do Regulamento de Taxas 
do Município de Loures terminou em 7 de 
agosto de 2020; 

 
H. A consulta pública foi participada por quinze 

entidades que apresentaram várias sugestões, 
conforme documento em anexo à presente 
proposta de deliberação e que dela faz parte 
integrante (Anexo A); 

 
I. Nenhuma das sugestões recolhidas foi 

considerada extemporânea, visto terem sido 
todas rececionadas dentro do prazo fixado. 
Pelo que, todas foram objeto de análise, 
conforme melhor resulta do documento junto 
em anexo à presente proposta de deliberação 
e que dela faz parte integrante (Anexo A); 

 
J. A sugestão, da Associação Empresarial de 

Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures 
e Odivelas (AECSCLO), cujo teor respeita à 
inclusão das associações económicas e 
patronais na alínea b) do n.º 2 do artigo 6.º do 
Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, deverá ser acolhida em sede desta 
consulta pública, ao contrário das restantes 
sugestões, conforme documento junto em 
anexo à presente proposta de deliberação e 
que dela faz parte integrante (Anexo A); 

 
K. Não obstante a inclusão da sugestão supra 

citada à versão inicial do projeto de revisão do 
Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, a mesma não comporta uma alteração 
substancial do seu conteúdo normativo que 
justifique nova submissão a consulta pública. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo das alíneas k) e ccc) do n.º 1 do artigo 33.º 
e das alíneas b) e g) do n.º 1 do artigo 25.º, todas 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação vigente e do artigo 8.º da Lei n.º 53-
E/2006, de 29 de dezembro, na sua redação atual, 
submeter, à aprovação da Assembleia Municipal 
de Loures, o projeto de Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, junto em anexo (Anexo B) à 
presente proposta de deliberação e que dela faz 
parte integrante. 

 
 

Loures, 26 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária, e as 
abstenções das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e 
pelo Partido Social Democrata) 
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O projeto de Regulamento 
de Taxas do Município de Loures encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Mapa de 
Pessoal da Câmara Municipal de Loures para 
2021. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 578/2020 

 
Considerando que:  
 
A. O Mapa de Pessoal é um instrumento de 

gestão de recursos humanos, regulado pela 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

B. A proposta de Mapa de Pessoal tem em conta 
as atividades a desenvolver pelas unidades 
orgânicas previstas e os recursos financeiros 
disponíveis; 

 
C. De acordo com o artigo 29.º da referida Lei, o 

Mapa de Pessoal contém a indicação do 
número de postos de trabalho necessários à 
prossecução das atribuições do município, 
bem como, em anexo, os perfis de 
competências transversais aos cargos 
dirigentes e às carreiras gerais; 

 
D. A caracterização dos postos de trabalho 

constantes do Mapa de Pessoal obedece ao 
disposto no referido artigo; 

 
E. A distribuição dos postos de trabalho, segundo 

as diferentes modalidades de vinculação, 
encontra-se expressa da seguinte forma: 

 
Vínculo de Emprego 

Público 
Não 

Ocupados 
Ocupados Total 

Designação 
em Comissão de Serviço 

32 22 54 

Contrato de Trabalho 
por Tempo Indeterminado 

711 2608 3319 

Contrato de Trabalho 
por Tempo 
determinado/determinável 

 
14 

 
0 

 
14 

Total 757 2630 3387 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, de acordo com o 
estabelecido no artigo 29.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, delibere submeter 
à Assembleia Municipal a aprovação do Mapa de 
Pessoal para 2021, em anexo à presente proposta 
e da qual faz parte integrante. 

 
 

Loures, 26 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara  
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária, e as 
abstenções das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e 
pelo Partido Social Democrata) 
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
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NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o Mapa de Pessoal da Câmara Municipal 
de Loures para 2021 encontra-se disponibilizado 
em Anexo nas páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta de aprovação da proposta n.º 315/2020, 
apresentada pelo Conselho de Administração dos 
SIMAR, relativa ao aditamento ao contrato com o 
Banco Português de Investimento (BPI, S.A.) 
referente a empréstimo no valor de 11.298.500,00 
€. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 583/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência do envio a Tribunal de Contas 

(TC) da minuta do contrato de empréstimo, no 
valor de 11.298.500,00 € (onze milhões 
duzentos e noventa e oito mil e quinhentos 
euros) destinado a financiar um conjunto de 
investimentos inscritos no Plano Plurianual de 
Investimentos e adjudicado ao Banco 
Português de Investimento (BPI, S.A.), veio o 
TC solicitar a aprovação de aditamento a esse 
contrato; 

 
B. O Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), na 
sua 18.ª Reunião Extraordinária, de 23 de 
novembro de 2020, aprovou remeter aos 
municípios de Loures e Odivelas, a proposta 
n.º 315/2020 relativa à aprovação do 
aditamento ao contrato de acordo com 
proposto pelo Tribunal de Contas. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere aprovar, nos termos 
do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, na sua redação vigente, a proposta 
apresentada pelo Conselho de Administração dos 
SIMAR n.º 315/2020, relativa ao aditamento ao 
contrato com o Banco Português de Investimento 
(BPI, S.A) relativo ao empréstimo no valor de 
11.298.500,00 € (onze milhões duzentos e 
noventa e oito mil e quinhentos euros). 

 
 

Loures, 26 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 315/2020 
 

Considerando o conteúdo da informação com o 
registo I/17700/2020, referente à minuta de 
aditamento ao contrato de empréstimo de 
médio/longo prazo com o BPI, SA, no valor de 
11.298.500,00 € (onze milhões, duzentos e 
noventa e oito mil e quinhentos euros). 
 
Proponho que o Conselho de Administração 
delibere aprovar. 

 
 

O Presidente do Conselho de Administração 
 

(a) Hugo Martins 
 
 
 

Minuta de Aditamento 
a Contrato de Crédito a Médio/Longo Prazo 

 
Entre 
 
Banco BPI, S.A., com sede na Rua Tenente Valadim, 
284, 4100-476 Porto, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial do Porto sob o número único de 
matrícula e de identificação fiscal PTIRNMJ 501214534, 
com o capital social de 1.293.063.324,98 €, adiante 
designada por "Banco", neste ato devidamente 
representada por Mário João Pereira Gama e por Maria 
Susana de Melo Coelho Dinis da Fonseca Martins 
Marques, na qualidade de procuradores e com poderes 
para o ato; 
 
e 
 
Município de Loures, pessoa coletiva número 
501294996, com sede Praça da Liberdade 2674-501 
Loures, adiante isoladamente designado por "M Loures", 
neste ato devidamente representado por Bernardino 
José Torrão Soares, na qualidade de Presidente da 
Câmara e com poderes para o ato 
 
e 
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Município de Odivelas, pessoa coletiva número 
504293125, com sede Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, 2675-372 Odivelas, adiante isoladamente 
designado por "M Odivelas", neste ato devidamente 
representado por Hugo Manuel dos Santos Martins, na 
qualidade de Presidente da Câmara e com poderes para 
o ato. 
 
Doravante, M Loures e M Odivelas conjuntamente 
designados por "Municípios". 
 
 
Considerando que: 
 
I. Em 27 de agosto de 2020, as partes subscreveram 

o contrato de crédito cuja cópia se junta como 
anexo I ao presente instrumento, e que dele faz 
parte integrante para os devidos efeitos legais, nos 
termos do qual o Banco concederia aos Municípios 
um empréstimo, sob a forma de abertura de crédito, 
até ao montante global de 11.298.500,00 € (onze 
milhões, duzentos e noventa e oito mil e quinhentos 
euros), destinado a dotar os SIMAR com os fundos 
necessários à realização de investimentos nas 
estruturas de abastecimento de água (doravante 
designado por "Contrato"; 

 
II. Em conformidade com a legislação aplicável, as 

partes condicionaram a entrada em vigor do 
Contrato à concessão, pelo Tribunal de Contas, do 
Visto ao mesmo; 

 
III. Na sequência de recomendações do Tribunal de 

Contas, os Municípios solicitaram ao Banco uma 
alteração relativamente a algumas cláusulas do 
Contrato, pedido ao qual o Banco acedeu. 

 
 
Assim, as partes acordam entre si, livremente e de boa-
fé, celebrar o presente instrumento, o qual, para além do 
consignado nos considerandos supra, se regulará ainda 
pelo disposto nas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Única 

 
1. Pelo presente instrumento os Municípios e o Banco 

acordam em alterar o título "Minuta Contrato de 
Crédito a Médio/Longo Prazo (Abertura de 
Crédito)", o Considerando lI., a Cláusula Sétima, o 
n.º 5 da Cláusula Décima, os números 1 e 2 da 
Cláusula Décima Terceira e o número 3 da 
Cláusula Décima Sétima, à qual é aditado ainda um 
novo número 4, que passarão a adotar a seguinte 
redação: 

 
Título: "Contrato de Crédito a Médio/Longo Prazo 

(Abertura de Crédito)" 
 

"Considerando que: 
 
I. [inalterado]. 
 
II. Nos termos conjugados da Cláusula Quarta do 

Acordo de Gestão e dos números 4 do artigo 16.º e 
2 do artigo 17.º da Lei n.º 50/2012, os resultados 
positivos, [...]. 

 
III. [inalterado]." 

"Sétima 
(Mora) 

 
1. Sem prejuízo do disposto na cláusula Causas de 

Vencimento Antecipado do Crédito, em caso de 
mora, total ou parcial, de um ou ambos os 
Municípios, no pagamento de qualquer um dos 
montantes devidos a título de capital nos termos do 
presente Contrato, poderá o Banco aplicar, sobre o 
montante em mora e durante o prazo em que a 
mesma subsistir, a taxa de juros remuneratórios 
acrescida da sobretaxa legal de mora máxima que 
à data vigorar, com limite máximo de 4% ao ano. 

 
2. Nas situações previstas na cláusula Causas de 

Vencimento Antecipado do Crédito, caso o Banco 
exija ao(s) Município(s) o pagamento imediato de 
todo o montante de capital em divida do Crédito, 
incidirá sobre aquele montante a taxa de juros 
remuneratórios acrescida da sobretaxa legal de 
mora referida no número anterior, e será aplicada a 
contar da data em que tal exigência seja 
comunicada ao Município." 

 
"Décima 

(Declarações e Obrigações do Município) 
 

1. [inalterado]. 
 
2. [inalterado]. 
 
3. [inalterado]. 
 
4. [inalterado]. 
 
5. Cada um dos Municípios obriga-se a cumprir o 

serviço da dívida resultante do Contrato com as 
receitas previstas na respetiva execução 
orçamental anual, durante a vigência do presente 
empréstimo." 

 
"Décima Terceira 

(Cessão de Posição Contratual) 
 

1. Os Municípios não poderão ceder, total ou 
parcialmente, os seus direitos decorrentes do 
presente Contrato, sem o prévio consentimento 
escrito do Banco. O Banco terá de se pronunciar 
relativamente ao pedido dos Municípios de cederem 
os seus direitos no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
contados da data da receção do pedido escrito que 
os Municípios lhe dirijam a solicitar o consentimento 
para o efeito. 

 
2. O Banco pode em qualquer momento, ceder, total 

ou parcialmente, a sua posição contratual no 
presente Contrato, desde que obtenha o prévio 
consentimento escrito dos Municípios. Para o efeito, 
o Banco deverá notificar o Município com uma 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
relativamente à data da celebração do contrato de 
cessão de posição contratual, considerando-se para 
todos os efeitos autorizada a cessão caso os 
Municípios não se oponham fundamentadamente à 
mesma no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a 
receção da referida notificação. 
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3. [inalterado] 
 
4. [inalterado]" 

 
“Décima Sétima 

(Entrada em Vigor) 
 

1. [inalterado]; 
 
2. [inalterado] 
 
3. A não entrega ao Banco, até 31 de dezembro de 

2020, de todos os documentos referidos no número 
1 anterior, confere ao Banco o direito de declarar 
unilateralmente a resolução do presente Contrato· 
(sem que qualquer das partes tenha direito a 
qualquer compensação). 

 
4. A não obtenção, pelos Municípios, do Visto do 

Tribunal de Contas até à data referida no anterior 
número 3, conferirá igualmente aos Bancos o direito 
de declarar unilateralmente a resolução do presente 
Contrato (sem que qualquer das parles tenha direito 
a qualquer compensação). " 

 
 
2. As partes anexam ao presente Aditamento os 

seguintes documentos, que deverão ficar a fazer 
integrante do Contrato: (i) o Plano de Amortização 
de Capital e Pagamento de Juros como Anexo lI, (ii) 
as Atas das Assembleias Municipais referidas no 
Considerando IlI ao Contrato de cada um dos 
Municípios como Anexo lll e (iii) Procurações de 
cada um dos procuradores do Banco como Anexo 
IV. 

 
3. As disposições constantes do presente instrumento, 

consideram-se, para todos os efeitos, parte do 
Contrato, produzindo efeitos à data da entrega, 
pelos Municípios ao Banco, de documento 
comprovativo da obtenção do Visto do Tribunal de 
Contas ao Contrato, na redação que lhe é dada 
pelo presente instrumento. 

 
4. Em tudo o mais, não expressamente alterado pelo 

presente instrumento mantêm-se plenamente em 
vigor os termos e condições do Contrato. 

 
5. Para as questões que resultarem do presente 

instrumento será competente, o Tribunal da 
Comarca de Lisboa. 

 
 
Feito em quatro exemplares em [•] de [•] de 2020, sendo 
um destinado a cada uma das partes e todos valendo 
como original. 
 
Pelo Banco 
 
(Procuradores, com poderes comprovados através de 
consulta da respetiva Procuração) 
 
 
Pelo Município de Loures 
 
Pelo Município de Odivelas 
 

Os Serviços lntermunicipalizados de Águas e Resíduos 
dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), neste ato 
representados por Hugo Manuel dos Santos Martins têm 
conhecimento da celebração e conteúdo do presente 
contrato. 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente, dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária e da Sr.ª 
Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata, e as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista) 

 
 
 
 

Proposta de aprovação da proposta n.º 316/2020, 
apresentada pelo Conselho de Administração dos 
SIMAR, relativa ao aditamento ao contrato com o 
Banco Português de Investimento (BPI, S.A.) 
referente a empréstimo no valor de 1.471.800,00 
€. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 584/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência do envio a Tribunal de Contas 

(TC) da minuta do contrato de empréstimo, no 
valor de 1.471.800,00 € (um milhão 
quatrocentos e setenta e um mil e oitocentos 
euros) destinado a financiar a aquisição de 
viaturas pesadas para recolha de resíduos 
sólidos e adjudicado ao Banco Português de 
Investimento (BPI, S.A) veio o TC solicitar a 
aprovação de aditamento a esse contrato; 

 
B. O Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), na 
sua 18.ª Reunião Extraordinária, de 23 de 
novembro de 2020, aprovou remeter aos 
municípios de Loures e Odivelas, a proposta 
n.º 316/2020 relativa à aprovação do 
aditamento ao contrato de acordo com 
proposto pelo Tribunal de Contas. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere aprovar, nos termos 
do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, na sua redação vigente, a proposta 
apresentada pelo Conselho de Administração dos 
SIMAR n.º 316/2020, relativa ao aditamento ao 
contrato com o Banco Português de Investimento 
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(BPI, S.A) relativo ao empréstimo no valor de 
1.471.800,00 € (um milhão quatrocentos e setenta 
e um mil e oitocentos euros). 

 
 

Loures, 26 de julho de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 316/2020 
 

Considerando o conteúdo da informação com o 
registo I/17701/2020, referente à minuta de 
aditamento ao contrato de empréstimo de 
médio/longo prazo com o BPI, SA, no valor de 
1.471.800,00 € (um milhão, quatrocentos e setenta 
e um mil e oitocentos euros). 
 
Proponho que o Conselho de Administração 
delibere aprovar. 

 
 

Presidente do Conselho de Administração 
 

(a) Hugo Martins 
 
 
 

Minuta de Aditamento 
a Contrato de Crédito a Médio/Longo Prazo 

 
Entre 
 
Banco BPI, S.A., com sede na Rua Tenente Valadim, 
284, 4100-476 Porto, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial do Porto sob o número único de 
matrícula e de identificação fiscal PTIRNMJ 501214534, 
com o capital social de 1.293.063.324,98 €, adiante 
designada por "Banco", neste ato devidamente 
representada por Mário João Pereira Gama e por Maria 
Susana de Melo Coelho Dinis da Fonseca Martins 
Marques, na qualidade de procuradores e com poderes 
para o ato; 
 
e 
 
Município de Loures, pessoa coletiva número 
501294996, com sede Praça da Liberdade 2674-501 
Loures, adiante isoladamente designado por "M Loures", 
neste ato devidamente representado por Bernardino 

José Torrão Soares, na qualidade de Presidente da 
Câmara e com poderes para o ato 
 
e 
 
Município de Odivelas, pessoa coletiva número 
504293125, com sede Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, 2675-372 Odivelas, adiante isoladamente 
designado por "M Odivelas", neste ato devidamente 
representado por Hugo Manuel dos Santos Martins, na 
qualidade de Presidente da Câmara e com poderes para 
o ato. 
 
Doravante, M Loures e M Odivelas conjuntamente 
designados por "Municípios". 
 
 
Considerando que: 
 
I. Em 27 de agosto de 2020, as partes subscreveram 

o contrato de crédito cuja cópia se junta como 
anexo I ao presente instrumento, e que dele faz 
parte integrante para os devidos efeitos legais, nos 
termos do qual o Banco concederia aos Municípios 
um empréstimo, sob a forma de abertura de crédito, 
até ao montante global de 1.471.800,00 € (um 
milhão, quatrocentos e um mil e oitocentos euros), 
destinado a dotar os SIMAR com os fundos 
necessários à realização de investimentos de 
aquisição de Viaturas de Recolha de Resíduos 
Urbanos (doravante designado por "Contrato"); 

 
II. Em conformidade com a legislação aplicável, as 

partes condicionaram a entrada em vigor do 
Contrato à concessão, pelo Tribunal de Contas, do 
Visto ao mesmo; 

 
III. Na sequência de recomendações do Tribunal de 

Contas, os Municípios solicitaram ao Banco uma 
alteração relativamente a algumas cláusulas do 
Contrato, pedido ao qual o Banco acedeu. 

 
 
Assim, as partes acordam entre si, livremente e de boa-
fé, celebrar o presente instrumento, o qual, para além do 
consignado nos considerandos supra, se regulará ainda 
pelo disposto nas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Única 

 
1. Pelo presente instrumento os Municípios e o Banco 

acordam em alterar o título "Minuta Contrato de 
Crédito a Médio/Longo Prazo (Abertura de 
Crédito)", o Considerando lI., a Cláusula Sétima, o 
n.º 5 da Cláusula Décima, os números 1 e 2 da 
Cláusula Décima Terceira e o número 3 da 
Cláusula Décima Sétima, à qual é aditado ainda um 
novo número 4, que passarão a adotar a seguinte 
redação: 

 
Título: "Contrato de Crédito a Médio/Longo Prazo 

(Abertura de Crédito)" 
 

"Considerando que: 
 
I. [inalterado]. 
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II. Nos termos conjugados da Cláusula Quarta do 
Acordo de Gestão e dos números 4 do artigo 16.º e 
2 do artigo 17.º da Lei n.º 50/2012, os resultados 
positivos, [...]. 

 
III. [inalterado]." 

 
"Sétima 
(Mora) 

 
1. Sem prejuízo do disposto na cláusula Causas de 

Vencimento Antecipado do Crédito, em caso de 
mora, total ou parcial, de um ou ambos os 
Municípios, no pagamento de qualquer um dos 
montantes devidos a título de capital nos termos do 
presente Contrato, poderá o Banco aplicar, sobre o 
montante em mora e durante o prazo em que a 
mesma subsistir, a taxa de juros remuneratórios 
acrescida da sobretaxa legal de mora máxima que 
à data vigorar, com limite máximo de 4% ao ano. 

 
2. Nas situações previstas na cláusula Causas de 

Vencimento Antecipado do Crédito, caso o Banco 
exija ao(s) Município(s) o pagamento imediato de 
todo o montante de capital em divida do Crédito, 
incidirá sobre aquele montante a taxa de juros 
remuneratórios acrescida da sobretaxa legal de 
mora referida no número anterior, e será aplicada a 
contar da data em que tal exigência seja 
comunicada ao Município." 

 
"Décima 

(Declarações e Obrigações do Município) 
 

1. [inalterado]. 
 
2. [inalterado]. 
 
3. [inalterado]. 
 
4. [inalterado]. 
 
5. Cada um dos Municípios obriga-se a cumprir o 

serviço da dívida resultante do Contrato com as 
receitas previstas na respetiva execução 
orçamental anual, durante a vigência do presente 
empréstimo." 

 
"Décima Terceira 

(Cessão de Posição Contratual) 
 

1. Os Municípios não poderão ceder, total ou 
parcialmente, os seus direitos decorrentes do 
presente Contrato, sem o prévio consentimento 
escrito do Banco. O Banco terá de se pronunciar 
relativamente ao pedido dos Municípios de cederem 
os seus direitos no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
contados da data da receção do pedido escrito que 
os Municípios lhe dirijam a solicitar o consentimento 
para o efeito. 

 
2. O Banco pode em qualquer momento, ceder, total 

ou parcialmente, a sua posição contratual no 
presente Contrato, desde que obtenha o prévio 
consentimento escrito dos Municípios. Para o efeito, 
o Banco deverá notificar o Município com uma 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

relativamente à data da celebração do contrato de 
cessão de posição contratual, considerando-se para 
todos os efeitos autorizada a cessão caso os 
Municípios não se oponham fundamentadamente à 
mesma no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a 
receção da referida notificação. 

 
3. [inalterado] 
 
4. [inalterado]" 

 
“Décima Sétima 

(Entrada em Vigor) 
 

1. [inalterado]; 
 
2. [inalterado] 
 
3. A não entrega ao Banco, até 31 de dezembro de 

2020, de todos os documentos referidos no número 
1 anterior, confere ao Banco o direito de declarar 
unilateralmente a resolução do presente 
Contrato·(sem que qualquer das partes tenha 
direito a qualquer compensação). 

 
4. A não obtenção, pelos Municípios, do Visto do 

Tribunal de Contas até à data referida no anterior 
número 3, conferirá igualmente aos Bancos o direito 
de declarar unilateralmente a resolução do presente 
Contrato (sem que qualquer das parles tenha direito 
a qualquer compensação). " 

 
 
2. As partes anexam ao presente Aditamento os 

seguintes documentos, que deverão ficar a fazer 
integrante do Contrato: (i) o Plano de Amortização 
de Capital e Pagamento de Juros como Anexo lI, (ii) 
as Atas das Assembleias Municipais referidas no 
Considerando IlI ao Contrato de cada um dos 
Municípios como Anexo lll e (iii) Procurações de 
cada um dos procuradores do Banco como Anexo 
IV. 

 
3. As disposições constantes do presente instrumento, 

consideram-se, para todos os efeitos, parte do 
Contrato, produzindo efeitos à data da entrega, 
pelos Municípios ao Banco, de documento 
comprovativo da obtenção do Visto do Tribunal de 
Contas ao Contrato, na redação que lhe é dada 
pelo presente instrumento. 

 
4. Em tudo o mais, não expressamente alterado pelo 

presente instrumento, mantêm-se plenamente em 
vigor os termos e condições do Contrato. 

 
5. Para as questões que resultarem do presente 

instrumento será competente, o Tribunal da 
Comarca de Lisboa. 

 
 
Feito em quatro exemplares em [•] de [•] de 2020, sendo 
um destinado a cada uma das partes e todos valendo 
como original. 
 
Pelo Banco 
 
(Procuradores, com poderes comprovados através de 
consulta da respetiva Procuração) 
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Pelo Município de Loures 
 
Pelo Município de Odivelas 
 
 
Os Serviços lntermunicipalizados de Águas e Resíduos 
dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), neste ato 
representados por Hugo Manuel dos Santos Martins têm 
conhecimento da celebração e conteúdo do presente 
contrato. 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente, dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária e da Sr.ª 
Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata, e as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista) 

 
 
 
 

Proposta de aprovação do Tarifário dos Serviços 
de Abastecimento de Água, Serviço de Águas 
Residuais e Serviço de Resíduos Urbanos e 
Serviços Prestados, para vigorar em 2021, dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 585/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR) na 
sua reunião 17.ª reunião extraordinária, de 6 
de novembro de 2020, aprovou a estrutura 
tarifária para o ano de 2021, nos termos da 
Proposta n.º 301/2020; 

 
B. A proposta de tarifário apresentada atualiza as 

tarifas para os serviços de abastecimento de 
água, serviços de águas residuais e serviços 
de resíduos urbanos em 0,8%, de acordo com 
a previsão do Índice Harmonizado de Preços 
no Consumidor (IHPC). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, conjugado com o artigo 21.º da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, na redação atual, 
aprovar a proposta de alteração ao Tarifário dos 

Serviços de Abastecimento de Água, Serviço de 
Águas Residuais e Serviço de Resíduos Urbanos 
e Serviços Prestados, para vigorar em 2021 dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas. 

 
 

Loures, 25 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 301/2020 
 

Considerando o conteúdo da proposta com o 
registo I/16849/2020, referente à Proposta de 
Estrutura Tarifária para 2021. 
 
Proponho que o Conselho de Administração 
delibere aprovar e posterior envio aos de 
Municípios de Loures e Odivelas. 

 
 

Presidente do Conselho de Administração 
 

(a) Hugo Martins 
 
 
(Rejeitada por maioria, com os votos a favor do 
Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária, e os votos 
contra das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e 
pelo Partido Social Democrata) 
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Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, dos 
Documentos Previsionais de 2021, dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 586/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), na 
sua 17.ª reunião extraordinária, de 6 de 
novembro de 2020, aprovou os Documentos 
Previsionais para o ano de 2021, nos termos 
da proposta n.º 303/2020; 

 
B. Nos termos legais, torna-se necessário que 

aqueles documentos sejam, 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 delibere, ao abrigo 
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, aprovar e submeter à 
aprovação da Assembleia Municipal de Loures os 
Documentos Previsionais de 2021 dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas. 

 
 

Loures, 26 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 303/2020 
 

Considerando o conteúdo da informação com o 
registo I/16870/2020 referente aos Documentos 
Previsionais para 2021. 
 

Proponho que o Conselho de Administração 
delibere aprovar e posterior envio aos Municípios 
de Loures e Odivelas. 

 
 

Presidente do Conselho de Administração 
 

(a) Hugo Martins 
 
 
(Rejeitada por maioria, com os votos a favor do 
Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária, e os votos 
contra das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e 
pelo Partido Social Democrata) 

 
 
 
 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Mapa de 
Pessoal dos Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, para 2021. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 587/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, prevê a 

existência de mapas de pessoal enquanto 
instrumento de gestão dos Serviços; 

 
B. Nos termos do artigo 29.º em anexo ao citado 

diploma legal, os órgãos e serviços preveem 
anualmente o respetivo mapa de pessoal, 
tendo em conta as atividades, de natureza 
permanente ou temporária, a desenvolver 
durante a sua execução; 

 
C. O Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), na 
sua 17.ª reunião extraordinária, de 6 de 
novembro de 2020, deliberou aprovar a 
proposta do mapa de pessoal para 2021, de 
acordo com o estipulado no artigo 29.º do 
anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
conjugado com o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, nos termos da 
proposta n.º 302/2020. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que, a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. ccc) do número 1 do artigo 33.º, 
conjugado com a al. o) do n.º 1 do artigo 25.º 
ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal o Mapa de Pessoal dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, para o ano de 
2021, aprovado pelo Conselho de Administração, 
de acordo com a proposta n.º 302/2020 de 6 de 
novembro.  

 
 

Loures, 26 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 302/2020 
 

Considerando o conteúdo da informação com o 
registo I/16468/2020, referente ao Mapa de 
Pessoal para 2021. 
 
Proponho, que o Conselho de Administração 
delibere aprovar e posterior envio aos Municípios 
de Loures e Odivelas. 

 
 

Presidente do Conselho de Administração 
 

(a) Hugo Martins 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária, e as 
abstenções das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e 
pelo Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o Mapa de Pessoal dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, para o ano de 
2021, encontra-se disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 450/2020 
 

de 23 de novembro de 2020 
 

(registo E/120351/2020, de 24 de novembro de 2020) 
 

Prorrogação do Estado de Emergência 
Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro, 

que regulamenta a aplicação 
do Estado de Emergência 

decretado pelo Presidente da República, 
pelo Decreto n.º 59-A/2020, de 20 de novembro 

 
Continuando a dar sequência ao trabalho 
desenvolvido, em articulação com as autoridades 
de saúde do concelho, do Delegado de Saúde 
Coordenador, Chefe dos Serviços de Saúde 
Pública do ACES de Loures e Odivelas e da DGS 
- Direção-Geral de Saúde, foram exarados e 
publicados vários despachos da Presidência e da 
Vereação da Câmara Municipal de Loures, 
determinando medidas adequadas e 
proporcionais, aplicáveis ao território do concelho 
de Loures, à organização e funcionamento dos 
serviços municipais e/ou integrantes do universo 
do Município, correspondendo aos estados de 
emergência, de contingência, de calamidade e 
alerta, em resposta à situação epidemiológica 
provocada pelo coronavírus - SARS-CoV2 - 
COVID-19. 
 
Estas medidas foram sempre acompanhadas da 
ativação do Plano Municipal de Proteção Civil de 
Loures (desde 1 de abril/2020), na sequência do 
desencadeamento do Plano Distrital de Proteção 
Civil, e tendo em consideração a evolução da 
situação no concelho. 
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Na atualidade, e dada a evolução da situação 
epidemiológica, o Presidente da República 
procedeu à renovação do "Estado de 
Emergência", por um período adicional de 15 
(quinze dias) com fundamento na situação de 
calamidade em todo o País e, segundo o teor do 
próprio diploma nos termos em que foi decretado e 
renovado, o fundamento assenta no "nível de 
incidência, com os inquietantes números de novos 
infetados e de falecimentos continuar a ser muito 
elevado e a colocar uma enorme pressão no SNS 
e no sistema de saúde em geral, em particular na 
capacidade de acolhimento em unidades de 
cuidados intensivos, pelo que, para além das 
medidas genéricas e fundamentais de higiene 
pessoal, de uso adequado de máscaras e de 
distanciamento social, é indispensável renovar o 
estado de emergência, para que certas medidas 
restritivas possam ser também renovadas, mas 
mais adaptadas à experiência da realidade e mais 
diferenciadas em função da situação e 
heterogeneidade em cada município, esperando-
se que possam em breve produzir efeitos 
positivos”. 
 
Em função do que foi decidido, e não obstante se 
verificar que a situação epidemiológica não é 
uniforme em todo o território nacional, importa 
adequar as medidas em função da situação e 
heterogeneidade em cada concelho, de forma a 
graduar a intensidade das medidas aplicáveis 
consoante o nível de risco, que poderá ser 
moderado, elevado, muito elevado ou extremo. 
 
Assim, continua a justificar-se a adoção de 
medidas em todo o território nacional e a 
atualização da estratégia delineada pelas 
autoridades sanitárias, em articulação com o 
Município, e a tomar medidas de prevenção, 
contenção e mitigação da transmissão da 
doença, de se observarem regras de ocupação, 
permanência, distanciamento físico e de 
higiene, sempre acompanhadas pela adesão da 
população do concelho de Loures no seu 
cumprimento. 
 
Considera-se igualmente oportuno continuar a 
valorizar o inexcedível trabalho dos 
profissionais de saúde, do setor social, dos 
trabalhadores de serviços públicos essenciais, 
de interesse geral e de outros setores de 
atividade económica e logística do concelho e 
do País, que, num notável esforço coletivo, 
continuam a manter e a pugnar por medidas de 
prevenção e comportamento social que 
garantam uma diminuição da propagação do 
vírus e que permitam que a capacidade de 
resposta do Serviço Nacional de Saúde 
continue a estar assegurada, sob pena de o 
esforço feito até aqui vir a ser desperdiçado. 

Assim, mantendo como prioridade a prevenção e 
controlo da doença, a contenção da pandemia e a 
garantia de segurança dos portugueses, entendeu 
o Presidente da República, mediante autorização 
da Assembleia da República, o Governo e a DGS - 
Direção-Geral de Saúde, tendo em consideração a 
evolução da pandemia da doença COVID-19 em 
Portugal, renovar a Situação de Estado de 
Emergência em todo o País, por um período de 15 
(quinze) dias e a toma de medidas diferenciadas 
consoante o nível de risco. 
 
Em consequência, nos termos constitucionais e 
legais, designadamente da alínea g) do artigo 
199.º da Constituição da República Portuguesa, o 
Governo decreta e procede à execução da 
declaração do estado de emergência efetuada 
pelo Decreto do Presidente da República n.º 
59-A/2020, de 20 de novembro, determinando a 
prorrogação do "Estado de Emergência" em 
todo o País, com a duração de 15 dias, iniciando-
se às 00h00 do dia 24 de novembro de 2020 e 
cessando às 23h59 do dia 08 de dezembro de 
2020, sem prejuízo de eventuais renovações, nos 
termos da lei. 
 
 
Assim, ao abrigo da Autonomia Constitucional das 
Autarquias Locais, ínsito nos artigos 6.º e 235.º e 
ss da CRP - Constituição da República 
Portuguesa, e no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação 
vigente, que me foi delegada pela Câmara 
Municipal, e nos termos das competências 
próprias que me são conferidas pelos artigos 35.º, 
n.º 1, alíneas a ) e b), e n.º 2, alínea a), bem como 
o artigo 37.º, ambos do mesmo Anexo l da citada 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação 
em vigor, determino: 
 
 
A- Enunciar a Síntese do Decreto n.º 9/2020, 

de 21 de novembro, que regulamenta a 
prorrogação do Estado de Emergência 
decretado pelo Presidente da República, 
pelo Decreto n.º 59-A/2020, de 20 de 
novembro. 

 
A renovação da declaração de Estado de 
Emergência - produz efeitos a partir das 00:00 
horas do dia 24 de novembro de 2020 e cessa às 
23:59 horas do dia 08 de dezembro de 2020, sem 
prejuízo de prorrogação e/ou modificação na 
medida em que a evolução da situação 
epidemiológica o venha a justificar. 
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Prorrogação do Estado de Emergência - 
Medidas excecionais: 
 
Em primeiro lugar, estabelece -se um conjunto de 
medidas aplicáveis a todo o território nacional, 
limitando, nomeadamente, a circulação de 
pessoas entre concelhos entre os dias 27 de 
novembro e 2 de dezembro e entre os dias 4 de 
dezembro e 8 de dezembro, por forma a conter a 
transmissão do vírus e a expansão da doença, 
tendo em conta que a circulação de pessoas 
poderia ser mais elevada em função dos feriados 
de 1 e 8 de dezembro. 
 
Quanto aos concelhos de risco moderado, prevê-
se que, à exceção, nomeadamente, dos dedicados 
à restauração ou dos culturais e desportivos, os 
estabelecimentos encerram entre as 20:00 h e as 
23:00 h, podendo o concreto horário de 
encerramento ser fixado, dentro deste intervalo, 
pelo presidente da câmara municipal 
territorialmente competente mediante parecer 
favorável da autoridade local de saúde e das 
forças de segurança. 
 
Relativamente aos concelhos de risco elevado 
proíbe-se a circulação diária de cidadãos na via 
pública no período compreendido entre as 23:00 h 
e as 05:00 h, acautelando todas as deslocações 
necessárias ou que se justifiquem. 
 
Prevê-se um dever geral de recolhimento 
domiciliário nas restantes horas, determinando-se 
que, com algumas exceções, os estabelecimentos 
de comércio a retalho e de prestação de serviços, 
bem como os que se encontrem em conjuntos 
comerciais, encerram até às 22:00 h. 
 
Por fim, no que toca aos concelhos de risco 
muito elevado, (onde se incluiu o concelho de 
Loures) ou extremo, proíbe-se a circulação de 
cidadãos na via pública, aos sábados, domingos e 
feriados, no período compreendido entre as 13:00 
h e as 05:00 h, suspendendo determinadas 
atividades e acautelando um conjunto de 
exceções, que inclui, nomeadamente, as 
deslocações a mercearias e supermercados e 
outros estabelecimentos de venda de produtos 
alimentares e de higiene, para pessoas e animais. 
É concedida tolerância de ponto aos trabalhadores 
que exercem funções públicas nos serviços da 
administração direta do Estado, sejam eles 
centrais ou desconcentrados, e nos institutos 
públicos, nos dias 30 de novembro e 7 de 
dezembro, ficando neste período suspensas as 
atividades letivas e não letivas e formativas com 
presença de estudantes em estabelecimentos de 
ensino públicos, particulares e cooperativos e do 
setor social e solidário de educação pré-escolar, 
básica, secundária e superior e em equipamentos 

sociais de apoio à primeira infância ou deficiência, 
bem como nos centros de formação de gestão 
direta ou participada da rede do Instituto do 
Emprego e Formação Profissional, l.P.. 
 
Nesses dois dias ficam, igualmente, suspensas as 
atividades em estabelecimentos de comércio a 
retalho e de prestação de serviços localizados nos 
Concelhos de Risco Muito Elevado e Extremo no 
período compreendido entre as 15:00 h e as 05:00 
h. 
 
Os contactos entre pessoas, veículo de contágio e 
de propagação do vírus e as suas deslocações, 
terão de se limitar ao mínimo indispensável. Nessa 
medida, a circulação de pessoas é limitada 
entre concelhos, devido ao risco de contágio, 
no período compreendido entre 27 de 
novembro e 2 de dezembro e de 4 a 8 de 
dezembro. 
 
 
Regras especiais nos concelhos de risco 
elevado, muito elevado e/ou extremo 
 
• A realização de feiras e mercados de 

levante é proibida, salvo em caso de 
autorização emitida pelo presidente da câmara 
municipal territorialmente competente, caso 
estejam verificadas as condições de 
segurança e o cumprimento das orientações 
definidas pela DGS; 

 
• A DGS define as orientações específicas para 

os seguintes eventos: 
 
• Cerimónias religiosas, incluindo celebrações 

comunitárias; 
 
• Eventos de natureza familiar, incluindo 

casamentos e batizados; 
 
• Eventos de natureza corporativa; 
 
• Na ausência de orientação da DGS, os 

organizadores dos eventos devem observar as 
regras gerais aplicáveis a locais abertos ao 
público e à restauração, devendo os 
participantes usar máscara ou viseira nos 
espaços fechados; 

 
• Os eventos com público realizados fora de 

estabelecimentos destinados para o efeito 
devem ser precedidos de avaliação de 
risco, pelas autoridades de saúde locais, para 
determinação da viabilidade e condições da 
sua realização; 
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• Em situações devidamente justificadas, os 
membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da administração interna e da saúde 
podem, conjuntamente, autorizar a realização 
de outras celebrações ou eventos, definindo 
os respetivos termos. 

 
 
Proibição de circulação 
 

• Diariamente, no período compreendido entre 
as 23:00 h e as 05:00 h, os cidadãos só 
podem circular em espaços, vias públicas e 
vias privadas, nas seguintes situações: 

 
• Deslocações para desempenho de funções 

profissionais ou equiparadas, conforme 
atestado por declaração (emitida pela entidade 
empregadora ou equiparada, pelo próprio, no 
caso dos trabalhadores independentes, 
empresários em nome individual ou membros 
de órgão estatutário ou de compromisso de 
honra, no caso de se tratar de trabalhadores 
do setor agrícola, pecuário e das pescas); 

 

• Deslocações no exercício das respetivas 
funções ou por causa delas, sem 
necessidade de declaração emitida pela 
entidade empregadora ou equiparada: 
profissionais de saúde e outros trabalhadores 
de instituições de saúde e de apoio social; 
agentes de proteção civil, forças e serviços de 
segurança, militares, militarizados e pessoal 
civil das Forças Armadas e inspetores da 
ASAE; titulares dos órgãos de soberania, 
dirigentes dos parceiros sociais e dos partidos 
políticos representados na Assembleia da 
República e pessoas portadoras de livre-
trânsito, ministros de culto, mediante 
credenciação pelos órgãos competentes da 
respetiva igreja ou comunidade religiosa; 
pessoal das missões diplomáticas, consulares 
e das organizações internacionais localizadas 
em Portugal, desde que relacionadas com o 
desempenho de funções oficiais; 

 

• Deslocações por motivos de saúde, 
designadamente para aquisição de produtos 
em farmácias ou obtenção de cuidados de 
saúde e transporte de pessoas a quem devam 
ser administrados tais cuidados ou dádiva de 
sangue; 

 

• Deslocações para acolhimento de 
emergência de vítimas de violência 
doméstica ou tráfico de seres humanos, bem 
como de crianças e jovens em risco, por 
aplicação de medida decretada por autoridade 
judicial ou Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens, em casa de acolhimento residencial 
ou familiar; 

• Deslocações para assistência de pessoas 
vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos, 
progenitores, idosos ou dependentes; 

 
• Deslocações por outras razões familiares 

imperativas, designadamente o cumprimento 
de partilha de responsabilidades parentais, 
conforme determinada por acordo entre os 
titulares das mesmas ou pelo tribunal 
competente; 

 
• Deslocações de médicos-veterinários, de 

detentores de animais para assistência 
médico-veterinária urgente, de cuidadores de 
colónias reconhecidas pelos municípios, de 
voluntários de associações zoófilas com 
animais a cargo que necessitem de se 
deslocar aos abrigos de animais e de equipas 
de resgate de animais para assistência 
urgente; 

 
• Deslocações necessárias ao exercício da 

liberdade de imprensa; 
 
• Deslocações pedonais de curta duração, 

para efeitos de fruição de momentos ao ar 
livre, desacompanhadas ou na companhia de 
membros do mesmo agregado familiar que 
coabitem; 

 
• Deslocações pedonais de curta duração para 

efeitos de passeio dos animais de 
companhia; 

 
• Deslocações de menores e seus 

acompanhantes para estabelecimentos 
escolares, creches e atividades de tempos 
livres, bem como as deslocações de 
estudantes para instituições de ensino 
superior ou outros estabelecimentos 
escolares; 

 
• Por outros motivos de força maior ou 

necessidade impreterível, desde que se 
demonstre serem inadiáveis e sejam 
devidamente justificados; 

 
• Retorno ao domicílio no âmbito das 

deslocações admitidas, referidas supra; 
 
 
• É ainda admitida a circulação de veículos 

particulares na via pública, incluindo o 
reabastecimento em postos de combustível, 
no âmbito das situações acima referidas; 
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• As deslocações admitidas devem ser 
efetuadas preferencialmente 
desacompanhadas e devem respeitar as 
recomendações e ordens determinadas pelas 
autoridades de saúde e pelas forças e 
serviços de segurança, designadamente as 
respeitantes às distâncias a observar entre as 
pessoas; 

 
• Os veículos particulares podem circular na 

via pública para realizar as atividades 
mencionadas ou para reabastecimento em 
postos de combustível no âmbito das 
deslocações referidas; 

 
• A atividade dos atletas de alto rendimento 

ou que integrem seleções nacionais e seus 
treinadores, bem como acompanhantes 
desportivos do desporto adaptado, é 
equiparada a atividade profissional; 

 
• Em todas as deslocações efetuadas devem 

ser respeitadas as recomendações e ordens 
determinadas pelas autoridades de saúde e 
pelas forças e serviços de segurança, 
designadamente as respeitantes às distâncias 
a observar entre as pessoas. 

 
 
Horários de Encerramento 
 
• Todos os estabelecimentos de comércio a 

retalho e de prestação de serviços, bem como 
os que se encontrem em conjuntos 
comerciais, encerram até às 22:00 h. 

 
 
São excecionados: 
 
• Estabelecimentos de restauração, os quais 

devem encerrar até às 22:30 h; 
 
• Estabelecimentos de restauração e similares 

exclusivamente para efeitos de entrega no 
domicílio, diretamente ou através de 
intermediário, os quais devem encerrar à 
01:00 h; 

 
• Equipamentos culturais, os quais devem 

encerrar até às 22:30 h; 
 
• Instalações desportivas, quando destinadas à 

prática desportiva federada, as quais devem 
encerrar até às 22:30 h; 

 
• O horário de encerramento pode ser reduzido 

pelo presidente da câmara mediante parecer 
favorável da autoridade local de saúde e das 
forças de segurança. 

 

Proibição de circulação na via pública aos 
sábados, domingos e feriados 
 
• Aos sábados, domingos e feriados, as 

pessoas só podem circular em espaços, vias 
públicas, no período compreendido entre as 
13:00 h e as 05:00 h, nas mesmas situações 
previstas anteriormente, sendo permitidas 
também as deslocações a mercearias e 
supermercados e outros estabelecimentos de 
venda de produtos alimentares e de higiene, 
para pessoas e animais; 

 
• Nos estabelecimentos em que se proceda à 

venda de produtos alimentares e de higiene, 
para pessoas e animais, podem também ser 
adquiridos outros produtos que aí se 
encontrem disponíveis. 

 
 
Comércio a retalho e prestação de serviços ao 
sábado, domingo e feriados 
 
• Aos sábados, domingos e feriados, fora do 

período compreendido entre as 08:00 h e as 
13:00 h, e nos dias 30 de novembro e 7 de 
dezembro, fora do período compreendido 
entre as 08:00 h e as 15:00 h, são suspensas 
as atividades em estabelecimentos de 
comércio a retalho e de prestação de serviços 
localizados nos concelhos de risco muito 
elevado e/ou risco extremo. 

 
 
Excetuam-se os estabelecimentos: 
 
• de venda a retalho de produtos alimentares, 

bem como naturais ou dietéticos, de saúde e 
higiene, que disponham de uma área de 
venda ou prestação de serviços igual ou 
inferior a 200 metros quadrados com entrada 
autónoma e independente a partir da via 
pública; 

 
• de restauração e similares, 

independentemente da área de venda ou 
prestação de serviços, desde que 
exclusivamente para efeitos de entregas ao 
domicílio ou para a disponibilização dos bens 
à porta do estabelecimento ou ao postigo 
(take-away), não sendo, neste caso, permitido 
o acesso ao interior do estabelecimento pelo 
público; 

 
• postos de abastecimento de combustíveis fora 

das autoestradas, exclusivamente para efeitos 
de venda ao público de combustíveis e 
abastecimento de veículos e desde que no 
âmbito das deslocações autorizadas; 
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• Os estabelecimentos com horário de abertura 
habitual antes das 08:00 h podem continuar a 
praticar esse horário. Considera-se horário de 
abertura habitual aquele que era praticado a 9 
de novembro. Os estabelecimentos que 
funcionam 24 horas por dia podem reabrir a 
partir das 08:00 h. 

 
 
Medidas de Fiscalização 
 
• Durante o estado de emergência, cidadãos e 

entidades têm o dever de colaboração, 
nomeadamente no cumprimento de ordens ou 
instruções dos órgãos e agentes responsáveis 
pela segurança, proteção civil e saúde pública 
na pronta satisfação de solicitações que lhes 
sejam feitas pelas entidades competentes 
para a concretização das medidas; 

 
• A fiscalização compete às forças e serviços de 

segurança através da sensibilização das 
pessoas quanto à interdição das deslocações 
que não sejam justificadas, bem como de 
ordens e da participação por crime de 
desobediência; 

 
• Cabe-lhes também a condução ao domicílio 

de quem não cumpra a proibição de circulação 
vigente nos concelhos identificados e o 
acompanhamento e seguimento de pessoas 
em isolamento profilático ou em vigilância 
ativa; 

 
• As forças e serviços de segurança reportam 

permanentemente ao Ministro da 
Administração Interna o grau de cumprimento 
pela população para avaliação da situação 
pelo Governo; 

 
• As Juntas e Uniões de Freguesias colaboram 

aconselhando a não concentração de pessoas 
na via pública, recomendando aos cidadãos o 
cumprimento da interdição das deslocações 
que não sejam justificadas nos concelhos 
identificados, e na sinalização junto das forças 
e serviços de segurança, bem como da polícia 
municipal, de estabelecimentos a encerrar. 

 
 
B- Para além das medidas enunciadas e 

resultantes da prorrogação de Situação de 
Estado de Emergência, determino para o 
território do Concelho de Loures: 

 
1. A continuidade da suspensão e o 

cancelamento de eventos, em espaço fechado 
ou ao ar livre, que impliquem a concentração 
de pessoas em número superior a 5 (cinco) 
presenças, salvo se pertencerem ao mesmo 

agregado familiar, e aqueles eventos que, 
excecionalmente e em situações devidamente 
fundamentadas, tenham sido autorizados 
pelas entidades competentes, sujeitos a plano 
de contingência e orientações específicas da 
Autoridade de Saúde Local/DGS; 

 
2. A realização de atividades desportivas (aulas, 

treinos e competições) nas piscinas e 
pavilhões municipais, condicionadas às 
orientações específicas e/ou pareceres 
técnicos emitidos pela DGS - Direção-Geral de 
Saúde quanto ao seu funcionamento; 

 
3. A manutenção da atividade nos polos da 

Academia dos Saberes e de todas as ações 
externas de formação e sensibilização pública 
dinamizadas a partir deste equipamento, 
condicionada à evolução da situação 
epidemiológica, mediante decisão informada e 
parecer prévio da Autoridade de Saúde, 
acompanhada de ações de sensibilização, 
implementação de planos de contingência e 
medidas de prevenção e práticas de higiene 
sanitária; 

 
4. A manutenção da atividade na creche 

municipal, cumprindo todas as regras 
higiénicas e sanitárias determinadas pela 
DGS, sem prejuízo do cumprimento das 
orientações específicas determinadas pela 
Autoridade de Saúde Local para os próximos 
dias e das decisões tomadas, na sequência 
das mesmas, pela administração municipal; 

 
5. Será concedida, através de despacho 

específico, a tolerância de ponto nos dias 30 
de novembro e 7 de dezembro, à semelhança 
do que foi já determinado pelo Governo para 
os serviços da administração central; 

 
6. A manutenção da atividade e funcionamento 

de bibliotecas, arquivos, museus e galerias 
municipais, com a implementação de regras 
de organização de trabalho, desfasamento de 
horários, teletrabalho, com lotação limitada, 
distanciamento físico e regras sanitárias 
aplicáveis; exceto aos sábados e aos 
domingos, no período compreendido entre as 
13:00 h e as 05:00 h, durante o decretamento 
do Estado de Emergência; 

 
7. A manutenção da autorização das atividades 

de feiras e mercados de rua, condicionada à 
evolução da situação epidemiológica e à 
decisão das respetivas entidades gestoras 
(Juntas/Uniões de Freguesias), mediante a 
prévia elaboração de "planos de contingência" 
e parecer da Autoridade de Saúde; 
acompanhado de ações de sensibilização de 
todos os feirantes e comerciantes, relativas à 
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implementação do "plano de contingência", 
sobre outras medidas de prevenção e práticas 
de higiene sanitária, garantindo o cumprimento 
de todas as regras aplicáveis a este tipo de 
eventos; 

 
8. Quanto aos horários dos estabelecimentos de 

comércio a retalho, de prestação de serviços, 
incluindo os que se encontrem em conjuntos 
comerciais e os similares da restauração, 
designadamente os cafés e pastelarias, 
podem adotar durante a semana o horário de 
abertura - às 09:00 horas - de encerramento 
até às 22:00 horas, obtida que foi a emissão 
prévia do parecer favorável da Autoridade de 
Saúde Local e das Forças de Segurança; 
 
De acordo, ainda, com os esclarecimentos 
veiculados pela DGAE, as atividades 
económicas que não foram sujeitas a 
encerramento e/ou restrição de horários, 
designadamente as padarias, mercearias, 
papelarias ou oficinas, não estão sujeitas às 
limitações no horário de abertura; 

 
9. O funcionamento da atividade nos cemitérios 

continua limitado a um número máximo de 5 
(cinco) pessoas presentes no espaço onde se 
realizem as cerimónias fúnebres, 
condicionadas à adoção de medidas 
organizacionais e ao controlo das distâncias 
de segurança; na realização de funerais e 
cerimónias fúnebres, do limite anteriormente 
fixado, não pode resultar a impossibilidade da 
presença no funeral de cônjuge ou unido de 
facto, ascendentes, descendentes, parentes 
ou afins; 

 
10. Mantém-se o regular funcionamento de todos 

os serviços municipais de atendimento à 
população, no estrito cumprimento de regras 
sanitárias; privilegiando o atendimento com 
marcação prévia e salvaguardando as 
medidas e condições específicas de 
funcionamento dos serviços, incluindo 
regras de lotação, utilização de 
equipamentos de proteção individual e 
distanciamento físico; 

 
11. O desenvolvimento regular das atividades de 

fiscalização nas várias áreas de competência 
municipal, condicionadas às medidas de 
segurança sanitária exigíveis; 

 
12. A manutenção em funcionamento dos serviços 

públicos integrantes do universo municipal, 
acompanhados de medidas organizativas e de 
gestão de recursos humanos que 
salvaguardem a saúde, higiene e segurança 
dos trabalhadores; 

13. A cedência de apoio logístico e de outros 
meios para iniciativas ou eventos realizados 
por entidades externas será efetivado, desde 
que as mesmas tenham sido autorizadas 
pelas autoridades competentes, disponham de 
plano de contingência específico e respeitem 
as regras sanitárias aplicáveis. A cedência de 
transportes implica a salvaguarda dos 
princípios em vigor para a utilização dos 
transportes coletivos. 

 
14. A continuidade do encerramento de todos os 

parques de diversões e recreativos para 
crianças e similares; funcionamento 
condicionado ao cumprimento das regras 
sanitárias aplicáveis, dos Parques Urbanos de 
Santa Iria de Azóia, da Quinta dos Remédios e 
Parque Municipal do Cabeço de Montachique; 
exceto aos sábados e aos domingos, no 
período compreendido entre as 13:00 h e as 
05:00 h, durante o decretamento do Estado de 
Emergência; 

 
15. A continuidade da atividade da LouresParque - 

Empresa Municipal de Estacionamento, EM., 
Unipessoal, Lda., incluindo a ação 
fiscalizadora do cumprimento do pagamento 
do estacionamento tarifado à superfície, 
mantendo o atendimento presencial sujeito a 
marcação prévia, com as exceções 
respeitantes quanto ao atendimento prioritário; 

 
16. A manutenção operacional do Centro de 

Coordenação Operacional Municipal, 
constituído pelas entidades e serviços 
municipais relevantes para a monitorização da 
situação epidemiológica. existente, em 
particular na área territorial do concelho de 
Loures; 

 
17. A adoção por parte dos diferentes serviços 

municipais de medidas necessárias à garantia 
dos apoios aos agentes de proteção civil nas 
suas missões de proteção e socorro, 
emergência e outras em que estejam em 
perigo pessoas e bens, sempre que solicitados 
pelo Serviço Municipal de Proteção Civil; 

 
18. A recomendação aos munícipes para que 

contactem preferencialmente, para acesso a 
serviços da Câmara Municipal e dos SIMAR - 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, através dos canais digitais/internet, 
telefónicos e plataformas disponíveis nas suas 
páginas oficiais; 
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19. A manutenção do reforço do Fundo de 
Emergência Social, a fim de, entre outros 
apoios, disponibilizar E.P.I.'s - Equipamentos 
de Proteção Individual aos trabalhadores dos 
serviços essenciais e suas estruturas 
associativas, o apoio social às populações 
mais fragilizadas, bem como às instituições 
que intervêm na área social e no apoio às 
populações do concelho, e permitindo, deste 
modo, reforçar a sua capacitação e melhorar a 
sua capacidade operacional; 

 
20. Continuação das medidas de isenção da 

aplicação da indemnização moratória 
(IM)/juros às rendas de habitação municipal 
até dezembro de 2020 e o alargamento do 
prazo do pagamento, em mais 45 (quarenta e 
cinco) dias, em todas as faturas emitidas até 
ao final do ano de 2020, permitindo deste 
modo que a fatura de dezembro seja paga até 
ao final do mês de fevereiro de 2021; 

 
21. A manutenção das ações de sensibilização 

efetuadas regularmente pelas equipas 
municipais, incluindo a distribuição de 
máscaras comunitárias, e o reforço da 
informação e esclarecimento da população; 

 
22. A solicitação do reforço urgente dos recursos 

humanos das unidades de saúde do ACES - 
em particular da Unidade de Saúde Pública e 
das Unidades de Cuidados na Comunidade, 
bem como da unidade local da Segurança 
Social; a concretização de uma efetiva gestão 
regional da capacidade de resposta hospitalar; 

 
23. Finalmente, apelar à população do concelho 

de Loures para continuar a adotar 
comportamentos responsáveis face ao risco 
de contágio existente, seguindo 
escrupulosamente as recomendações gerais 
difundidas pelas autoridades de saúde 
competentes, com particular atenção às 
emitidas pela Direção-Geral de Saúde, 
nomeadamente: 

 
 
a) Seguir as regras de etiqueta respiratória, 

designadamente a lavagem das mãos, o 
distanciamento físico e o uso de máscaras na 
comunidade, especialmente em espaços 
interiores fechados, por exemplo em 
transportes públicos, em supermercados, 
farmácias, lojas ou qualquer estabelecimento 
comercial, enquanto medidas adicionais de 
proteção, de prevenção e de controlo da 
infeção e que têm vindo a ser difundidas pelas 
autoridades de saúde; 

 
 

b) Informar-se e esclarecer-se junto das fontes 
oficiais, recorrendo às páginas das respetivas 
entidades públicas, obtendo desta forma 
informação fidedigna; 

 
c) Recorrendo à linha SNS24 (808 24 24 24) 

enquanto contacto preferencial para obter 
apoio e orientação perante eventuais casos 
suspeitos. 

 
 
As medidas adotadas vigoram pelo período 
temporal estabelecido no Decreto n.º 9/2020, de 
21 de novembro, que regulamenta a 
prorrogação do Estado de Emergência 
decretado pelo Presidente da República, pelo 
Decreto n.º 59-A/2020, de 20 de novembro, 
iniciando-se às 00:00 horas do dia 24 de 
novembro e cessando às 23:59 horas do dia 08 de 
dezembro de 2020, não prejudicando outras 
medidas que já foram adotadas no âmbito do 
combate à doença COVID-19, prevalecendo sobre 
as mesmas quando disponham em sentido 
contrário, e sem prejuízo de prorrogação e/ou 
modificação na medida em que a evolução da 
situação epidemiológica o venha a justificar. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 451/2020 
 

de 25 de novembro de 2020 
 

(registo E/120944/2020, de 25 de novembro de 2020) 
 

Tolerância de Ponto 
 

Considerando as medidas tomadas de "renovação 
do Estado de Emergência" e da publicação do 
Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro (na sua 
redação atual), em que foi concedida tolerância de 
ponto aos trabalhadores que exercem funções 
públicas nos serviços da administração direta do 
Estado, sejam eles centrais ou desconcentrados, e 
nos institutos públicos, nos dias 30 de novembro e 
7 de dezembro, ficando neste período suspensas 
as atividades letivas e não letivas e formativas 
com presença de estudantes em estabelecimentos 
de ensino públicos, particulares e cooperativos e 
do setor social e solidário de educação pré-
escolar, básica, secundária e superior e em 
equipamentos sociais de apoio à primeira infância 
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ou deficiência, bem como nos centros de formação 
de gestão direta ou participada da rede do Instituto 
do Emprego e Formação Profissional, I.P.; 
 
Considerando que nesses dois dias ficam, 
igualmente, suspensas as atividades em 
estabelecimentos de comércio a retalho e de 
prestação de serviços localizados no concelho de 
Loures, no período compreendido entre as 15:00 h 
e as 05:00 h. 
 
 
Assim, nos termos da competência que me é 
atribuída pela alínea a), do n.º 2, do artigo 35.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro (na sua redação atual), determino 
que, nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro 
próximos, seja concedida tolerância de ponto a 
todos os trabalhadores da Câmara Municipal 
de Loures. 
 
Estas dispensas terão de ser coordenadas nos 
serviços de limpeza, piquetes diversos e outros 
que pela sua natureza se considerem 
indispensáveis, pelo que o seu funcionamento 
deve ser assegurado. 
 
Os responsáveis por estes serviços deverão 
encontrar as soluções para o normal 
funcionamento, podendo haver lugar à figura de 
compensação posterior para os trabalhadores que 
não possam beneficiar agora desta tolerância de 
ponto. 
 
Assim, devem os serviços prestadores de 
atendimento ao público proceder, de imediato, à 
divulgação do presente despacho, afixando-o nos 
locais de acesso público, de forma bem visível, 
dando, deste modo, o mais amplo e atempado 
conhecimento aos munícipes. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 
 

EDUCAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 373/DE-DIPE/RS 

 
de 17 de novembro de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 18 de novembro de 2020, 

pela Sr.ª Diretora 
do Departamento de Educação 

 
(registo E/117667, de 19 de novembro de 2020) 

 
Substituição em período de férias 

(23 novembro a 7 dezembro de 2020) 
 

Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias no período de 23 de novembro a 7 de 
dezembro de 2020 e a necessidade de assegurar 
o regular funcionamento da Divisão de Intervenção 
e Planeamento Educativo, proponho que as 
competências que me foram subdelegadas pela 
Sr. Diretora do Departamento de Educação, 
através do Despacho n.º 116/2020, sejam 
asseguradas do seguinte modo: 
 
- 23 a 29 novembro pela Técnica Superior 

Patrícia João Ribeiro Alves Carvalho. 
 
- 30 novembro a 7 dezembro pela Técnica 

Superior Cristina Maria de Almeida Lucas. 
 
Caso a proposta mereça aprovação superior, 
solicito o envio desta informação à DGDMA para 
divulgação. 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe da Divisão de Planeamento 
e Intervenção Educativa 

 
(a) Raquel Silva 
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GESTÃO 
E 

MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

 
Decisões tomadas por despacho do Sr. Presidente 
da Câmara, de 24.11.2020, ao abrigo do 
Despacho n.º 413/2020, de 19.10.2020, publicado 
em L o u r e sL o u r e sL o u r e sL o u r e s  MUNICIPAL - Edição n.º 21/2020, de 
21.10.2020. 
 
 
PROCESSO: Decidido 
REGISTO DE ENTRADA: E/84797/2020, de 
02.09.2020 
REQUERENTE: Eduardo Marcelo Ferreira 
Mendes 
DECISÃO: Declarada a extinção do procedimento 
por pagamento, ao abrigo do artigo 127.º do 
Código do Procedimento Administrativo, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 
24.11.2020. 
 
 
 
PROCESSO: Decidido 
REGISTO DE ENTRADA: E/87594/2020, de 
08.09.2020 
REQUERENTE: Fernando José Melo Pereira 
DECISÃO: Declarada a extinção do procedimento 
por pagamento, ao abrigo do artigo 127.º do 
Código do Procedimento Administrativo, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 
24.11.2020. 
 
 
 
PROCESSO: Decidido 
REGISTO DE ENTRADA: E/95843/2020, de 
29.09.2020 
REQUERENTE: SGHL - Sociedade Gestora do 
Hospital de Loures, S.A. 
DECISÃO: Declarada a extinção do procedimento 
por pagamento, ao abrigo do artigo 127.º do 
Código do Procedimento Administrativo, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 
24.11.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBRAS 

MUNICIPAIS 

 

� INFORMAÇÃO n.º 269/DO/PR 

 
de 24 de novembro de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 26 de novembro de 2020, 
pela Sr.ª Diretora do Departamento 

de Obras Municipais 
 

(registo E/120272, de 24 de novembro de 2020) 
 

Substituição em período de férias 
de 02/12/2020 a 04/12/2020 

 
Considerando a ausência do signatário, no 
período compreendido entre 02/12/2020 e 
04/12/2020 por motivos de férias, proponho que a 
minha substituição seja assegurada com as 
competências que me foram delegadas no 
despacho n.º 145/2020, datado de 12/03/2020, 
pelo Técnico Superior, Engenheiro Raúl Leitão 
entre 02/12/2020 e 04/12/2020. 
 
Adicionalmente proponho que caso a presente 
informação mereça despacho superior favorável a 
mesma seja remetida à Seção de Expediente, 
para divulgação. 

 
 

Por subdelegação da Diretora do Departamento 
 

O Chefe da Divisão de Obras 
 

(a) Paulino Reis 
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� INFORMAÇÃO n.º 34/DOM/AP 

 
de 26 de novembro de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 1 de dezembro de 2020, 

pelo Sr. Vereador Tiago Matias 
 

(registo E/122204/2020, de 2 de dezembro de 2020) 
 

Substituição em período de férias 
 

Considerando a ausência da signatária durante o 
período compreendido entre 02 e 04 de dezembro, 
proponho que a minha substituição seja 
assegurada pelo Sr. Chefe de Divisão de 
Infraestruturas, Eng.º Luís Manuel da Costa Brás 
Lopes, com as competências que me foram 
subdelegadas pelo Sr. Vereador Tiago Matias, 
através do despacho n.º 31/2020, de 08 de janeiro. 
 
Propõe-se o envio desta informação ao 
DGDMA/Expediente para divulgação. 

 
 

A Diretora do Departamento de Obras Municipais 
 

(a) Amélia Pardal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

 AVISO n.º 18881/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de um posto de trabalho 

de técnico superior, 
na área de formação de direito 

contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01 
de novembro de 2020, com Diana Isabel Faria 
Monteiro e Guilherme Castanheira de Almeida 
Machado Jorge, na categoria de Técnico Superior 
da carreira geral de Técnico Superior, na 2.ª 
posição remuneratória e nível remuneratório 15 da 
Tabela Remuneratória Única, no seguimento do 
Aviso n.º 12442/2019 - ref.ª 3, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 148, de 05 de agosto. 

 
3 de novembro de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 226, de 19 de novembro de 2020] 

 
 
 
 

 AVISO n.º 19360/2020 
 

Criação de Subunidades Orgânicas 
 

Considerando a adaptação permanente dos 
serviços às necessidades de funcionamento e a 
otimização dos recursos, a adoção de medidas 
que assegurem a maior eficiência e agilidade no 
funcionamento do serviço em causa, assim como 
a predominante realização de funções de natureza 
executiva e operacional, verifica-se a necessidade 
da criação de unidade orgânica flexível com o 
nível de secção, coordenada por coordenador 
técnico da carreira de assistente técnico. 
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Desta forma e dentro dos limites fixados na alínea 
a) do n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento da 
Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de 
Loures, publicada no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 205, de 24 de outubro de 2019 - 
Despacho n.º 9712/2019, e de acordo com o artigo 
8.º do Decreto-Lei n.º 305/2009 de 23 de outubro, 
determino a criação da seguinte Subunidade 
Orgânica: 
 
Na dependência da Divisão de Contratação e 
Aprovisionamento: 
 
Subunidade de Armazéns. 

 
I 
 

Da Subunidade Orgânica de Armazéns 
 

Compete, designadamente, à Subunidade de 
Armazéns: 
 
a) Controlar a atividade desenvolvida pelos 

diversos armazéns (organização, arrumação e 
conservação de espaços); 

b) Assegurar a inventariação dos bens de 
imobilizado adquirido e remessa de 
informação sobre as aquisições e respetivo 
destino; 

c) Assegurar o contato com fornecedores e 
serviços requisitantes; 

d) Assegurar a receção e aferição da quantidade e 
qualidade dos bens entregues; 

e) Assegurar a verificação das guias de remessa e 
a sua confrontação com as respetivas 
requisições; 

f) Zelar pelo acondicionamento e conservação de 
stocks de acordo com as suas especificidades; 

g) Promover a conferência de listagens de 
movimentos (entradas, saídas, saldos); 

h) Assegurar a distribuição dos bens adquiridos 
pelos serviços municipais requisitantes; 

i) Assegurar a gestão de existências; 
j) Assegurar as contagens físicas dos armazéns; 
k) Assegurar o registo de dados e instrução de 

processos utilizando as seguintes aplicações 
informáticas: gestão documental (webdoc), 
gestão de aprovisionamento e contratação 
pública (medidata); 

l) Gerir o posto de abastecimento de combustíveis, 
nos termos do regulamento municipal em 
vigor. 

 
 
O presente despacho produz efeitos a 01 de 
outubro de 2020. 

 
 
 
 

10 de novembro de 2020. 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
 

(a) Bernardino Soares 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 230, de 25 de novembro de 2020] 

 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

 AVISO (extrato) n.º 19645/2020 
 

Notificação dos candidatos 
para audiência de interessados 

relativa à lista unitária de ordenação final 
e às listas de candidatos excluídos 

no decorrer do procedimento concursal 
com a referência 8/2019 

 
1- Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 28.º 

da Portaria n.º 125-A/2019 de 30/04, notificam-
se os candidatos para audiência dos 
interessados nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo, relativamente à 
Lista Unitária de Ordenação Final e às listas 
de Candidatos Excluídos no decurso do 
Procedimento Concursal Comum abaixo 
identificado, encontrando-se as mesmas 
afixadas nos placards da Divisão de Recursos 
Humanos no edifício Sede destes Serviços 
Intermunicipalizados, sito na Rua Ilha da 
Madeira, n.º 2, Loures, assim como 
disponíveis para consulta na página 
www.simar-louresodivelas.pt: 

 
Um posto de trabalho na carreira e categoria de 
Assistente Técnico, em regime de Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas por Tempo 
Indeterminado, com a Ref.ª 8/2019, a afetar ao 
Diretor delegado/Divisão de Laboratório e 
Qualidade, cuja publicitação de abertura ocorreu 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 185, Aviso 
(extrato) n.º 15077 de 2019.09.26, na Bolsa de 
Emprego Público com o código de oferta 
OE201909/0569 e no jornal Correio da Manhã do 
dia 2019.09.27. 
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2- Nos termos do artigo 121.º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo, 
poderão os interessados dizer por escrito o 
que se lhes oferecer, no prazo de 10 dias 
úteis, a contar da data da publicação do 
presente aviso no Diário da República, 
remetendo eventuais alegações para a 
morada supra indicada, com a designação 
expressa do procedimento a que se refere. 

 
3- As alegações a apresentar pelos candidatos 

têm por suporte um formulário tipo, de 
utilização obrigatória, para o exercício do 
direito de participação de interessados, que se 
encontra disponível na página eletrónica 
acima referida e nas nossas instalações. 

 
4- O Procedimento Concursal pode ser 

consultado na Divisão de Recursos 
Humanos/Recrutamento e Seleção, todos os 
dias úteis, das 9.00 às 12.30 horas e das 
14.00 às 17.30 horas. 

 
17 de novembro de 2020. 

 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Ana Teresa Dinis 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 233, de 30 de novembro de 2020] 

 
 
 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 575/2020 

 

 

Projeto de Regulamento de Taxas do Município de Loures
 

 
 

 



















































































































































































































































 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 576/2020 

 

 

3.ª Alteração Orçamental Modificativa (revisão) 

ao Orçamento 2020 e Opções do Plano 2020-2023 

 
 
 



Orçamento 2020

Grandes Opções do

Plano 2020 - 2023



Dotação Dotação Dotação

Inicial Atual Reforços Diminuições Final

RECEITAS CORRENTES

Impostos Diretos 59.518.286,00 56.868.286,00 56.868.286,00

Impostos Indiretos 3.044.262,00 1.200.855,00 1.200.855,00

Taxas, Multas e Outras Penalidades 2.337.353,00 4.180.760,00 4.180.760,00

Rendimentos de Propriedade 2.320.000,00 2.320.000,00 2.320.000,00

Transferências Correntes 32.176.892,50 34.783.765,50 34.783.765,50

Venda de Bens e Serviços Correntes 10.276.120,00 10.276.120,00 10.276.120,00

Outras Receitas Correntes 12.513.435,00 12.398.435,00 12.398.435,00

Total Receitas Correntes 122.186.348,50 122.028.221,50 0,00 0,00 122.028.221,50

RECEITAS DE CAPITAL

Venda de Bens de Investimento 163.529,00 163.529,00 163.529,00

Transferências de Capital 16.514.106,50 15.733.239,50 15.733.239,50

Passivos Financeiros 4.650.199,00 4.650.199,00 4.650.199,00

Outras Receitas de Capital 128.900,00 128.900,00 128.900,00

Total Receitas de Capital 21.456.734,50 20.675.867,50 0,00 0,00 20.675.867,50

OUTRAS RECEITAS

Reposições não Abat.nos Pagamentos 37.500,00 37.500,00 37.500,00

Saldo da Gerância Anterior 30.806.885,13 30.806.885,13

Total Outras Receitas 37.500,00 30.844.385,13 0,00 0,00 30.844.385,13

TOTAL GERAL 143.680.583,00 173.548.474,13 0,00 0,00 173.548.474,13

Dotação Dotação Dotação

Inicial Atual Reforços Diminuições Final

DESPESAS CORRENTES

Despesas com Pessoal 50.917.736,00 50.435.485,00 50.435.485,00

Aquisição de Bens e Serviços 32.037.929,00 49.714.910,63 100,00 49.714.810,63

Juros e Outros Encargos 403.338,00 346.338,00 346.338,00

Transferências Correntes 13.397.787,00 20.201.305,50 20.201.305,50

Subsídios 1.050.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00

Outras Despesas Correntes 1.477.750,00 1.041.118,00 1.041.118,00

Total Despesas Correntes 99.284.540,00 123.339.157,13 0,00 100,00 123.339.057,13

DESPESAS DE CAPITAL

Aquisição de Bens de Capital 40.286.043,00 42.282.899,00 42.282.899,00

Transferências de Capital 3.050.000,00 4.605.952,00 4.605.952,00

Ativos Financeiros 0,00 100,00 100,00

Passivos Financeiros 1.060.000,00 3.320.466,00 3.320.466,00

Total Despesas de Capital 44.396.043,00 50.209.317,00 100,00 0,00 50.209.417,00

TOTAL GERAL 143.680.583,00 173.548.474,13 100,00 100,00 173.548.474,13

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

Modificação

Modificação



 
 

 

 
Princípio do Equilíbrio Orçamental 
 

 

De acordo com o estipulado no artigo 40.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, apresenta-se o 

cálculo do equilíbrio orçamental à data. 

 

RECEITA CORRENTE BRUTA (1)

(2)

TOTAL (1)+(2) (3)

DESPESA CORRENTE (4)

MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES** (5)

DESPESA CORRENTE + MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES (6)

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL [ (3) - (6) ]

MONTANTE MÁXIMO DAS DESPESAS 

CORRENTES A CONSIDERAR

RÁCIO [ (3) / (6) ]

126.217.468,13

17.665.634,50

141.004.691,63

1,14

122.028.221,50

SALDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL APLICADO NA DESPESA CORRENTE*
21.854.881,13

143.883.102,63

123.339.057,13

2.878.411,00

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

RECEITA CORRENTE BRUTA  > = [ DESPESA CORRENTE + MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS DE M/L PRAZOS 

]

3ª Alteração Modificativa - 2020

 

 

* De acordo com o estipulado no nº 5 do art.º 40º da Lei 51/2018, 16 agosto de 2018. 

 

** O cálculo da média das amortizações dos empréstimos de MLP, de acordo com o estipulado no artigo 

40.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, é de 2.878.411,00 €. 



Alteração 

Permutativa 

Orçamento

da Despesa





Listagem da 

Alteração

Permutativa





 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 577/2020 

 

 

Orçamento para 2021 e Opções do Plano 2021-2025 
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ORÇAMENTO DE 2021 E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2021/2025 

PREÂMBULO 

 

Os documentos previsionais para 2021 refletem um período de intensificação do investimento 

municipal, de continuidade de projetos e atividade regular, mas são em simultâneo 

condicionados pela situação de contingência sanitária, social, económica e financeira que 

atravessamos. Esta situação teve já um evidente reflexo na execução da receita de 2020, que se 

manterá previsivelmente em 2021. 

O orçamento para 2021 acolhe um conjunto significativo de investimentos em áreas 

fundamentais, como a educação, a saúde, o ambiente, as vias rodoviárias ou as infraestruturas 

de saneamento. É o caso das escolas básicas da Flamenga, n.º 3 de Sacavém, n. º3 de Unhos, 

pavilhão da Escola João Villaret, e remoção das coberturas de fibrocimento das escolas onde 

ainda existem; do centro de saúde de Santa Iria de Azóia; dos parques do Infantado, Catujal e 

Quinta de Santa Teresa; da rotunda de A-das-Lebres; do Caneiro de Sacavém. Contabilizando 

apenas estas obras, e múltiplos outros investimentos previstos, encontramos um valor total de 

várias dezenas de milhões de euros, na sua maioria para executar em 2021. É o resultado de um 

intenso labor dos serviços municipais, cumprindo orientações da administração, planeando, 

projetando, ultrapassando obstáculos junto de inúmeras entidades e instâncias, bem como 

complexos procedimentos concursais. 

Existem, contudo, outras obras essenciais e estruturantes, de grande dimensão, que, não 

podendo ser acomodáveis no financiamento orçamental corrente, podem vir a ser concretizar-

se com recurso a empréstimos para investimento, caso sejam aprovados. De facto, a forte 

redução da dívida do município nos últimos anos, incluindo da dívida bancária, conjugada com 

a prática de baixas taxas de juro no mercado bancário, tornam o recurso ao financiamento 

bancário, não só plenamente sustentável na gestão orçamental do município, como um 

instrumento incontornável na concretização destes investimentos. Estão neste caso o Passeio 

pedonal e ciclável na frente ribeirinha do Tejo, a construção da variante à cidade de Loures, a 

construção de novas instalações escolares no Infantado e no Bairro de São Francisco em 

Camarate, bem como um conjunto de importantes intervenções no espaço público. 

Prosseguem ainda aspetos essenciais do nosso trabalho, com forte impacto financeiro.  

A valorização dos trabalhadores com a contratação efetuada nos últimos anos e a valorização, 

designadamente através da opção gestionária das medidas consagradas a nível nacional, das 

suas remunerações. O apetrechamento das escolas com recursos humanos, equipamentos e 

materiais e o apoio a inúmeros projetos socio educativos. O forte empenhamento no combate 

à pandemia que, à semelhança do que aconteceu em 2020, continuará em 2021 a necessitar de 

importantes recursos financeiros. A duplicação do apoio regular às instituições sociais, o 

aumento dos apoios ao movimento associativo, a concretização do programa de apoio à 

aquisição de viaturas pelos bombeiros, entre muitas outras políticas de transferência de 

recursos. A manutenção de um elevadíssimo nível de transferência de recursos para as 

freguesias, ímpar a nível nacional, aproximando os recursos das populações. 
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Destacam-se áreas fundamentais do trabalho do município, novamente com reflexos 

importantes nos documentos previsionais. 

A educação como prioridade transversal, seja nas obras de melhoramento, remodelação e 

ampliação, seja no reforço dos recursos humanos ou em projetos estruturais na área da música, 

da dança ou da prática desportiva, como é o caso do Programa de Adaptação ao Meio Aquático, 

que continuará a levar milhares de crianças às piscinas municipais. Também com o aumento 

significativo de salas de jardim de infância e a redução progressiva dos turnos duplos ainda 

existentes ou o aumento da confeção local das refeições e a garantia das refeições a quente. 

O ambiente como elemento fundamental do progresso sustentável e da qualidade de vida, bem 

espelhado na construção de diversos parques urbanos, nas ações de defesa da floresta ou de 

regularização das linhas de água, nos projetos de sensibilização e educação ambiental. 

A saúde com os investimentos em novos centros de saúde, apoio sanitário na pandemia e para 

além dela e projetos de intervenção comunitária em várias áreas. 

A resolução de graves problemas de infraestruturas, com destaque para a obra do Caneiro de 

Sacavém, pondo fim a décadas de cheias, prejuízos e sofrimento, mas também num conjunto 

de intervenções em vários pontos do território, a que se somam as diversas intervenções dos 

SIMAR, em Bucelas, Loures ou Santo António dos Cavaleiros. 

A primazia à mobilidade, com a continuidade do financiamento do passe único metropolitano e 

a partir de 2021 da nova rede metropolitana de transporte rodoviário. Mas igualmente com a 

concretização do avanço das ligações em transporte pesado – metro de superfície – para 

Sacavém e Loures, para o que o município investe cerca de um milhão de euros na realização 

dos respetivos projetos. 

A continuidade e reforço do apoio social, em particular através das IPSS e outras instituições 

sociais, com importantes reflexos no apoio à população mais carenciada.  

Uma política de apoio à economia local, de forte dimensão financeira, com vários instrumentos. 

Desde a consagração de isenções de taxas em coordenação com as freguesias, à proposta 

apresentada de um novo regulamento de taxas com redução de muitas delas, a criação de 

mecanismos de apoio à restauração perante as limitações de circulação, a promoção nos meios 

municipais do comércio local, entre outras medidas, consubstanciam esta prioridade. Assume 

particular importância o mecanismo de apoio em preparação, para concretização durante todo 

o ano de 2021, de apoio à economia local, envolvendo as IPSS; atribuir-se-á mensalmente uma 

verba adicional às IPSS, num total anual de 1,5 milhões de euros, que será aplicada em compra 

de bens e serviços nas empresas locais, permitindo assim injetar esta verba na economia do 

concelho. 

Para além de todas as outras políticas concretas, este orçamento consubstancia o avanço para 

a resolução de problemas crónicos e estruturantes do território e das populações, como são os 

casos do metro e dos transportes públicos em geral, da remoção do fibrocimento nas escolas, a 

perspetiva (já assumida pelo governo) da retirada a prazo da plataforma logística de contentores 

da Bobadela, o apoio a vários projetos IPSS para creches e equipamentos para idosos. 
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Uma palavra para a qualidade e o empenhamento dos trabalhadores do município, na 

adaptação às exigentes condições da pandemia, na reinvenção de procedimentos e atividades 

e no profundo sentido de serviço público que continuam a empregar em toda a atividade 

municipal.  

 

Loures, 27 de novembro de 2020 

 

 

O Presidente da Câmara 

 

Bernardino Soares 



























































































































































































































































































































 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 578/2020 

 

 

Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Loures para 2021 

 
 
 



 

Anexo - Mapa de Pessoal de 2021 

Nos termos do previsto no artigo 29.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

 

Unidades Orgânicas 

PERFIS DE COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS POR CARGOS E CARREIRAS GERAIS 

Dirigente Técnico Superior Assistente Técnico Assistente Operacional 

Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal 
(GAAM) 

 ---------- 

Orientação para o Serviço Público 
Planeamento e Organização 
Análise da Informação e Sentido Crítico 
Adaptação e Melhoria Contínua 
Iniciativa e Autonomia  

Orientação para o Serviço Público 
Organização e Método de Trabalho 
Adaptação e Melhoria Contínua 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Iniciativa e Autonomia  

---------- 

Gabinete de Apoio à Presidência (GAP) ---------- 

Orientação para o Serviço Público 
Análise da Informação e Sentido Crítico  
Iniciativa e Autonomia 
Comunicação 
Negociação e Persuasão 

Orientação para o Serviço Público 
Conhecimentos e Experiência 
Organização e Método de Trabalho 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Relacionamento Interpessoal 
 

Orientação para o Serviço Público 
Conhecimentos e Experiência 
Relacionamento Interpessoal 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 
Orientação para a Segurança 
 

Gabinete de Apoio à Vereação (GAV) ---------- 

Orientação para o Serviço Público 
Orientação para Resultados 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 
Análise da Informação e Sentido Crítico  
Iniciativa e Autonomia 

Orientação para o Serviço Público 
Realização e Orientação para Resultados 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 
Organização e Método de Trabalho 
Otimização de Recursos 

Orientação para o Serviço Público 
Realização e Orientação para Resultados 
Organização e Método de Trabalho 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 
Otimização de Recursos 

Gabinete de Consultadoria Jurídica (GCJ) ---------- 

Orientação para o Serviço Público 
Orientação para Resultados 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 
Análise da Informação e Sentido Crítico  
Iniciativa e Autonomia 

Orientação para o Serviço Público 
Realização e Orientação para Resultados 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 
Organização e Método de Trabalho 
Otimização de Recursos 

Orientação para o Serviço Público 
Organização e Método de Trabalho 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 
Conhecimentos e Experiência 
Trabalho de Equipa e Cooperação 

Gabinete de Auditoria Interna (GAI) ---------- 

Orientação para o Serviço Público 
Análise da Informação e Sentido Crítico  
Adaptação e Melhoria Contínua 
Trabalho de Equipa e Cooperação  

Orientação para o Serviço Público 
Organização e Método de Trabalho 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Iniciativa e Autonomia  

---------- 

Gabinete de Planeamento (GP) ---------- 

 

Orientação para o Serviço Público 
Planeamento e Organização 
Análise da Informação e Sentido Crítico 
Conhecimentos Especializados e Experiência 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
 

Realização e Orientação para Resultados 
Orientação para o Serviço Público 
Conhecimentos e Experiência 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
 

---------- 
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Unidades Orgânicas 

PERFIS DE COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS POR CARGOS E CARREIRAS GERAIS 

Dirigente Técnico Superior Assistente Técnico Assistente Operacional 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) ---------- 

Orientação para o Serviço Público 
Análise da Informação e Sentido Crítico 
Conhecimentos Especializados e Experiência 
Relacionamento Interpessoal 
Negociação e Persuasão 
 

Orientação para o Serviço Público 
Conhecimentos e Experiência 
Adaptação e Melhoria Contínua 
Iniciativa e Autonomia 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 

 

---------- 

Gabinete de Protocolo e Relações Institucionais 
(GPRI) 

---------- 

Orientação para o Serviço Público 
Planeamento e Organização 
Análise da Informação e Sentido Crítico 
Iniciativa e Autonomia 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
 

Realização e Orientação para Resultados 
Orientação para o Serviço Público 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Relacionamento Interpessoal 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 

---------- 

Gabinete de Revitalização Urbana (GRU) ---------- 

Orientação para Resultados 
Orientação para o Serviço Público 
Planeamento e Organização 
Inovação e Qualidade 
 

Orientação para o Serviço Público 
Conhecimentos e Experiência 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Iniciativa e Autonomia 
 

---------- 

Divisão de Serviços Veterinários (DSV) 

Administração e Gestão Pública 
Liderança e Gestão de Pessoas 
Gestão Orçamental e de Recursos Materiais 
Inovação e Qualidade 
Decisão e Gestão de Processos 
Experiência Autárquica 

Planeamento e Organização  
Orientação para Resultados 
Orientação para o Serviço Público 
Iniciativa e Autonomia  

Organização e Método de Trabalho 
Orientação para o Serviço Público 
Realização e Orientação para Resultados 
Iniciativa e Autonomia  

Realização e Orientação para Resultados 
Orientação para o Serviço Público 
Conhecimentos e Experiência 
Organização e Método de Trabalho 

Divisão de Áreas Urbanas de Génese Ilegal 
(DAUGI) 

Administração e Gestão Pública 
Liderança e Gestão de Pessoas 
Gestão Orçamental e de Recursos Materiais 
Inovação e Qualidade 
Decisão e Gestão de Processos 
Experiência Autárquica 

Orientação para o Serviço Público 
Análise da Informação e Sentido Crítico 
Adaptação e Melhoria Contínua 
Iniciativa e Autonomia  

Orientação para o Serviço Público 
Conhecimentos e Experiência 
Adaptação e Melhoria Contínua 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Comunicação  

---------- 

Divisão de Economia e Inovação (DEI) 

Administração e Gestão Pública 
Liderança e Gestão de Pessoas 
Gestão Orçamental e de Recursos Materiais 
Inovação e Qualidade 
Decisão e Gestão de Processos 
Experiência Autárquica 

Orientação para o Serviço Público 
Iniciativa e Autonomia 
Inovação e Qualidade 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço  

Orientação para o Serviço Público 
Organização e Método de Trabalho 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Iniciativa e Autonomia  

---------- 

Divisão de Atendimento Informação e 
Comunicação (DAIC) 

Administração e Gestão Pública 
Liderança e Gestão de Pessoas 
Gestão Orçamental e de Recursos Materiais 
Inovação e Qualidade 
Decisão e Gestão de Processos 
Experiência Autárquica 

Orientação para Resultados 
Orientação para o Serviço Público 
Análise da Informação e Sentido Crítico 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 
 

Realização e Orientação para Resultados 
Orientação para o Serviço Público 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 
 

Realização e Orientação para Resultados 
Orientação para o Serviço Público 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 
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Unidades Orgânicas 

PERFIS DE COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS POR CARGOS E CARREIRAS GERAIS 

Dirigente Técnico Superior Assistente Técnico Assistente Operacional 

Divisão de Transportes e Oficinas (DTO) 

Administração e Gestão Pública 
Liderança e Gestão de Pessoas 
Gestão Orçamental e de Recursos Materiais 
Inovação e Qualidade 
Decisão e Gestão de Processos 
Experiência Autárquica 

 

Orientação para o Serviço Público 
Planeamento e Organização 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
 

Orientação para o Serviço Público 
Organização e Método de Trabalho 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Iniciativa e Autonomia 
 

Orientação para o Serviço Público 
Conhecimentos e Experiência 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 
 

Divisão de Turismo (DT) 

Administração e Gestão Pública 
Liderança e Gestão de Pessoas 
Gestão Orçamental e de Recursos Materiais 
Inovação e Qualidade 
Decisão e Gestão de Processos 
Experiência Autárquica 

Orientação para Resultados 
Orientação para o Serviço Público 
Análise da Informação e Sentido Crítico 
Iniciativa e Autonomia 
Trabalho de Equipa e Cooperação 

 

Realização e Orientação para Resultados 
Orientação para o Serviço Público 
Adaptação e Melhoria Contínua 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Iniciativa e Autonomia 
 

---------- 

Departamento de Gestão e Modernização 
Administrativa (DGMA) 

Administração e Gestão Pública 
Liderança e Gestão de Pessoas 
Gestão Orçamental e de Recursos Materiais 
Inovação e Qualidade 
Decisão e Gestão de Processos 
Experiência Autárquica 

Orientação para Resultados 
Orientação para o Serviço Público 
Planeamento e Organização 
Análise da Informação e Sentido Crítico 
Conhecimentos Especializados e Experiência 
Adaptação e Melhoria Contínua 
Iniciativa e Autonomia 
Inovação e Qualidade 
Trabalho de Equipa e Cooperação  

Realização e Orientação para Resultados 
Orientação para o Serviço Público 
Conhecimentos e Experiência 
Organização e Método de Trabalho 
Adaptação e Melhoria Contínua 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Inovação e Qualidade 
Iniciativa e Autonomia 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço  

Realização e Orientação para Resultados 
Orientação para o Serviço Público 
Organização e Método de Trabalho 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Relacionamento Interpessoal 
Otimização de Recursos 
Iniciativa e Autonomia  

Departamento de Recursos Humanos (DRH) 

Administração e Gestão Pública 
Liderança e Gestão de Pessoas 
Gestão Orçamental e de Recursos Materiais 
Inovação e Qualidade 
Decisão e Gestão de Processos 
Experiência Autárquica 

Orientação para Resultados 
Orientação para o Serviço Público 
Planeamento e Organização 
Análise da Informação e Sentido Crítico 
Adaptação e Melhoria Contínua 
Iniciativa e Autonomia 
Inovação e Qualidade 
Trabalho de Equipa e Cooperação  

Orientação para o Serviço Público 
Organização e Método de Trabalho 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Relacionamento Interpessoal 
Iniciativa e Autonomia 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 
Análise da Informação e Sentido Crítico 
Tolerância à Pressão e Contrariedades 

Orientação para o Serviço Público 
Organização e Método de Trabalho 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Relacionamento Interpessoal 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 
Otimização de Recursos 
Tolerância à Pressão e Contrariedades 
Orientação para a Segurança  

Departamento de Planeamento Financeiro e 
Aprovisionamento (DPFA) 

Administração e Gestão Pública 
Liderança e Gestão de Pessoas 
Gestão Orçamental e de Recursos Materiais 
Inovação e Qualidade 
Decisão e Gestão de Processos 
Experiência Autárquica 

Orientação para Resultados 
Planeamento e Organização  
Tolerância à Pressão e Contrariedades 
Conhecimentos Especializados e Experiência  
Trabalho de Equipa e Cooperação 

Realização e Orientação para Resultados 
Tolerância à Pressão e Contrariedades 
Análise da Informação e Sentido Crítico  
Adaptação e Melhoria Contínua  
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 

Adaptação e Melhoria Contínua  
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Tolerância à Pressão e Contrariedades 
Orientação para o Serviço Público 

Departamento de Educação (DE) 

Administração e Gestão Pública 
Liderança e Gestão de Pessoas 
Gestão Orçamental e de Recursos Materiais 
Inovação e Qualidade 
Decisão e Gestão de Processos 
Experiência Autárquica 

Orientação para o Serviço Público 
Orientação para Resultados  
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 
Análise da Informação e Sentido Crítico 

Orientação para o Serviço Público 
Realização e Orientação para Resultados 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 
Inovação e Qualidade 

Orientação para o Serviço Público 
Otimização de Recursos 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 
Conhecimentos e Experiência 
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Unidades Orgânicas 

PERFIS DE COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS POR CARGOS E CARREIRAS GERAIS 

Dirigente Técnico Superior Assistente Técnico Assistente Operacional 

Departamento de Obras Municipais (DOM) 

Administração e Gestão Pública 
Liderança e Gestão de Pessoas 
Gestão Orçamental e de Recursos Materiais 
Inovação e Qualidade 
Decisão e Gestão de Processos 
Experiência Autárquica 

Análise da Informação e Sentido Crítico  
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 
Orientação para o Serviço Público 
Iniciativa e Autonomia 
Otimização de Recursos   

Orientação para o Serviço Público 
Realização e Orientação para Resultados 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 
Organização e Método de Trabalho 
Inovação e Qualidade  

Otimização de Recursos 
Organização e Método de Trabalho 
Orientação para a Segurança 
Conhecimentos e Experiência 
Realização e Orientação para Resultados  

Departamento de Coesão Social e Habitação 
(DCSH) 

Administração e Gestão Pública 
Liderança e Gestão de Pessoas 
Gestão Orçamental e de Recursos Materiais 
Inovação e Qualidade 
Decisão e Gestão de Processos 
Experiência Autárquica 

 

Orientação para o Serviço Público 
Planeamento e Organização 
Análise da Informação e Sentido Crítico 
Conhecimentos Especializados e Experiência 
Adaptação e Melhoria Contínua 
Iniciativa e Autonomia 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 
Relacionamento Interpessoal 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Negociação e Persuasão  

Orientação para o Serviço Público 
Organização e Método de Trabalho 
Adaptação e Melhoria Contínua 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Relacionamento Interpessoal 
Iniciativa e Autonomia 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 
Tolerância à Pressão e Contrariedades  

Orientação para o Serviço Público 
Organização e Método de Trabalho 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Relacionamento Interpessoal 
Iniciativa e Autonomia 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço  

Departamento de Cultura, Desporto e Juventude 
(DCDJ) 

Administração e Gestão Pública 
Liderança e Gestão de Pessoas 
Gestão Orçamental e de Recursos Materiais 
Inovação e Qualidade 
Decisão e Gestão de Processos 
Experiência Autárquica 

Orientação para Resultados 
Orientação para o Serviço Público 
Planeamento e Organização 
Análise da Informação e Sentido Crítico 
Adaptação e Melhoria Contínua 
Iniciativa e Autonomia 
Trabalho de Equipa e Cooperação  

Orientação para o Serviço Público 
Organização e Método de Trabalho 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Iniciativa e Autonomia 
Otimização de Recursos 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 
Análise da Informação e Sentido Crítico  

Orientação para o Serviço Público 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Relacionamento Interpessoal 
Adaptação e Melhoria Contínua 
Iniciativa e Autonomia 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço  

Departamento de Ambiente (DA) 

Administração e Gestão Pública 
Liderança e Gestão de Pessoas 
Gestão Orçamental e de Recursos Materiais 
Inovação e Qualidade 
Decisão e Gestão de Processos 
Experiência Autárquica 

Orientação para Resultados  
Orientação para o Serviço Público 
Planeamento e Organização 
Análise da Informação e Sentido Crítico 
Iniciativa e Autonomia 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 
Trabalho de Equipa e Cooperação  
 

Realização e Orientação para Resultados 
Orientação para o Serviço Público 
Organização e Método de Trabalho 
Adaptação e Melhoria Contínua 
Trabalho de Equipa e Cooperação  
Iniciativa e Autonomia 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 
 

Orientação para o Serviço Público 
Organização e Método de Trabalho 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Otimização de Recursos 
Iniciativa e Autonomia 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 
Orientação para a Segurança 
 

Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística (DPGU) 

Administração e Gestão Pública 
Liderança e Gestão de Pessoas 
Gestão Orçamental e de Recursos Materiais 
Inovação e Qualidade 
Decisão e Gestão de Processos 
Experiência Autárquica 

Orientação para Resultados 
Orientação para o Serviço Público 
Iniciativa e Autonomia 
Trabalho de Equipa e Cooperação  

Orientação para o Serviço Público 
Adaptação e Melhoria Contínua 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Iniciativa e Autonomia  

Orientação para o Serviço Público 
Adaptação e Melhoria Contínua 
Iniciativa e Autonomia 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço  

Policia Municipal (PM) 

Administração e Gestão Pública 
Liderança e Gestão de Pessoas 
Gestão Orçamental e de Recursos Materiais 
Inovação e Qualidade 
Decisão e Gestão de Processos 
Experiência Autárquica 

Orientação para Resultados 
Orientação para o Serviço Público 
Conhecimentos Especializados e Experiência 
Inovação e Qualidade 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço  

Realização e Orientação para Resultados 
Orientação para o Serviço Público 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Relacionamento Interpessoal 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço  

Realização e Orientação para Resultados 
Orientação para o Serviço Público 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Relacionamento Interpessoal 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço  
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Unidades Orgânicas 

PERFIS DE COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS POR CARGOS E CARREIRAS GERAIS 

Dirigente Técnico Superior Assistente Técnico Assistente Operacional 

Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) 

Administração e Gestão Pública 
Liderança e Gestão de Pessoas 
Gestão Orçamental e de Recursos Materiais 
Inovação e Qualidade 
Decisão e Gestão de Processos 
Experiência Autárquica 

Orientação para o Serviço Público 
Análise da Informação e Sentido Crítico 
Conhecimentos Especializados e Experiência 
Iniciativa e Autonomia 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço  

Orientação para o Serviço Público 
Organização e Método de Trabalho 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Relacionamento Interpessoal 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço  

Orientação para o Serviço Público 
Trabalho de Equipa e Cooperação 
Relacionamento Interpessoal 
Iniciativa  e Autonomia 
Responsabilidade e Compromisso com o Serviço  

 



CTFP a Termo 
Resolutivo

não ocupado ocupado não ocupado ocupado não ocupado

Antropologia 1 1

Ciências Sociais 1 1

Direito 1 1

Tradução e Interpretação 1 1

Coordenador técnico da carreira de 

assistente técnico
- 1 1

- 1 1

Administrativo 5 5

11 11

Direito 1 1

Engenharia do Ambiente 1 1

Engenharia Geográfica 1 1

Gestão 1 1

Serviço e Política Social 1 1

Licenciatura em Direito 1 1

Assistente técnico Administrativo 4 4

Assistente operacional Motorista de pesados 2 2

2 10 12

Gabinete de Apoio à Assembleia 

Municipal (GAAM)

As previstas nos artigos 6.º e 43.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Assistente técnico

Mapa de Pessoal de 2021

Nos termos do previsto no artigo 29.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

Unidade Orgânica Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Área de Formação Académica/ Área Funcional

Comissão de Serviço
CTFP por Tempo 

Indeterminado
Total

Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal (GAAM) Total

Gabinete de Apoio à Presidência 

(GAP)

As previstas nos artigos 6.º e 35.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Gabinete de Apoio à Presidência (GAP) Total

1 de 25



Administração Pública 1 1 2

Antropologia 1 1

Arquitetura 1 1 2

Ciência Política e Relações Internacionais 1 1

Ciências Sociais 1 1 2

Design 1 1

Direito 1 2 3

Economia 1 1

Educação Básica 1 1

Engenharia Civil 1 1

Psicologia 2 2

Sociologia 1 1

Linguas, Literaturas e Culturas 1 1

Coordenador técnico da carreira de 

assistente técnico
- 2 2

- 3 22 25

Administrativo 1 1

Assistente operacional - 3 1 4

Professor do 1º Ciclo do Ensino Básico 

b)
- 1 1

14 38 52

Gabinete de Apoio à Vereação 

(GAV)

As previstas nos artigos 6.º e 36.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Assistente técnico

Gabinete de Apoio à Vereação (GAV) Total

2 de 25



Direção intermédia 1º grau - 1 1

Direção intermédia 2º grau - 1 2 3

Animação Cultural 1 1

Animação Sociocultural 1 1

Arquivo e Documentação 1 6 7

Assessoria de Administração 2 2

Direito 5 5

Estudos Europeus 1 1

Gestão 1 1

Línguas e Literaturas Modernas 1 1

Linguística 1 1

Relações Públicas e Publicidade 1 1

Sociologia 1 1

Licenciatura em Direito 2 2

Licenciatura em Gestão ou Licenciatura em Finanças 

ou Licenciatura em Economia
1 1

Coordenador técnico da carreira de 

assistente técnico
- 1 1

- 33 33

Administrativo 2 5 7

Atendimento 1 1 2

Artes Gráficas 1 1

Assistente técnico a) Atendimento 2 2

Departamento de Gestão e 

Modernização Administrativa 

(DGMA)

As previstas nos artigos 6.º e 14.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures e no 

artigo 15.º do Estatuto do Pessoal 

Dirigente das Câmaras Municipais

As previstas nos artigos 6.º e 14.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Assistente técnico

3 de 25



Encarregado operacional da carreira de 

assistente operacional
- 3 3

- 9 36 45

Carregador 3 9 12

Especialista de informática do grau 3 

nível 2 b)
- 1 1

Consultor de informática b) - 1 1

Especialista de informática do grau 2 

nível 1 b)
- 3 2 5

Especialista de informática do grau 1 

nível 3 b)
- 1 1

Especialista de informática do grau 1 

nível 3 b) d)
- 1 1

Especialista de informática do grau 1 

nível 2 b)
- 5 1 6

Técnico de informática do grau 3 nível 

2 b)
- 2 2

Técnico de informática do grau 3 nível 

2 b) c)
- 1 1

Técnico de informática do grau 3 nível 

2 b) 
- 3 3

Técnico de informática do grau 3 nível 

1 b)
- 4 4

Técnico de informática do grau 2 nível 

1 b)
- 8 8

Técnico de informática do grau 1 nível 

2 b)
- 6 6

Técnico de informática do grau 1 nível 

1 b)
- 8 1 9

Técnico de informática - Ajunto nível 1 

b)
- 1 1

1 3 49 131 184

Departamento de Gestão e 

Modernização Administrativa 

(DGMA)

As previstas nos artigos 6.º e 14.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Assistente operacional

Departamento de Gestão e Modernização Administrativa (DGMA) Total

4 de 25



Direção intermédia 1º grau - 1 1

Direção intermédia 2º grau - 1 2 3

Administração Pública 1 1

Ciências Sociais 2 2

Dietética e Nutrição 1 1

Direito 4 4

Economia 1 1

Educação de Infância 2 4 6

Enfermagem 2 2 4

Engenharia do Ambiente 1 1

Gestão 6 6

Línguas e Literaturas Modernas 1 1

Psicologia 1 5 6

Segurança e Higiene no Trabalho 4 4

Serviço e Política Social 3 3

Sociologia 3 3

Licenciatura em Direito 1 1

Licenciatura em Ergonomia 1 1

Contabilidade e Administração 1 1

Coordenador técnico da carreira de 

assistente técnico
- 2 2

Departamento de Recursos 

Humanos (DRH)

As previstas nos artigos 6.º e 15.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures e no 

artigo 15.º do Estatuto do Pessoal 

Dirigente das Câmaras Municipais

As previstas nos artigos 6.º e 15.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

5 de 25



- 3 3

Administrativo 4 44 48

Administrativo/Atendimento 1 2 3

Assistente técnico a) Administrativo/Atendimento 1 1

Encarregado operacional da carreira de 

assistente operacional
- 1 1 2

- 2 4 6

Auxiliar de ação educativa 1 9 10

Auxiliar administrativo 8 8

Cozinha 7 17 24

1 3 24 129 157

Direção intermédia 1º grau - 1 1

Direção intermédia 2º grau - 4 4

Antropologia 1 1

Arquitetura 1 1

Ciências Sociais 3 3

Contabilidade, Fiscalidade e Auditoria 6 6

Direito 5 5

Economia 4 4

Geografia 1 1

Geral, Administrativa 1 1

Departamento de Recursos 

Humanos (DRH)

As previstas nos artigos 6.º e 15.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Assistente técnico

Assistente operacional

Departamento de Recursos Humanos (DRH) Total

Departamento de Planeamento 

Financeiro e Aprovisionamento 

(DPFA)

As previstas nos artigos 6.º e 13.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures e no 

artigo 15.º do Estatuto do Pessoal 

Dirigente das Câmaras Municipais

As previstas nos artigos 6.º e 13.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

6 de 25



Gestão 1 10 11

Sociologia 1 1

Licenciatura em Direito 3 1 4

Licenciatura em Gestão, Licenciatura em Economia 

ou nas áreas de Contabilidade e Auditoria
7 7

Coordenador técnico da carreira de 

assistente técnico
- 3 3

Coordenador técnico da carreira de 

assistente técnico a)
- 1 1 2

- 2 40 42

Topógrafo 1 1

Administrativo 6 6

Faturação/Verificação Contabilística 2 2

Assistente técnico a) - 4 4

Assistente operacional - 3 6 9

Chefe de serviços de limpeza b) - 1 1

Fiscal b) - 1 1

5 25 91 121

Direção intermédia 1º grau - 1 1

Direção intermédia 2º grau - 3 3

Animação Sociocultural 12 2 14

Arquitetura 1 1

Assessoria de Administração 1 1

Biblioteca e Documentação 1 1

Ciência Política 1 1

Ciências da Comunicação 1 1

Departamento de Planeamento 

Financeiro e Aprovisionamento 

(DPFA)

As previstas nos artigos 6.º e 13.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Assistente técnico

Departamento de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento (DPFA) Total

Departamento de Educação (DE)

As previstas nos artigos 6.º e 9.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures e no 

artigo 15.º do Estatuto do Pessoal 

Dirigente das Câmaras Municipais

As previstas nos artigos 6.º e 9.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

7 de 25



Ciências da Educação 1 1

Ciências Sociais 4 6 10

Design 1 1

Dietética e Nutrição 1 1

Direito 1 1

Educação Básica 1 1 2

Educação de Infância 2 2

Educação Social 1 4 5

Engenharia Civil 1 1

Gestão 3 1 4

Gestão Hoteleira 1 1

História 1 1

História de Arte 1 1

Psicologia 3 15 18

Relações Internacionais 2 2

Serviço e Política Social 1 17 18

Sociologia 4 4 8

Teatro e Educação 1 1

Geografia Planeamento Regional 1 1

Licenciatura em Engenharia Civil 1 1

Coordenador técnico da carreira de 

assistente técnico
- 3 11 14

Assistente técnico - 22 117 139

Assistente técnico a) - 8 11 19

Técnico superior

Departamento de Educação (DE)

As previstas nos artigos 6.º e 9.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

8 de 25



Encarregado operacional da carreira de 

assistente operacional
- 13 13

- 17 27 44

Auxiliar de ação educativa 118 831 14 963

Cozinha 6 6

Chefe de serviços de administração 

escolar b)
- 1 1

Educador de infância b) - 1 1

3 1 206 1079 14 1303

Direção intermédia 1º grau - 1 1

Direção intermédia 2º grau - 1 1 2

Direção intermédia 3º grau - 2 2

Animação Cultural 4 4

Animação Sociocultural 1 2 3

Antropologia 4 4

Arqueologia 3 3

Arquivo e Documentação 1 1

Artes Plásticas 1 1

Biblioteca e Documentação 10 10

Ciências da Comunicação 1 5 6

Ciências Sociais 4 4

Comunicação Empresarial e Relações Públicas 1 1

Conservação e Restauro 1 1

Desporto 4 4

Direito 1 1

Educação 2 2

Departamento de Educação (DE)

As previstas nos artigos 6.º e 9.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Assistente operacional

Departamento de Educação (DE) Total

Departamento de Cultura, 

Desporto e Juventude (DCDJ)

As previstas nos artigos 6.º e  12.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures e no 

artigo 15.º do Estatuto do Pessoal 

Dirigente das Câmaras Municipais

As previstas nos artigos 6.º e  12.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

9 de 25



Educação de Infância 1 1 2

Gestão 3 3

História 15 15

História de Arte 1 1 2

Psicologia 2 2

Relações Públicas 1 1

Serviço e Política Social 2 2

Sociologia 2 2

Turismo 2 2

Licenciatura em Estudos Artísticos 2 2

Estudos de Cultura e Comunicação 1 1

Comunicação 1 1

Licenciatura em Arquitetura 1 1

Licenciatura em Gestão do Desporto ou na área de 

Ciências do Desporto
4 4

Licenciatura em História 1 1

Arquivo e Ciências da Documentação e Informação 1 1

Ciências da Documentação e Informação 3 3

Artes Visuais 1 1

História de Arte ou Ciências da Arte e do Património 1 1

Teatro e Cinema ou Artes Performativas 1 1

- 6 47 53

Arqueologia 1 1

Administrativo 12 12

Atendimento 1 1

Assistente técnico

Departamento de Cultura, 

Desporto e Juventude (DCDJ)

As previstas nos artigos 6.º e  12.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

10 de 25



Dinamização Cultural 2 2

Conservação e Restauro/Museografia 1 1

Biblioteconomia 5 5

Assistente técnico a) - 1 7 8

Encarregado operacional da carreira de 

assistente operacional
- 1 1

- 12 31 43

Motorista de pesados 1 1

Auxiliar administrativo 2 2

Educador de infância b) - 1 1

3 2 49 175 229

Direção intermédia 1º grau - 1 1

Direção intermédia 2º grau - 3 3

Direção intermédia 3º grau - 1 1

Animação Sociocultural 5 5

Antropologia 6 6

Arquitetura 1 1

Artes Plásticas 1 1

Ciências da Comunicação 1 1

Ciências Sociais 7 7

Dietética e Nutrição 1 1

Direito 9 9

Educação Social 4 2 6

Engenharia Civil 3 2 5

Geografia 1 1

História 1 1

Departamento de Cultura, 

Desporto e Juventude (DCDJ)

As previstas nos artigos 6.º e  12.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Assistente técnico

Assistente operacional

Departamento de Cultura, Desporto e Juventude (DCDJ) Total

Departamento de Coesão Social e 

Habitação (DCSH)

As previstas nos artigos 6.º e  11.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures e no 

artigo 15.º do Estatuto do Pessoal 

Dirigente das Câmaras Municipais

As previstas nos artigos 6.º e  11.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

11 de 25



Psicologia 2 9 11

Relações Públicas 1 1

Segurança Social 2 2

Serviço e Política Social 7 30 37

Sociologia 4 9 13

Licenciatura em Economia ou Licenciatura em Gestão 1 1

- 6 12 18

Administrativo 4 20 24

Atendimento 12 12

Encarregado operacional da carreira de 

assistente operacional
- 1 1

- 4 4 8

Canalizador 1 1 2

Cantoneiro de arruamentos 1 3 4

Cantoneiro de limpeza 1 1

Carpinteiro de limpos 3 3

Eletricista 1 1

Montador Eletricista 1 1

Pedreiro 1 4 5

Pintor 3 3

Serralheiro 1 1

Atendimento 1 1

Fiscal b) - 3 1 4

4 1 48 150 203

Departamento de Coesão Social e 

Habitação (DCSH)

As previstas nos artigos 6.º e  11.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Assistente técnico

Assistente operacional

Departamento de Coesão Social e Habitação (DCSH) Total

12 de 25



Direção intermédia 1º grau - 1 1

Direção intermédia 2º grau - 4 1 5

Administração Pública 1 1

Arquitetura 32 32

Arquitetura Paisagista 2 3 5

Bioquímica 1 1

Ciências Sociais 1 1

Direito 4 4

Engenharia Civil 5 11 16

Engenharia do Território 1 1

Geografia 1 4 5

História 1 1

Sociologia 1 1

Urbanismo 2 2

Licenciatura em Gestão ou Licenciatura em Finanças 

ou Licenciatura em Economia
1 1

Licenciatura em Arquitetura 13 13

Coordenador técnico da carreira de 

assistente técnico
- 1 1

- 9 9

Desenhador 4 4 8

Topógrafo 1 1

Administrativo 1 23 24

Atendimento 2 2

- 1 1

Auxiliar administrativo 1 1

Reprografia 2 2

Fiscal b) - 2 2

4 2 31 104 141

Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística (DPGU)

As previstas nos artigos 6.º e  7.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures e no 

artigo 15.º do Estatuto do Pessoal 

Dirigente das Câmaras Municipais

As previstas nos artigos 6.º e  7.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Assistente técnico

Assistente operacional

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU) Total

13 de 25



Direção intermédia 1º grau - 1 1

Direção intermédia 2º grau - 2 1 3

Agronomia 2 2 4

Animação Cultural 1 1

Arquitetura Paisagista 1 3 4

Ciências Sociais 2 2

Conservação e Restauro 1 1

Direito 2 2

Engenharia Civil 1 4 5

Engenharia do Ambiente 6 8 14

Engenharia Eletrotécnica 1 1

Engenharia Florestal e Recursos Naturais 5 5

Engenharia Geográfica 1 1

Engenharia Zootécnica 2 2

Ergonomia 1 1

Geografia 5 5

Geologia 1 1

Gestão 3 3

Psicologia 1 1

Relações Públicas 1 1

Licenciatura em Educação Básica 1 1

Biologia 1 1

Licenciatura em Direito 1 1

Ecologia 1 1

Departamento de Ambiente (DA)

As previstas nos artigos 6.º e 10.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures e no 

artigo 15.º do Estatuto do Pessoal 

Dirigente das Câmaras Municipais

As previstas nos artigos 6.º e 10.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Técnico superior

14 de 25



Gestão Ambiental 1 1

- 1 1

Administrativo 4 10 14

Educação e Sensibilização Ambiental 4 4

Sistemas de Informação Geográfica 1 1

Assistente técnico a) Administrativo 2 5 7

Encarregado geral operacional da 

carreira de assistente operacional
- 1 1

Encarregado operacional da carreira de 

assistente operacional
- 1 9 10

- 11 16 27

Canalizador 1 2 3

Cantoneiro de limpeza 12 17 29

Coveiro 8 7 15

Jardineiro 3 17 20

Pedreiro 2 2

Pintor 1 1

Sapador florestal 3 6 9

Vigilante de jardins e parques infantis 3 3

Viveirista 3 2 5

Educação e Sensibilização Ambiental 1 1

Encarregado de brigadas e serviços de 

limpeza b)
- 5 5

Fiscal de obras b) - 1 1

3 1 62 156 222

Departamento de Ambiente (DA)

Departamento de Ambiente (DA) Total

As previstas nos artigos 6.º e 10.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Assistente técnico

Assistente operacional

15 de 25



Direção intermédia 1º grau - 1 1

Direção intermédia 2º grau - 4 4

Direção intermédia 3º grau - 1 1

Arquitetura 12 12

Arquitetura Paisagista 1 2 3

Design 1 1

Economia 1 1

Engenharia Civil 8 27 35

Engenharia de Máquinas 1 1

Engenharia de Minas 1 1

Engenharia Eletrotécnica 4 4

Engenharia Eletrotécnica e de Máquinas 2 2

Engenharia Mecânica 3 3

Geografia 2 2

Gestão 2 2

Licenciatura em Direito 1 1

Licenciatura em Arquitetura 6 6

Solicitadoria 1 1

Coordenador técnico da carreira de 

assistente técnico
- 1 1

- 4 26 30

Medidor Orçamentista 1 1 2

Topógrafo 2 2

Encarregado operacional da carreira de 

assistente operacional
- 2 5 7

Departamento de Obras 

Municipais (DOM)

As previstas nos artigos 6.º e 8.º da 

estrutura nuclear dos Serviços 

Municipais da Câmara Municipal de 

Loures e no artigo 15.º do Estatuto do 

Pessoal Dirigente das Câmaras 

Municipais

As previstas nos artigos 6.º e 8.º da 

estrutura nuclear dos Serviços 

Municipais da Câmara Municipal de 

Loures

Técnico superior

Assistente técnico

16 de 25



- 2 4 6

Asfaltador 4 3 7

Caiador 1 1

Calceteiro 1 2 3

Canalizador 1 4 5

Cantoneiro de arruamentos 6 7 13

Carpinteiro de limpos 4 6 10

Carpinteiro de toscos 1 1

Eletricista 3 3 6

Estofador 2 2

Montador Eletricista 1 1

Pedreiro 4 11 15

Pintor 4 4 8

Porta miras 1 1 2

5 1 55 142 203

Direção intermédia 1º grau
De acordo com o n.º 2 do artigo 5.º da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 14/2010.
1 1

Direção intermédia 2º grau
De acordo com o n.º 3 do artigo 5.º da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 14/2010.
1 1 2

Ciências Sociais 1 1

Direito 7 7

História 1 1

Licenciatura em Direito 5 3 8

Departamento de Obras 

Municipais (DOM)

As previstas nos artigos 6.º e 8.º da 

estrutura nuclear dos Serviços 

Municipais da Câmara Municipal de 

Loures

Assistente operacional

Departamento de Obras Municipais (DOM) Total

Polícia Municipal (PML)

As previstas nos artigos 6.º e 44.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures. e no 

artigo 15.º do Estatuto do Pessoal 

Dirigente das Câmaras Municipais

As previstas nos artigos 6.º e 44.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures.

Técnico superior

17 de 25



Administrativo 2 1 3

Administrativo/Atendimento 1 1

Assistente técnico a) Administrativo/Atendimento 5 8 13

Assistente operacional - 3 3 6

Agente graduado da carreira de polícia 

municipal a) b)
- 2 1 3

Agente graduado principal da carreira 

de polícia municipal a) b)
- 1 1 2

Agente municipal de 1.ª classe da 

carreira de polícia municipal a) b)
- 13 13

Agente municipal de 2.ª classe da 

carreira de polícia municipal a) b)
- 4 31 35

Fiscal Coordenador b) - 1 1

Fiscal b) - 16 9 25

2 1 52 67 122

As previstas nos artigos 6.º e 48.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures e no 

artigo 15.º do Estatuto do Pessoal 

Dirigente das Câmaras Municipais

Direção intermédia 3º grau - 1 1

Ciências da Educação 1 1

Engenharia da Proteção Civil 3 3

Geografia 1 1

Geologia 1 1

Coordenador técnico da carreira de 

assistente técnico
- 1 1

Assistente técnico - 4 5 9

Assistente operacional - 2 2

Fiscal b) - 1 1

Educador de infância b) - 1 1

1 7 13 21

Polícia Municipal (PML)

As previstas nos artigos 6.º e 44.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures.

Assistente técnico

Polícia Municipal (PML) Total

Serviço Municipal de Proteção 

Civil (SMPC)

As previstas nos artigos 6.º e 48.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) Total
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As previstas nos artigos 6.º e 29.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures e no 

artigo 15.º do Estatuto do Pessoal 

Dirigente das Câmaras Municipais

Direção intermédia 2º grau - 1 1

Ciências da Comunicação 1 1

Ciências da Educação 1 1

Educação Social 1 1

Engenharia do Ambiente 1 1

Geografia 1 1

Gestão 3 3

Psicologia 1 1

Serviço e Política Social 1 1

Sociologia 1 1

Licenciatura em Economia ou Licenciatura em Gestão 1 1

- 1 1

Administrativo 3 3

Especialista de informática do grau 3 

nível 1 b)
- 1 1

Especialista de informática do grau 2 

nível 2 b)
- 1 1

1 2 16 19

Direção intermédia 2º grau - 1 1

Direção intermédia 3º grau - 1 1

Antropologia 2 2

Artes Plásticas 1 1

Belas Artes 3 3

Divisão de Economia e Inovação 

(DEI)

As previstas nos artigos 6.º e 29.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Assistente técnico

Divisão de Economia e Inovação (DEI) Total

Divisão de Atendimento, 

Informação e Comunicação 

(DAIC)

As previstas nos artigos 6.º e 30.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures e no 

artigo 15.º do Estatuto do Pessoal 

Dirigente das Câmaras Municipais

As previstas nos artigos 6.º e 30.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Técnico superior
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Ciência Política 1 1

Ciências da Comunicação 1 9 10

Ciências Sociais 1 1

Design 2 5 7

Educação de Infância 1 1

Engenharia Alimentar 1 1

Gestão 1 1

Marketing e Publicidade 2 2

Relações Públicas 1 6 7

Sociologia 1 1 2

Linguas, Literaturas e Culturas 1 1

Licenciatura em Direito 2 2

Licenciatura em Filosofia 1 1

Comunicação 4 4

Gestão de Recursos Humanos 1 1

- 2 13 15

Design 1 1

Administrativo 4 2 6

Atendimento 4 31 35

Artes Gráficas 3 3

Sonorização 1 1

Video 2 2

Fotografia 1 1

Fotografia/Video 2 2

Técnico superior

Assistente técnico

Divisão de Atendimento, 

Informação e Comunicação 

(DAIC)

As previstas nos artigos 6.º e 30.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures
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- 3 3

Atendimento 4 7 11

Encarregado geral operacional da 

carreira de assistente operacional
- 1 1

Encarregado operacional da carreira de 

assistente operacional
- 1 1

- 7 6 13

Atendimento 1 1

Artes Gráficas 1 1

Sonorização 4 4

Telefonista 4 4

Divulgação 3 3

Imagem 3 3

1 1 42 117 161

As previstas nos artigos 6.º e 31.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures e no 

artigo 15.º do Estatuto do Pessoal 

Dirigente das Câmaras Municipais

Direção intermédia 2º grau - 1 1

Técnico superior Engenharia Mecânica 1 2 3

Assistente técnico Administrativo 2 8 10

Encarregado geral operacional da 

carreira de assistente operacional
- 1 1

Encarregado operacional da carreira de 

assistente operacional
- 3 3

- 3 3

Bate-chapa 1 1

Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais 2 15 17

Eletricista Auto 2 2

Lubrificador / Lavador de Viaturas 1 10 11

Mecânico 2 2 4

Divisão de Atendimento, 

Informação e Comunicação 

(DAIC)

As previstas nos artigos 6.º e 30.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Assistente técnico a)

Assistente operacional

Divisão de Atendimento, Informação e Comunicação (DAIC) Total

Divisão de Transportes e Ofícinas 

(DTO)

As previstas nos artigos 6.º e 31.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Assistente operacional

21 de 25



Motorista de ligeiros 3 3

Motorista de transportes coletivos 4 9 13

Pintor Auto 1 2 3

Serralheiro Mecânico 1 1 2

Vulcanizador 2 2

Carregador 2 2 4

Motorista/Operador de máquinas 1 1

Condutor de cilindros e pavimentadora 2 2

Motorista de ligeiros - transporte coletivo de 

crianças
2 15 17

Motorista de veículos pesados 1 3 4

1 19 87 107

As previstas nos artigos 6.º e 34.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures e no 

artigo 15.º do Estatuto do Pessoal 

Dirigente das Câmaras Municipais

Direção intermédia 2º grau - 1 1

Ciências da Comunicação 2 2

Gestão Hoteleira 3 3

Turismo 3 3

Licenciatura em Biologia 1 1

Assistente técnico Administrativo 3 3

1 12 13

As previstas nos artigos 6.º e 32.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures e no 

artigo 15.º do Estatuto do Pessoal 

Dirigente das Câmaras Municipais

Direção intermédia 2º grau - 1 1

Arquitetura 9 9

Direito 2 2

Engenharia Civil 2 2

Divisão de Transportes e Ofícinas (DTO) Total

Divisão de Turismo (DT)

As previstas nos artigos 6.º e 34.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Divisão de Turismo (DT) Total

Divisão de Transportes e Ofícinas 

(DTO)

As previstas nos artigos 6.º e 31.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Assistente operacional

Divisão de  Áreas Urbanas de 

Génese Ilegal (DAUGI)

As previstas nos artigos 6.º e 32.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Técnico superior
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Geografia 1 1

Licenciatura em Arquitetura 1 1 2

Licenciatura em Engenharia Civil 1 1

Desenhador 1 4 5

Administrativo 1 3 4

1 4 22 27

As previstas nos artigos 6.º e 33.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures e no 

artigo 15.º do Estatuto do Pessoal 

Dirigente das Câmaras Municipais

Direção intermédia 2º grau - 1 1

Enfermagem Veterinária 1 1

Engenharia de Produção Animal 1 1 2

Engenharia Química 1 1

Engenharia Zootécnica 1 1

Gestão 1 1

Saúde Ambiental 1 1

Licenciatura em Medicina Veterinária 4 4

Medicina Veterinária 1 1 2

Técnico superior e) Medicina Veterinária 1 1

Assistente técnico Administrativo 3 3

Assistente técnico a) Administrativo 2 1 3

Encarregado operacional da carreira de 

assistente operacional
- 1 1

Assistente operacional Tratador/Apanhador de animais 4 7 11

1 13 19 33

Divisão de  Áreas Urbanas de 

Génese Ilegal (DAUGI)

As previstas nos artigos 6.º e 32.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Assistente técnico

Divisão de Serviços Veterinários (DSV) Total

Divisão de  Áreas Urbanas de Génese Ilegal (DAUGI) Total

Divisão de Serviços Veterinários 

(DSV)

As previstas nos artigos 6.º e 33.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Técnico superior
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Ciências Sociais 1 1

Engenharia do Território 1 1

Engenharia Geográfica 1 1

Geografia 4 4

Sociologia 1 1

Urbanismo 1 1

 Relações Públicas e Comunicação Empresarial 1 1

Administrativo 1 1 2

Técnico de SIG/Desenhador 1 1

2 11 13

Engenharia do Território 1 1

Geografia 1 1

Sociologia 1 1

- 1 1

Administrativo 1 1

Chefe de serviços de limpeza b) - 1 1

6 6

Arquitetura 2 2

Geografia 1 1

Marketing e Publicidade 1 1

Sociologia 2 2

Assistente técnico Administrativo 1 1

7 7

Gabinete de Planeamento (GP)

As previstas nos artigos 6.º e 39.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Assistente técnico

Gabinete de Intervenção Local (GIL) Total

Gabinete de Revitalização Urbana 

(GRU)

As previstas nos artigos 6.º e 42.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Gabinete de Revitalização Urbana (GRU) Total

Gabinete de Planeamento (GP) Total

Gabinete de Intervenção Local 

(GIL)

As previstas nos artigos 6.º e 40.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Assistente técnico 
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Contabilidade, Fiscalidade e Auditoria 2 2

Gestão 3 3

Licenciatura em Direito 1 1

Assistente técnico - 1 1

2 5 7

Ciência Política 1 1

Ciências da Comunicação 2 2

Ciências Sociais 1 1

Relações Internacionais 1 1

Relações Públicas 2 2

Assistente técnico Administrativo 1 1

8 8

Técnico superior Licenciatura em Direito 1 1

Assistente técnico - 1 2 3

Assistente operacional - 1 1

3 2 5

32 22 711 2608 14 3387

a) Posto(s) de trabalho correspondente(s) à área de tesouraria ou cobrança, com manuseamento ou guarda de valores;

b) Corpos especiais, carreiras subsistentes e/ou não revistas;

c) Posto(s) de trabalho com funções de coordenação de equipa de projeto da Carreira Informática;

d) Posto(s) de trabalho com funções de coordenador técnico da Carreira Informática;

e) Posto de trabalho com funções de Médico Veterinário Municipal.

Gabinete de Protocolo e Relações Institucionais (GPRI) Total

Gabinete de Consultadoria 

Jurídica (GCJ)

As previstas nos artigos 6.º e 38.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Gabinete de Consultadoria Jurídica (GCJ) Total

Total Geral

Gabinete de Auditoria Interna 

(GAI)

As previstas nos artigos 6.º e 37.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Gabinete de Auditoria Interna (GAI) Total

Gabinete de Protocolo e Relações 

Institucionais (GPRI)

As previstas nos artigos 6.º e 41.º do 

regulamento da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Loures

Técnico superior
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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução da Assembleia da República n.º 87-A/2020

Sumário: Autorização da renovação do estado de emergência.

Autorização da renovação do estado de emergência

A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea l) do artigo 161.º e do n.º 5 do ar-
tigo 166.º da Constituição e do n.º 1 do artigo 15.º, do n.º 1 do artigo 23.º e do n.º 1 do artigo 26.º 
da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 1/2012, de 11 de 
maio, conceder autorização para a renovação do estado de emergência, solicitada pelo Presidente 
da República na mensagem que endereçou à Assembleia da República em 19 de novembro de 
2020, nos exatos termos e com a fundamentação e conteúdo constantes do projeto de Decreto do 
Presidente da República:

1.º

A declaração do estado de emergência é renovada por igual período de 15 dias, com funda-
mento na verificação de uma situação de calamidade pública.

2.º

A declaração do estado de emergência abrange todo o território nacional, sem prejuízo do 
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º

3.º

A renovação do estado de emergência inicia -se às 00h00 do dia 24 de novembro de 2020 e 
cessa às 23h59 do dia 8 de dezembro de 2020, sem prejuízo de eventuais renovações, nos termos 
da lei.

4.º

Durante todo o período referido no artigo anterior, fica parcialmente suspenso o exercício dos 
seguintes direitos, nos estritos termos seguidamente previstos:

1 — Direitos à liberdade e de deslocação:

a) Nos municípios com níveis mais elevados de risco, podem ser impostas restrições neces-
sárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, 
devendo as medidas a adotar ser calibradas em função do grau de risco de cada município, podendo, 
para este efeito, os mesmos ser agrupados de acordo com os dados e avaliação das autoridades 
competentes, incluindo a proibição de circulação na via pública durante determinados períodos 
do dia ou determinados dias da semana, bem como a interdição das deslocações que não sejam 
justificadas nos termos da alínea c);

b) Na medida do estritamente necessário e de forma proporcional, o confinamento compulsivo 
em estabelecimento de saúde, no domicílio ou, não sendo aí possível, noutro local definido pelas 
autoridades competentes, de pessoas portadoras do vírus SARS -CoV -2, ou em vigilância ativa;

c) As restrições referidas supra na alínea a) devem prever as regras indispensáveis para a 
obtenção de cuidados de saúde, para apoio a terceiros, nomeadamente idosos, incluindo acolhidos 
em estruturas residenciais, para a frequência de estabelecimentos de ensino, para a produção e 
abastecimento de bens e serviços e para a deslocação por outras razões ponderosas, cabendo 
ao Governo, nesta eventualidade, especificar as situações e finalidades em que a liberdade de 
circulação individual, preferencialmente desacompanhada, se mantém.
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2 — Iniciativa privada, social e cooperativa:

a) Podem ser utilizados pelas autoridades públicas competentes, preferencialmente por 
acordo, os recursos, meios e estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde integrados 
nos setores privado, social e cooperativo, mediante justa compensação, em função do necessário 
para assegurar o tratamento de doentes com COVID -19 ou a manutenção da atividade assistencial 
relativamente a outras patologias;

b) Podem ser adotadas as medidas adequadas e indispensáveis para garantir as condições de 
normalidade na produção, transporte, distribuição e abastecimento de bens e serviços essenciais 
à atividade do setor da saúde, designadamente com vista a assegurar o acesso e a regularidade 
no circuito dos medicamentos e vacinas, dos dispositivos médicos e de outros produtos de saúde, 
como biocidas, soluções desinfetantes, álcool e equipamentos de proteção individual;

c) Pode ser determinado pelas autoridades públicas competentes o encerramento total ou 
parcial de estabelecimentos, serviços, empresas ou meios de produção e impostas alterações ao 
respetivo regime ou horário de funcionamento.

3 — Direitos dos trabalhadores:

a) Podem ser mobilizados, pelas autoridades públicas competentes e no respeito dos seus 
restantes direitos, trabalhadores de entidades públicas, privadas, do setor social ou cooperativo, 
independentemente do respetivo tipo de vínculo ou conteúdo funcional e mesmo não sendo profis-
sionais de saúde, designadamente servidores públicos em isolamento profilático ou abrangidos pelo 
regime excecional de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos, para apoiar as autoridades 
e serviços de saúde, nomeadamente na realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de 
contactos e no seguimento de pessoas em vigilância ativa;

b) Pode ser limitada a possibilidade de cessação dos vínculos laborais dos trabalhadores dos 
serviços e estabelecimentos integrados no SNS.

4 — Direito ao livre desenvolvimento da personalidade e vertente negativa do direito à saúde: 
pode ser imposta a utilização de máscara e a realização de controlos de temperatura corporal, por 
meios não invasivos, assim como a realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2, designa-
damente para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho ou como condição de acesso 
a serviços ou instituições públicas, estabelecimentos de ensino ou de formação profissional e es-
paços comerciais, culturais ou desportivos, na utilização de meios de transporte ou relativamente 
a pessoas institucionalizadas ou acolhidas em estruturas residenciais, estabelecimentos de saúde, 
estabelecimentos prisionais ou centros educativos e respetivos trabalhadores.

5 — Direito à proteção de dados pessoais: pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais 
na medida do estritamente indispensável para a concretização das medidas previstas no n.º 3 do 
presente artigo e no artigo 5.º da presente resolução, bem como para efeitos do disposto no n.º 4 
do presente artigo sem que, neste caso, seja possível guardar memória ou registo das medições 
de temperatura corporal efetuadas nem dos resultados dos testes de diagnóstico de SARS -CoV -2.

5.º

Compete às Forças Armadas e de Segurança apoiar as autoridades e serviços de saúde, 
designadamente na realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de contactos e no se-
guimento de pessoas em vigilância ativa. Podem igualmente ser mobilizados os recursos, meios 
e estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde das Forças Armadas e de Segurança no 
apoio e reforço do Serviço Nacional de Saúde.

6.º

A execução da declaração do estado de emergência compete ao Governo, que dos respetivos 
atos manterá informados o Presidente da República e a Assembleia da República.
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7.º

A presente resolução entra em vigor com o decreto do Presidente da República, produzindo 
efeitos nos mesmos termos.

Aprovada em 20 de novembro de 2020.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

113754532 
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 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Decreto do Presidente da República n.º 59-A/2020

de 20 de novembro

Sumário: Renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma 
situação de calamidade pública.

A evolução da pandemia COVID -19 e a tomada de medidas sanitárias indispensáveis para 
lhe fazer face mostram que restrições ao contacto entre pessoas reduzem o risco de contágio e 
de propagação do vírus.

Algumas dessas medidas, pela sua gravidade e potencial lesão de direitos, liberdades e ga-
rantias, exigem constitucionalmente a declaração do estado de emergência.

Os peritos indicam que o efeito das medidas tomadas sobre a evolução da pandemia se fazem 
sentir, no número de infetados, cerca de duas a seis semanas depois de serem tomadas e, no 
número de falecimentos, cerca de um mês depois.

Neste momento, a indicação de possível próxima produção de efeitos resulta do facto de o 
índice de risco de transmissão efetiva da doença (Rt) indicar uma ligeira tendência de abrandamento, 
bem como de uma pequena desaceleração da taxa de crescimento da incidência.

No entanto, este nível de incidência, com os muito inquietantes números de novos infetados 
e de falecimentos, continua a ser muito elevado e a colocar uma enorme pressão no SNS e no 
sistema de saúde em geral, em particular na capacidade de acolhimento em unidades de cuidados 
intensivos, pelo que, para além das medidas genéricas e fundamentais de higiene pessoal, de uso 
adequado de máscaras e de distanciamento social, é indispensável renovar o estado de emergên-
cia, para que certas medidas restritivas possam ser também renovadas, mas mais adaptadas à 
experiência da realidade e mais diferenciadas em função da situação e heterogeneidade em cada 
município, esperando -se que possam em breve produzir efeitos positivos.

Para esta diferenciação, serão certamente úteis os critérios permitindo o agrupamento de 
níveis de risco, definidos pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças.

Acresce que a janela de esperança que é aberta pelas novas vacinas só se poderá começar 
a concretizar, se tudo correr como previsto, a partir de janeiro de 2021 e a vacinação de todos os 
interessados levará necessariamente vários meses.

Nestes termos, o Presidente da República decreta, nos termos dos artigos 19.º, 134.º, alínea d), 
e 138.º da Constituição e da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, 
de 30 de novembro, e pela Lei Orgânica n.º 1/2012, de 11 de maio, sob proposta e ouvido o Go-
verno e obtida a necessária autorização da Assembleia da República, através da Resolução da 
Assembleia da República n.º 87-A/2020, de 20 de novembro, o seguinte:

1.º

A declaração do estado de emergência é renovada por igual período de 15 dias, com funda-
mento na verificação de uma situação de calamidade pública.

2.º

A declaração do estado de emergência abrange todo o território nacional, sem prejuízo do 
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º

3.º

A renovação do estado de emergência inicia -se às 00h00 do dia 24 de novembro de 2020 e cessa 
às 23h59 do dia 8 de dezembro de 2020, sem prejuízo de eventuais renovações, nos termos da lei.
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4.º

Durante todo o período referido no artigo anterior, fica parcialmente suspenso o exercício dos 
seguintes direitos, nos estritos termos seguidamente previstos:

1) Direitos à liberdade e de deslocação:

a) Nos municípios com níveis mais elevados de risco, podem ser impostas restrições neces-
sárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, 
devendo as medidas a adotar ser calibradas em função do grau de risco de cada município, podendo, 
para este efeito, os mesmos ser agrupados de acordo com os dados e avaliação das autoridades 
competentes, incluindo a proibição de circulação na via pública durante determinados períodos 
do dia ou determinados dias da semana, bem como a interdição das deslocações que não sejam 
justificadas nos termos da alínea c);

b) Na medida do estritamente necessário e de forma proporcional, pode ser imposto o confi-
namento compulsivo em estabelecimento de saúde, no domicílio ou, não sendo aí possível, noutro 
local definido pelas autoridades competentes, de pessoas portadoras do vírus SARS -CoV -2, ou 
em vigilância ativa;

c) As restrições referidas supra na alínea a) devem prever as regras indispensáveis para a 
obtenção de cuidados de saúde, para apoio a terceiros, nomeadamente idosos, incluindo acolhidos 
em estruturas residenciais, para a frequência de estabelecimentos de ensino, para a produção e 
abastecimento de bens e serviços e para a deslocação por outras razões ponderosas, cabendo 
ao Governo, nesta eventualidade, especificar as situações e finalidades em que a liberdade de 
circulação individual, preferencialmente desacompanhada, se mantém.

2) Iniciativa privada, social e cooperativa:

a) Podem ser utilizados pelas autoridades públicas competentes, preferencialmente por 
acordo, os recursos, meios e estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde integrados 
nos setores privado, social e cooperativo, mediante justa compensação, em função do necessário 
para assegurar o tratamento de doentes com COVID -19 ou a manutenção da atividade assistencial 
relativamente a outras patologias;

b) Podem ser adotadas as medidas adequadas e indispensáveis para garantir as condições de 
normalidade na produção, transporte, distribuição e abastecimento de bens e serviços essenciais 
à atividade do setor da saúde, designadamente com vista a assegurar o acesso e a regularidade 
no circuito dos medicamentos e vacinas, dos dispositivos médicos e de outros produtos de saúde, 
como biocidas, soluções desinfetantes, álcool e equipamentos de proteção individual;

c) Pode ser determinado pelas autoridades públicas competentes o encerramento total ou 
parcial de estabelecimentos, serviços, empresas ou meios de produção e impostas alterações ao 
respetivo regime ou horário de funcionamento.

3) Direitos dos trabalhadores:

a) Podem ser mobilizados, pelas autoridades públicas competentes e no respeito dos seus 
restantes direitos, trabalhadores de entidades públicas, privadas, do setor social ou cooperativo, 
independentemente do respetivo tipo de vínculo ou conteúdo funcional e mesmo não sendo profis-
sionais de saúde, designadamente servidores públicos em isolamento profilático ou abrangidos pelo 
regime excecional de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos, para apoiar as autoridades 
e serviços de saúde, nomeadamente na realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de 
contactos e no seguimento de pessoas em vigilância ativa;

b) Pode ser limitada a possibilidade de cessação dos vínculos laborais dos trabalhadores dos 
serviços e estabelecimentos integrados no SNS.

4) Direito ao livre desenvolvimento da personalidade e vertente negativa do direito à saúde: 
pode ser imposta a utilização de máscara e a realização de controlos de temperatura corporal, por 
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meios não invasivos, assim como a realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2, designa-
damente para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho ou como condição de acesso 
a serviços ou instituições públicas, estabelecimentos de ensino ou de formação profissional e es-
paços comerciais, culturais ou desportivos, na utilização de meios de transporte ou relativamente 
a pessoas institucionalizadas ou acolhidas em estruturas residenciais, estabelecimentos de saúde, 
estabelecimentos prisionais ou centros educativos e respetivos trabalhadores.

5) Direito à proteção de dados pessoais: pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais 
na medida do estritamente indispensável para a concretização das medidas previstas no n.º 3 do 
presente artigo e no artigo 5.º do presente decreto, bem como para efeitos do disposto no n.º 4 do 
presente artigo sem que, neste caso, seja possível guardar memória ou registo das medições de 
temperatura corporal efetuadas nem dos resultados dos testes de diagnóstico de SARS -CoV -2.

5.º

Compete às Forças Armadas e de Segurança apoiar as autoridades e serviços de saúde, 
designadamente na realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de contactos e no se-
guimento de pessoas em vigilância ativa. Podem igualmente ser mobilizados os recursos, meios 
e estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde das Forças Armadas e de Segurança no 
apoio e reforço do Serviço Nacional de Saúde.

6.º

A execução da declaração do estado de emergência compete ao Governo, que dos respetivos 
atos manterá informados o Presidente da República e a Assembleia da República.

7.º

O presente Decreto entra imediatamente em vigor, produzindo efeitos nos termos definidos 
no artigo 3.º

Assinado em 20 de novembro de 2020.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 20 de novembro de 2020.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

113754832 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 9/2020

de 21 de novembro

Sumário: Regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da 
República.

Atendendo à evolução da situação epidemiológica, o Presidente da República procedeu, no 
dia 6 de novembro, à declaração do estado de emergência, com um âmbito limitado, de forma 
proporcional e adequada, tendo efeitos largamente preventivos. Nos termos em que foi decretado, 
o estado de emergência veio trazer garantias reforçadas de segurança jurídica para as medidas 
adotadas ou a adotar pelas autoridades competentes para a prevenção e resposta à pandemia da 
doença COVID -19, em domínios como os da liberdade de deslocação, do controlo do estado de 
saúde das pessoas, da utilização de meios de prestação de cuidados de saúde do setor privado e 
social ou cooperativo e da convocação de recursos humanos para reforço da capacidade de rastreio.

O Decreto n.º 8/2020, de 8 de novembro, procedeu à regulamentação do estado de emergên-
cia, incidindo sobre os quatro referidos domínios.

A declaração do estado de emergência foi renovada pelo Decreto do Presidente da República 
n.º 59 -A/2020, de 20 de novembro, por um período adicional de 15 dias, verificando -se a necessidade 
de adequação das atuais medidas previstas tanto no Decreto n.º 8/2020, de 8 de novembro, como 
na Resolução do Conselho de Ministros n.º 92 -A/2020, de 2 de novembro, uma vez que há situações 
que carecem de regulamentação expressa e outras cuja regulação carece de atualização em face da 
referida renovação. Nesse âmbito, o Governo decide aprovar um novo decreto que passa a integrar 
toda a regulação indispensável à execução da declaração do estado de emergência e ao combate 
à pandemia da doença COVID -19, diminuindo a dispersão legislativa e regulamentar, de forma a 
assegurar maior clareza e sentido de unidade da informação e do quadro jurídico vigente.

No momento atual, os contactos entre pessoas, que constituem veículo de contágio e de 
propagação do vírus, bem como as suas deslocações, devem limitar -se ao mínimo indispensável, 
verificando -se, porém, que essa limitação não pode ser atingida através do encerramento total de 
estabelecimentos, tendo em conta que há várias atividades económicas cujo exercício deve continuar.

Não obstante, e considerando que a situação epidemiológica não é uniforme em todo o ter-
ritório nacional, importa adequar as medidas em função da situação e heterogeneidade em cada 
concelho, de forma a graduar a intensidade das medidas aplicáveis consoante o nível de risco, que 
poderá ser moderado, elevado, muito elevado ou extremo. Nessa ótica, em tudo o que não forem 
incompatíveis, as regras aplicáveis a concelhos com um determinado nível de risco acrescem às 
aplicáveis aos concelhos de risco inferior.

Em primeiro lugar, estabelece -se um conjunto de medidas aplicáveis a todo o território nacional, 
limitando, nomeadamente, a circulação de pessoas entre concelhos entre os dias 27 de novembro 
e 2 de dezembro e entre os dias 4 de dezembro e 8 de dezembro, por forma a conter a transmissão 
do vírus e a expansão da doença, tendo em conta que a circulação de pessoas poderia ser mais 
elevada em função dos feriados de 1 e 8 de dezembro.

Quanto aos concelhos de risco moderado, prevê -se que, à exceção, nomeadamente, dos 
dedicados à restauração ou dos culturais e desportivos, os estabelecimentos encerram entre as 
20:00 h e as 23:00 h, podendo o concreto horário de encerramento ser fixado, dentro deste inter-
valo, pelo presidente da câmara municipal territorialmente competente mediante parecer favorável 
da autoridade local de saúde e das forças de segurança.

Relativamente aos concelhos de risco elevado proíbe -se a circulação diária de cidadãos na via 
pública no período compreendido entre as 23:00 h e as 05:00 h, acautelando todas as deslocações 
necessárias ou que se justifiquem. Prevê -se um dever geral de recolhimento domiciliário nas restantes 
horas, determinando -se que, com algumas exceções, os estabelecimentos de comércio a retalho e de 
prestação de serviços, bem como os que se encontrem em conjuntos comerciais, encerram até às 22:00 h.

Por fim, no que toca aos concelhos de risco muito elevado ou extremo, proíbe -se a circulação 
de cidadãos na via pública, aos sábados, domingos e feriados, no período compreendido entre 
as 13:00 h e as 05:00 h, suspendendo determinadas atividades e acautelando um conjunto de 
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exceções, que inclui, nomeadamente, as deslocações a mercearias e supermercados e outros 
estabelecimentos de venda de produtos alimentares e de higiene, para pessoas e animais.

É concedida tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da 
administração direta do Estado, sejam eles centrais ou desconcentrados, e nos institutos públicos, nos 
dias 30 de novembro e 7 de dezembro, ficando, neste período suspensas as atividades letivas e não 
letivas e formativas com presença de estudantes em estabelecimentos de ensino públicos, particulares 
e cooperativos e do setor social e solidário de educação pré -escolar, básica, secundária e superior e 
em equipamentos sociais de apoio à primeira infância ou deficiência, bem como nos centros de for-
mação de gestão direta ou participada da rede do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P.

Nesses dois dias ficam, igualmente, suspensas as atividades em estabelecimentos de comércio 
a retalho e de prestação de serviços localizados nos Concelhos de Risco Muito Elevado e Extremo 
no período compreendido entre as 15:00 h e as 05:00 h.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta:

CAPÍTULO I

Objeto e âmbito de aplicação

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto regulamenta a prorrogação do estado de emergência efetuada pelo Decreto 
do Presidente da República n.º 59 -A/2020, de 20 de novembro.

Artigo 2.º

Aplicação territorial

1 — O disposto nos artigos 3.º a 31.º e 45.º a 53.º é aplicável a todo o território nacional.
2 — O disposto nos artigos 33.º e 34.º é aplicável apenas aos concelhos considerados pela 

Direção -Geral da Saúde (DGS) como sendo de risco moderado, os quais são elencados no anexo I 
ao presente decreto e do qual faz parte integrante (Concelhos de Risco Moderado).

3 — O disposto nos artigos 35.º a 39.º é aplicável apenas aos concelhos considerados pela 
DGS como sendo de risco elevado, os quais são elencados no anexo II ao presente decreto e do 
qual faz parte integrante (Concelhos de Risco Elevado).

4 — O disposto nos artigos 40.º a 44.º é aplicável apenas aos concelhos considerados pela 
DGS como sendo de risco muito elevado e extremo, os quais são elencados, respetivamente, nos 
anexos III e IV ao presente decreto e do quais fazem parte integrante (Concelhos de Risco Muito 
Elevado e Concelhos de Risco Extremo, respetivamente).

CAPÍTULO II

Disposições gerais aplicáveis a todo o território nacional

SECÇÃO I

Medidas sanitárias e de saúde pública

Artigo 3.º

Confinamento obrigatório

1 — Ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde, no domicílio ou, não 
sendo aí possível, noutro local definido pelas autoridades competentes:

a) Os doentes com COVID -19 e os infetados com SARS -CoV -2;
b) Os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde 

tenham determinado a vigilância ativa.
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2 — As autoridades de saúde comunicam às forças e serviços de segurança do local de resi-
dência a aplicação das medidas de confinamento obrigatório.

3 — De acordo com a avaliação da situação epidemiológica e do risco concreto, da responsa-
bilidade da administração regional de saúde e do departamento de saúde pública territorialmente 
competentes, os cidadãos sujeitos a confinamento obrigatório podem ser acompanhados para 
efeitos de provisão de necessidades sociais e de saúde, mediante visita conjunta da proteção 
civil municipal, dos serviços de ação social municipais, dos serviços de ação social do Instituto da 
Segurança Social, I. P., ou de outros com as mesmas competências, das autoridades de saúde 
pública, das unidades de cuidados e das forças de segurança.

Artigo 4.º

Uso de máscaras e viseiras

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo 13.º -B do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, 
na sua redação atual, e na Lei n.º 62 -A/2020, de 27 de outubro, é obrigatório o uso de máscaras ou 
viseiras para o acesso ou permanência em locais de trabalho sempre que o distanciamento físico 
recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável.

2 — A obrigação prevista no número anterior não é aplicável aos trabalhadores quando 
estejam a prestar o seu trabalho em gabinete, sala ou equivalente que não tenha outros ocupan-
tes ou quando sejam utilizadas barreiras físicas impermeáveis de separação e proteção entre 
trabalhadores.

3 — Às situações previstas no presente artigo é aplicável, com as necessárias adaptações, 
o disposto no artigo 13.º -B do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação 
atual.

Artigo 5.º

Controlo de temperatura corporal

1 — Podem ser realizadas medições de temperatura corporal por meios não invasivos, no 
controlo de acesso ao local de trabalho, a serviços ou instituições públicas, a estabelecimentos 
educativos, de ensino e de formação profissional, a espaços comerciais, culturais ou desportivos, 
a meios de transporte, a estabelecimentos de saúde, a estabelecimentos prisionais ou a centros 
educativos, bem como em estruturas residenciais.

2 — Podem igualmente ser sujeitos a medições de temperatura corporal os cidadãos a que 
se refere o artigo seguinte.

3 — O disposto nos números anteriores não prejudica o direito à proteção individual de dados, 
sendo expressamente proibido o registo da temperatura corporal associado à identidade da pessoa, 
salvo com expressa autorização da mesma.

4 — As medições podem ser realizadas por trabalhador ao serviço da entidade responsável 
pelo local ou estabelecimento, não sendo admissível qualquer contacto físico com a pessoa visada, 
sempre através de equipamento adequado a este efeito, que não pode conter qualquer memória 
ou realizar registos das medições efetuadas.

5 — O trabalhador referido no número anterior fica sujeito a sigilo profissional.
6 — Pode ser impedido o acesso dessa pessoa aos locais mencionados no n.º 1 sempre que 

a mesma:

a) Recuse a medição de temperatura corporal;
b) Apresente um resultado superior à normal temperatura corporal, considerando -se como tal 

uma temperatura corporal igual ou superior a 38°C, tal como definida pela DGS.

7 — Nos casos em que o disposto na alínea b) do número anterior determine a impossibilidade 
de acesso de um trabalhador ao respetivo local de trabalho, considera -se a falta justificada.
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Artigo 6.º

Realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2

1 — Podem ser sujeitos à realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2:

a) Os trabalhadores, utentes e visitantes de estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde;
b) Os trabalhadores, estudantes e visitantes dos estabelecimentos de educação, de ensino e 

formação profissional e das instituições de ensino superior;
c) Os trabalhadores, utentes e visitantes de estruturas residenciais para idosos, unidades de 

cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e de outras 
respostas dedicadas a pessoas idosas, bem como a crianças, jovens e pessoas com deficiência;

d) No âmbito dos serviços prisionais e dos centros educativos:

i) Os reclusos nos estabelecimentos prisionais e os jovens internados em centros educativos;
ii) As pessoas que pretendam visitar as referidas na alínea anterior;
iii) Os trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional e os demais trabalhadores da Direção -Geral 

de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), no exercício das suas funções e por causa delas, 
para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho;

iv) Os trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional, sempre que, no exercício das funções e 
por causa delas, acedam a outros locais ou nele permaneçam a propósito do transporte e guarda 
de reclusos, designadamente unidades de saúde e tribunais;

v) Os prestadores de serviços e utentes de instalações afetas à atividade da DGRSP, sempre 
que nelas pretendam entrar ou permanecer.

e) Quem pretenda entrar ou sair do território nacional continental ou das Regiões Autónomas 
por via aérea ou marítima;

f) Quem pretenda aceder a locais determinados para este efeito pela DGS.

2 — A realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2 referidos no número anterior é 
determinada pelo responsável máximo do respetivo estabelecimento ou serviço, salvo no caso 
da alínea d) em que o é por despacho do diretor -geral de Reinserção e Serviços Prisionais, nos 
termos de orientação da DGS.

3 — Nos casos em que o resultado dos testes efetuados ao abrigo dos números anteriores im-
possibilite o acesso de um trabalhador ao respetivo local de trabalho, considera -se a falta justificada.

Artigo 7.º

Suspensão excecional da cessação de contratos de trabalho

1 — Durante o período de vigência do estado de emergência, suspende -se, temporária e excecio-
nalmente, a possibilidade de fazer cessar os contratos de trabalho de profissionais de saúde vinculados 
aos serviços e estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde (SNS), independentemente 
da natureza jurídica do vínculo, quer por iniciativa do empregador, quer por iniciativa do trabalha-
dor, salvo situações excecionais devidamente fundamentadas e autorizadas pelo órgão dirigente.

2 — O disposto no número anterior aplica -se, ainda, à cessação de contratos individuais de 
trabalho por revogação ou denúncia e a cessação de contratos de trabalho em funções públicas 
mediante extinção por acordo, denúncia ou exoneração, a pedido do trabalhador.

Artigo 8.º

Medidas excecionais no domínio da saúde pública

1 — O membro do Governo responsável pela área da saúde, com faculdade de delegação, 
determina:

a) As medidas de exceção aplicáveis à atividade assistencial realizada pelos serviços e esta-
belecimentos integrados no SNS;
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b) As medidas excecionais de utilização dos serviços e estabelecimentos integrados no SNS 
com os serviços prestadores de cuidados de saúde dos setores privado e social, em matéria de 
prestação de cuidados de saúde;

c) A mobilização dos trabalhadores dos serviços e estabelecimentos integrados no SNS que 
requeiram a cessação por denúncia dos respetivos contratos de trabalho ou contratos de trabalho 
em funções públicas;

d) As medidas necessárias e a prática dos atos que, no âmbito específico da sua ação, sejam 
adequados e indispensáveis para garantir as condições de normalidade na produção, transporte, 
distribuição e abastecimento de bens e serviços essenciais à atividade do setor da saúde.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o membro do Governo responsável pela 
área da saúde, em articulação com o membro do Governo responsável pela área da economia, com 
faculdade de delegação, determina as medidas de exceção necessárias, no contexto da situação 
de emergência causada pela situação epidemiológica do vírus SARS -CoV -2, bem como para o 
tratamento da doença COVID -19, relativamente a:

a) Circuitos do medicamento e dos dispositivos médicos, bem como de outros produtos de 
saúde, biocidas, soluções desinfetantes, álcool e equipamentos de proteção individual, designa-
damente no âmbito do fabrico, distribuição, comercialização, importação, aquisição, dispensa e 
prescrição, tendentes a assegurar e viabilizar o abastecimento, a disponibilidade e o acesso dos 
produtos necessários às unidades de saúde, aos doentes e demais utentes;

b) Acesso a medicamentos, designadamente os experimentais, utilizados no âmbito da pan-
demia e da continuidade dos ensaios clínicos.

3 — As determinações referidas nos números anteriores são estabelecidas preferencialmente 
por acordo ou, na falta deste, unilateralmente mediante justa compensação, nos termos do Decreto-
-Lei n.º 637/74, de 20 de novembro, na sua redação atual.

Artigo 9.º

Reforço da capacidade de rastreio

1 — Com vista ao reforço da capacidade de rastreio das autoridades e serviços de saúde pú-
blica, pode ser determinada a mobilização de recursos humanos, designadamente para realização 
de inquéritos epidemiológicos, para rastreio de contactos de doentes com COVID -19 e seguimento 
de pessoas em vigilância ativa.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, a realização de inquéritos epidemiológicos, 
o rastreio de contactos de doentes com COVID -19 e o seguimento de pessoas em vigilância ativa 
pode ser realizada por quem não seja profissional de saúde.

3 — Os recursos humanos a que se refere o n.º 1 podem ser trabalhadores de entidades 
públicas da Administração direta e indireta do Estado e das autarquias locais, privadas, do setor 
social ou cooperativo, independentemente do vínculo profissional ou conteúdo funcional, que se 
encontrem em isolamento profilático, estejam na situação prevista no artigo 25.º -A do Decreto -Lei 
n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, ou que sejam pessoal dos agentes de pro-
teção civil ou docentes com ausência de componente letiva.

4 — Para efeitos dos números anteriores, a afetação dos trabalhadores às funções referidas 
nos números anteriores deve ter em conta a respetiva formação e conteúdo funcional, sendo a 
mobilização e coordenação de pessoas operacionalizada mediante despacho dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas da Administração Pública, do trabalho, da solidariedade social, 
da saúde e da área setorial a que o trabalhador se encontre afeto, quando aplicável.

5 — Durante o período em que se mantenha a mobilização dos trabalhadores e desde que 
se encontrem garantidas condições de trabalho que especialmente assegurem a proteção da 
sua saúde, pode ser imposto o exercício de funções em local e horário diferentes dos habituais.

6 — O disposto no número anterior, na parte em que se refere ao local de trabalho, não se 
aplica aos trabalhadores que se encontrem em isolamento profilático.
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7 — Os trabalhadores que sejam mobilizados ao abrigo do disposto no presente artigo mantêm 
todos os direitos inerentes ao lugar de origem e não podem ser prejudicados no desenvolvimento 
da sua carreira.

Artigo 10.º

Participação das Forças Armadas em inquéritos epidemiológicos e rastreio de contactos de doentes

As Forças Armadas participam na realização de inquéritos epidemiológicos e rastreio de con-
tactos de doentes com COVID -19, sendo esta participação coordenada pelo respetivo comando.

SECÇÃO II

Medidas em matéria de circulação na via pública

Artigo 11.º

Limitação à circulação entre concelhos

1 — Os cidadãos não podem circular para fora do concelho do domicílio no período compreen-
dido entre as 23:00 h do dia 27 de novembro de 2020 e as 05:00 h do dia 2 de dezembro de 2020 e 
entre as 23:00 h do dia 4 de dezembro de 2020 e as 23:59 h do dia 8 de dezembro de 2020, salvo 
por motivos de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa.

2 — O disposto no número anterior não se aplica:

a) Às deslocações para desempenho de funções profissionais ou equiparadas, conforme 
atestado por:

i) Declaração emitida pela entidade empregadora ou equiparada;
ii) De compromisso de honra, se a deslocação se realizar entre concelhos limítrofes ao do 

domicílio ou na mesma área metropolitana, bem como no caso de se tratar de trabalhadores do 
setor agrícola, pecuário e das pescas;

iii) Declaração emitida pelo próprio, no caso dos trabalhadores independentes, empresários 
em nome individual ou membros de órgão estatutário;

b) Às deslocações no exercício das respetivas funções ou por causa delas, sem necessidade 
de declaração emitida pela entidade empregadora ou equiparada:

i) De profissionais de saúde e outros trabalhadores de instituições de saúde e de apoio social, 
bem como de pessoal docente e não docente dos estabelecimentos escolares;

ii) De pessoal dos agentes de proteção civil, das forças e serviços de segurança, militares, 
militarizados e pessoal civil das Forças Armadas e inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar 
e Económica (ASAE);

iii) De titulares dos órgãos de soberania, dirigentes dos parceiros sociais e dos partidos po-
líticos representados na Assembleia da República e pessoas portadoras de livre -trânsito emitido 
nos termos legais;

iv) De ministros de culto, mediante credenciação pelos órgãos competentes da respetiva igreja 
ou comunidade religiosa, nos termos do n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 16/2001, de 22 de junho, na 
sua redação atual;

v) De pessoal das missões diplomáticas, consulares e das organizações internacionais loca-
lizadas em Portugal, desde que relacionadas com o desempenho de funções oficiais;

c) Às deslocações de menores e seus acompanhantes para estabelecimentos escolares, 
creches e atividades de tempos livres, bem como às deslocações de estudantes para instituições 
de ensino superior ou outros estabelecimentos escolares;



N.º 227-A 21 de novembro de 2020 Pág. 8

Diário da República, 1.ª série

d) Às deslocações dos utentes e seus acompanhantes para Centros de Atividades Ocupacio-
nais e Centros de Dia;

e) Às deslocações para a frequência de formação e realização de provas e exames, bem 
como de inspeções;

f) Às deslocações para participação em atos processuais junto das entidades judiciárias ou em 
atos da competência de notários, advogados, solicitadores, conservadores e oficiais de registos, 
bem como para atendimento em serviços públicos, desde que munidos de um comprovativo do 
respetivo agendamento;

g) Às deslocações necessárias para saída de território nacional continental;
h) Às deslocações de cidadãos não residentes para locais de permanência comprovada;
i) Deslocações por outras razões familiares imperativas, designadamente o cumprimento de 

partilha de responsabilidades parentais, conforme determinada por acordo entre os titulares das 
mesmas ou pelo tribunal competente;

j) Ao retorno ao domicílio.

3 — Os veículos particulares podem circular na via pública para realizar as atividades men-
cionadas no número anterior ou para reabastecimento em postos de combustível no âmbito das 
deslocações referidas nos números anteriores.

4 — A restrição prevista no n.º 1 não obsta à circulação entre as parcelas dos concelhos em 
que haja descontinuidade territorial.

5 — Sem prejuízo do estabelecido nos números anteriores, em todas as deslocações efetuadas 
devem ser respeitadas as recomendações e ordens determinadas pelas autoridades de saúde e 
pelas forças e serviços de segurança, designadamente as respeitantes às distâncias a observar 
entre as pessoas.

SECÇÃO III

Medidas aplicáveis a atividades, estabelecimentos, serviços, empresas ou equiparados

Artigo 12.º

Instalações e estabelecimentos encerrados

São encerradas as instalações e estabelecimentos referidos no anexo V ao presente decreto 
e do qual faz parte integrante.

Artigo 13.º

Disposições gerais aplicáveis a locais abertos ao público

1 — Em todos os locais abertos ao público devem ser observadas as seguintes regras de 
ocupação, permanência e distanciamento físico:

a) A afetação dos espaços acessíveis ao público deve observar regra de ocupação máxima 
indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área, com exceção dos estabelecimentos de 
prestação de serviços;

b) A adoção de medidas que assegurem uma distância mínima de dois metros entre as pes-
soas, salvo disposição especial ou orientação da DGS em sentido distinto;

c) A garantia de que as pessoas permanecem dentro do espaço apenas pelo tempo estrita-
mente necessário;

d) A proibição de situações de espera para atendimento no interior dos estabelecimentos de 
prestação de serviços, devendo os operadores económicos recorrer, preferencialmente, a meca-
nismos de marcação prévia;

e) A definição, sempre que possível, de circuitos específicos de entrada e saída nos estabe-
lecimentos e instalações, utilizando portas separadas;

f) A observância de outras regras definidas pela DGS;
g) O incentivo à adoção de códigos de conduta aprovados para determinados setores de ati-

vidade ou estabelecimentos, desde que não contrariem o disposto no presente decreto.
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2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior:

a) Entende -se por «área», a área destinada ao público, incluindo as áreas de uso coletivo ou 
de circulação, à exceção das zonas reservadas a parqueamento de veículos;

b) Os limites previstos de ocupação máxima por pessoa não incluem os funcionários e pres-
tadores de serviços que se encontrem a exercer funções nos espaços em causa.

3 — Os gestores, os gerentes ou os proprietários de espaços e estabelecimentos devem 
envidar todos os esforços no sentido de:

a) Efetuar uma gestão equilibrada dos acessos de público, em cumprimento do disposto nos 
números anteriores;

b) Monitorizar as recusas de acesso de público, de forma a evitar a concentração de pessoas 
à entrada dos espaços ou estabelecimentos.

4 — Sem prejuízo dos números anteriores, os locais abertos ao público devem observar as 
seguintes regras de higiene:

a) A prestação do serviço e o transporte de produtos devem ser efetuados mediante o respeito 
das necessárias regras de higiene definidas pela DGS;

b) Os operadores económicos devem promover a limpeza e desinfeção diárias e periódicas 
dos espaços, equipamentos, objetos e superfícies, com os quais haja um contacto intenso;

c) Os operadores económicos devem promover a limpeza e desinfeção, antes e após cada 
utilização ou interação pelo cliente, dos terminais de pagamento automático (TPA), equipamentos, 
objetos, superfícies, produtos e utensílios de contacto direto com os clientes;

d) Os operadores económicos devem promover a contenção, tanto quanto possível, pelos 
trabalhadores ou pelos clientes, do toque em produtos ou equipamentos bem como em artigos não 
embalados, os quais devem preferencialmente ser manuseados e dispensados pelos trabalhadores;

e) Nos estabelecimentos de comércio a retalho de vestuário e similares, durante a presente fase, 
deve ser promovido o controlo do acesso aos provadores, salvaguardando -se, quando aplicável, a 
inativação parcial de alguns destes espaços, por forma a garantir as distâncias mínimas de segurança, 
e garantindo -se a desinfeção dos mostradores, suportes de vestuário e cabides após cada utilização, 
bem como a disponibilização de soluções desinfetantes cutâneas para utilização pelos clientes;

f) Em caso de trocas, devoluções ou retoma de produtos usados, os operadores devem, sempre 
que possível, assegurar a sua limpeza e desinfeção antes de voltarem a ser disponibilizados para 
venda, a menos que tal não seja possível ou comprometa a qualidade dos produtos;

g) Outras regras definidas em códigos de conduta aprovados para determinados setores de 
atividade ou estabelecimentos, desde que não contrariem o disposto no presente decreto.

5 — Sem prejuízo dos números anteriores, os estabelecimentos de comércio a retalho ou 
de prestação de serviços devem procurar assegurar a disponibilização de soluções desinfetantes 
cutâneas, para os trabalhadores e clientes, junto de todas as entradas e saídas dos estabeleci-
mentos, assim como no seu interior, em localizações adequadas para desinfeção de acordo com 
a organização de cada espaço.

6 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem atender 
com prioridade os profissionais de saúde, os elementos das forças e serviços de segurança, de 
proteção e socorro, o pessoal das Forças Armadas e de prestação de serviços de apoio social, sem 
prejuízo da aplicação do disposto no Decreto -Lei n.º 58/2016, de 29 de agosto, na sua redação atual.

7 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem informar, 
de forma clara e visível, os clientes relativamente às regras de ocupação máxima, funcionamento, 
acesso, prioridade, atendimento, higiene, segurança e outras relevantes aplicáveis a cada esta-
belecimento.

8 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços podem encerrar 
em determinados períodos do dia para assegurar operações de limpeza e desinfeção dos funcio-
nários, dos produtos ou do espaço.
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Artigo 14.º

Exceções às regras de suspensão de atividades, encerramento de estabelecimentos e horários

Ficam excluídos do âmbito de aplicação de quaisquer regras fixadas no presente decreto que 
incidam sobre matéria de suspensão de atividades, de encerramento de estabelecimentos ou de 
horários de abertura, funcionamento ou encerramento de estabelecimentos, independentemente 
da sua localização ou área:

a) Os estabelecimentos onde se prestem serviços médicos ou outros serviços de saúde e apoio 
social, designadamente hospitais, consultórios e clínicas, clínicas dentárias e centros de atendi-
mento médico -veterinário com urgência, bem como os serviços de suporte integrados nestes locais;

b) As farmácias;
c) Os estabelecimentos educativos, de ensino e de formação profissional, creches, centros de 

atividades ocupacionais e espaços onde funcionem respostas no âmbito da escola a tempo inteiro, 
onde se incluem atividades de animação e de apoio à família, da componente de apoio à família 
e de enriquecimento curricular;

d) Os estabelecimentos turísticos e os estabelecimentos de alojamento local, bem como os 
estabelecimentos que garantam alojamento estudantil;

e) Os estabelecimentos que prestem atividades funerárias e conexas;
f) As atividades de prestação de serviços, designadamente áreas de serviço e postos de 

abastecimento de combustíveis, que integrem autoestradas;
g) Os postos de abastecimento de combustíveis não abrangidos pela alínea anterior, bem como 

os postos de carregamento de veículos elétricos, exclusivamente na parte respeitante à venda ao 
público de combustíveis e abastecimento ou carregamento de veículos no âmbito das deslocações 
admitidas em cada território;

h) Os estabelecimentos de prestação de serviços de aluguer de veículos de mercadorias sem 
condutor (rent -a -cargo) e de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent -a -car);

i) Os estabelecimentos situados no interior de aeroportos situados em território nacional, após o 
controlo de segurança dos passageiros.

Artigo 15.º

Horários de abertura

1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte e no n.º 3, apenas podem abrir ao público 
antes das 10:00 h os estabelecimentos que nunca tenham encerrado ao abrigo de anteriores 
medidas relacionadas com a doença COVID -19, considerando -se como tal, designadamente, os 
constantes do anexo II ao Decreto n.º 2 -C/2020, de 17 de abril.

2 — Excetuam -se do disposto no número anterior os salões de cabeleireiro, barbeiros, insti-
tutos de beleza, restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, escolas de condução e 
centros de inspeção técnica de veículos, bem como as instalações desportivas.

3 — O horário de abertura dos estabelecimentos pode ser fixado pelo presidente da câmara 
municipal territorialmente competente mediante parecer favorável da autoridade local de saúde e 
das forças de segurança.

Artigo 16.º

Restauração e similares

1 — Sem prejuízo das regras especiais mais restritivas que sejam aplicáveis aos estabeleci-
mentos de restauração ou similares em função do concelho onde se localizem, o seu funcionamento 
apenas é permitido caso se verifiquem as seguintes condições:

a) A observância das instruções especificamente elaboradas para o efeito pela DGS;
b) A ocupação, no interior do estabelecimento, seja limitada a 50 % da respetiva capacidade, 

tal como definida no artigo 133.º do anexo ao Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, na sua re-
dação atual, ou, em alternativa, sejam utilizadas barreiras físicas impermeáveis de separação entre 
os clientes que se encontrem frente a frente e um afastamento de um metro e meio entre mesas;
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c) A partir das 00:00 h, o acesso ao público fique excluído para novas admissões;
d) Encerrem à 01:00 h;
e) O recurso a mecanismos de marcação prévia, a fim de evitar situações de espera para 

atendimento nos estabelecimentos, bem como no espaço exterior;
f) Não seja admitida a permanência de grupos superiores a seis pessoas, salvo se pertencerem 

ao mesmo agregado familiar.

2 — Os horários de funcionamento específicos aplicáveis aos estabelecimentos de restauração 
ou similares são os que resultam do regime especial que lhes for aplicável em função do concelho 
onde se localizem, nos termos dos artigos 33.º, 37.º e 42.º, consoante o que for aplicável.

3 — Até às 20:00 h dos dias úteis, nos estabelecimentos de restauração, cafés, pastelarias ou 
similares que se localizem num raio circundante de 300 m a partir de um estabelecimento de ensino, 
básico ou secundário, ou de uma instituição de ensino superior, não é admitida a permanência de 
grupos superiores a quatro pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar.

4 — A ocupação ou o serviço em esplanadas apenas é permitida desde que cumprido o dis-
posto nos n.os 3 e 4 do artigo 18.º e respeitadas, com as necessárias adaptações, as orientações 
da DGS para o setor da restauração.

5 — Nas áreas de consumo de comidas e bebidas (food -courts) dos conjuntos comerciais 
não é admitida a permanência de grupos superiores a quatro pessoas, salvo se pertencerem ao 
mesmo agregado familiar, e deve prever -se a organização do espaço por forma a evitar aglomera-
ções de pessoas e a respeitar, com as devidas adaptações, as orientações da DGS para o setor 
da restauração.

6 — Os estabelecimentos de restauração e similares que pretendam manter a respetiva 
atividade, total ou parcialmente, para efeitos de confeção destinada a consumo fora do estabe-
lecimento ou entrega no domicílio, diretamente ou através de intermediário, estão dispensados 
de licença para confeção destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio 
e podem determinar aos seus trabalhadores, desde que com o seu consentimento, a participação 
nas respetivas atividades, ainda que as mesmas não integrem o objeto dos respetivos contratos 
de trabalho.

Artigo 17.º

Bares e outros estabelecimentos de bebidas

1 — Permanecem encerrados, por via do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua 
redação atual, os bares, outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e os estabelecimentos 
de bebidas com espaço de dança.

2 — Não obstante o disposto no número anterior e sem prejuízo de regras especiais mais 
restritivas que sejam aplicáveis em função do concelho onde se localizem, os bares, outros esta-
belecimentos de bebidas sem espetáculo e os estabelecimentos de bebidas com espaço de dança 
podem funcionar com sujeição às regras estabelecidas no presente decreto para os cafés ou paste-
larias, sem necessidade de alteração da respetiva classificação de atividade económica, desde que:

a) Observem as regras e orientações em vigor e as especificamente elaboradas pela DGS 
para estes estabelecimentos;

b) Os espaços destinados a dança ou similares não sejam utilizados para esse efeito, devendo 
permanecer inutilizáveis ou, em alternativa, ser ocupados com mesas destinadas aos clientes.

Artigo 18.º

Venda e consumo de bebidas alcoólicas

1 — É proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou em postos de abas-
tecimento de combustíveis e, a partir das 20:00 h, nos estabelecimentos de comércio a retalho, 
incluindo supermercados e hipermercados.



N.º 227-A 21 de novembro de 2020 Pág. 12

Diário da República, 1.ª série

2 — Nas entregas ao domicílio, diretamente ou através de intermediário, bem como na mo-
dalidade de venda através da disponibilização dos bens à porta do estabelecimento ou ao postigo 
(take -away), não é possível fornecer bebidas alcoólicas a partir das 20:00 h.

3 — É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público 
e vias públicas, excetuando -se os espaços exteriores dos estabelecimentos de restauração e be-
bidas devidamente licenciados para o efeito.

4 — No período após as 20:00 h, a exceção prevista na parte final do número anterior admite 
apenas o consumo de bebidas alcoólicas no âmbito do serviço de refeições.

Artigo 19.º

Veículos particulares com lotação superior a cinco lugares

Os veículos particulares com lotação superior a cinco lugares apenas podem circular, salvo 
se todos os ocupantes integrarem o mesmo agregado familiar, com dois terços da sua capacidade, 
devendo os ocupantes usar máscara ou viseira, com as exceções previstas no artigo 13.º -B do 
Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.

Artigo 20.º

Funerais

1 — A realização de funerais está condicionada à adoção de medidas organizacionais que 
garantam a inexistência de aglomerados de pessoas e o controlo das distâncias de segurança, 
designadamente a fixação de um limite máximo de presenças, a determinar pela autarquia local 
que exerça os poderes de gestão do respetivo cemitério.

2 — Do limite fixado nos termos do número anterior não pode resultar a impossibilidade da 
presença no funeral de cônjuge ou unido de facto, ascendentes, descendentes, parentes ou afins.

Artigo 21.º

Regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos

1 — Os passageiros de voos com origem em países a definir por despacho dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros, da defesa nacional, da administração 
interna, da saúde e da aviação civil têm de apresentar, no momento da partida, um comprovativo de 
realização de teste molecular por RT -PCR para despiste da infeção por SARS -CoV -2 com resultado 
negativo, realizado nas 72 horas anteriores à hora do embarque, sob pena de lhes ser recusado o 
embarque na aeronave e a entrada em território nacional.

2 — Os cidadãos nacionais e cidadãos estrangeiros com residência legal em território nacional, 
bem como o pessoal diplomático colocado em Portugal, que, excecionalmente, não sejam porta-
dores de comprovativo de realização de teste molecular por RT -PCR para despiste da infeção por 
SARS -CoV -2 com resultado negativo, nos termos do número anterior, à chegada, antes de entrar 
em território nacional, são encaminhados, pelas autoridades competentes, para a realização do 
referido teste a expensas próprias.

3 — Os testes laboratoriais referidos no número anterior são efetuados e disponibilizados pela 
ANA — Aeroportos de Portugal, S. A. (ANA, S. A.), através de profissionais de saúde habilitados 
para o efeito, podendo este serviço ser subcontratado.

4 — A ANA, S. A., deve efetuar, nos aeroportos internacionais portugueses que gere, o rastreio 
de temperatura corporal por infravermelhos a todos os passageiros que chegam a território nacional.

5 — Os passageiros a quem, no âmbito do rastreio a que se refere o número anterior, seja 
detetada uma temperatura corporal igual ou superior a 38°C, tal como definida pela DGS, devem ser 
encaminhados imediatamente para um espaço adequado à repetição da medição da temperatura 
corporal, devendo esses passageiros, se a avaliação da situação o justificar, ser sujeitos a teste 
molecular por RT -PCR para despiste da infeção por SARS -CoV -2.
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6 — O rastreio do controlo da temperatura corporal por infravermelhos e a medição da tem-
peratura corporal são da responsabilidade da ANA, S. A., devendo esta última ser efetuada por 
profissionais de saúde devidamente habilitados para o efeito, ainda que subcontratados.

7 — Os passageiros a que se refere o n.º 2, bem como aqueles a quem seja detetada uma 
temperatura corporal igual ou superior a 38°C e que realizem o teste molecular por RT -PCR para 
despiste da infeção por SARS -CoV -2, podem abandonar o aeroporto desde que disponibilizem 
os seus dados de contacto e permaneçam em isolamento e confinamento obrigatórios nos seus 
locais de destino, nos termos do artigo 3.º, até à receção do resultado do referido teste laboratorial.

8 — O disposto nos n.os 4 a 7 não se aplica aos aeroportos das Regiões Autónomas da Ma-
deira e dos Açores.

Artigo 22.º

Tolerância de ponto e suspensão de atividade letiva e não letiva

1 — É concedida tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas nos 
serviços da administração direta do Estado, sejam eles centrais ou desconcentrados, e nos institutos 
públicos, nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

2 — Excetuam -se do disposto no número anterior os trabalhadores dos serviços essenciais 
referidos no artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, que, 
por razões de interesse público, devam manter -se em funcionamento naquele período, em termos 
a definir pelo membro do Governo competente em razão da matéria, considerando -se trabalho 
suplementar o serviço prestado nestes dias.

3 — Sem prejuízo da continuidade e da qualidade do serviço a prestar, os dirigentes máximos 
dos serviços referidos no número anterior devem promover a equivalente dispensa do dever de 
assiduidade dos respetivos trabalhadores, em dia a fixar oportunamente e após a cessação de 
estado de emergência ou de calamidade.

4 — Neste período ficam igualmente suspensas as atividades letivas e não letivas e formativas 
em estabelecimentos de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e solidário 
de educação pré -escolar, básica, secundária e superior e em equipamentos sociais de apoio à pri-
meira infância ou deficiência, bem como nos centros de formação de gestão direta ou participada 
da rede do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P.

Artigo 23.º

Serviços públicos

1 — Os serviços públicos mantêm, preferencialmente, o atendimento presencial por marcação, 
bem como a continuidade e o reforço da prestação dos serviços através dos meios digitais e dos 
centros de contacto com os cidadãos e as empresas.

2 — Aos serviços abrangidos pelo presente artigo aplica -se o disposto nos n.os 4 e 6 do artigo 13.º
3 — Sem prejuízo do atendimento presencial previamente agendado nos serviços, o atendi-

mento prioritário previsto no Decreto -Lei n.º 58/2016, de 29 de agosto, é realizado sem necessidade 
de marcação prévia.

Artigo 24.º

Medidas no âmbito das estruturas residenciais

1 — O dever especial de proteção dos residentes em estruturas residenciais para idosos, 
unidades de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Inte-
grados e outras respostas dedicadas a pessoas idosas, bem como a crianças, jovens e pessoas 
com deficiência, face à sua especial vulnerabilidade, envolve:

a) Autovigilância de sintomas de doença pelos profissionais afetos a estas unidades e o seu 
rastreio regular de forma a identificar precocemente casos suspeitos;
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b) Realização de testes a todos os residentes caso seja detetado um caso positivo em qual-
quer contacto;

c) Colocação em prontidão de equipamento de âmbito municipal ou outro, para eventual neces-
sidade de alojamento de pessoas em isolamento profilático ou em situação de infeção confirmada 
da doença COVID -19 que, face à avaliação clínica, não determine a necessidade de internamento 
hospitalar;

d) Permissão da realização de visitas a utentes, com observância das regras definidas pela 
DGS, e avaliação da necessidade de suspensão das mesmas por tempo limitado e de acordo com 
a situação epidemiológica específica, em articulação com a autoridade de saúde local;

e) Seguimento clínico de doentes COVID -19 cuja situação clínica não exija internamento 
hospitalar por profissionais de saúde dos agrupamentos de centros de saúde da respetiva área de 
intervenção em articulação com o hospital da área de referência;

f) Operacionalização de equipas de intervenção rápida, de base distrital, compostas por ajudan-
tes de ação direta, auxiliares de serviços gerais, enfermeiros, psicólogos e médicos com capacidade 
de ação imediata na contenção e estabilização de surtos da doença COVID -19;

g) Manutenção do acompanhamento pelas equipas multidisciplinares.

2 — Os testes de diagnósticos de SARS -CoV -2 são realizados por um profissional de saúde, 
sendo os respetivos resultados globalmente comunicados ao responsável da direção técnica da 
estrutura residencial, ficando este sujeito a sigilo profissional.

3 — Em caso de deteção de casos positivos, a entidade responsável pela análise dos resultados 
comunica a identificação dos visados diretamente ao responsável da direção técnica da estrutura 
residencial, o mais brevemente possível, de forma a prevenir contágios.

4 — Para efeitos dos n.os 2 e 3, pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais na medida 
do estritamente indispensável.

Artigo 25.º

Feiras e mercados

1 — Sem prejuízo das regras especiais mais restritivas, designadamente em matéria de li-
mitações à realização de feiras ou mercados, que prevaleçam em função do regime especial que 
lhes for aplicável em razão do concelho onde se realizem, é permitido o funcionamento de feiras e 
mercados de acordo com as regras fixadas nos números seguintes.

2 — Para cada recinto de feira ou mercado deve existir um plano de contingência para a 
doença COVID -19, elaborado pela autarquia local competente ou aprovado pela mesma, no caso 
de feiras e mercados sob exploração de entidades privadas.

3 — O plano de contingência deve ser disponibilizado no sítio do município na Internet.
4 — A reabertura das feiras e mercados deve ser precedida de ações de sensibilização de 

todos os feirantes e comerciantes, relativas à implementação do plano de contingência e sobre 
outras medidas de prevenção e práticas de higiene.

5 — O referido plano de contingência deve, com as necessárias adaptações, respeitar as re-
gras em vigor para os estabelecimentos de comércio a retalho quanto à ocupação, permanência e 
distanciamento físico, assim como as orientações da DGS, prevendo um conjunto de procedimentos 
de prevenção e controlo da infeção, designadamente:

a) Procedimento operacional sobre as ações a desencadear em caso de doença, sintomas ou 
contacto com um caso confirmado da doença COVID -19;

b) Implementação da obrigatoriedade do uso de máscara ou viseira por parte dos feirantes e 
comerciantes e dos clientes;

c) Medidas de distanciamento físico adequado entre lugares de venda, quando possível;
d) Medidas de higiene, nomeadamente a obrigatoriedade de cumprimento de medidas de 

higienização das mãos e de etiqueta respiratória, bem como a disponibilização obrigatória de 
soluções desinfetantes cutâneas, nas entradas e saídas dos recintos das feiras e mercados, nas 
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instalações sanitárias, quando existentes, bem como a respetiva disponibilização pelos feirantes e 
comerciantes, quando possível;

e) Medidas de acesso e circulação relativas, nomeadamente:

i) À gestão dos acessos ao recinto das feiras e dos mercados, de modo a evitar uma concen-
tração excessiva quer no seu interior quer à entrada dos mesmos;

ii) Às regras aplicáveis à exposição dos bens, preferencialmente e sempre que possível, me-
diante a exigência de disponibilização dos mesmos pelos feirantes e comerciantes;

iii) Aos procedimentos de desinfeção dos veículos e das mercadorias, ajustados à tipologia 
dos produtos e à organização da circulação;

f) Plano de limpeza e de higienização dos recintos das feiras e dos mercados;
g) Protocolo para recolha e tratamento dos resíduos.

6 — Sem prejuízo das competências das demais autoridades, as autoridades de fiscalização 
municipal, a polícia municipal e as entidades responsáveis pela gestão dos recintos das feiras e 
dos mercados, consoante os casos, podem contribuir para a monitorização do cumprimento dos 
procedimentos contidos nos planos de contingência.

Artigo 26.º

Cuidados pessoais e estética

1 — É permitido o funcionamento de:

a) Salões de cabeleireiro, barbeiros, institutos de beleza, mediante marcação prévia;
b) Estabelecimentos ou estúdios de tatuagens e bodypiercing, mediante marcação prévia;
c) Atividade de massagens em salões de beleza, em ginásios ou em estabelecimentos similares.

2 — Nestes estabelecimentos devem respeitar -se as orientações definidas pela DGS.

SECÇÃO IV

Medidas aplicáveis a eventos, estruturas, estabelecimentos ou outras atividades
culturais, desportivas, recreativas ou sociais

Artigo 27.º

Eventos de natureza cultural

1 — Sem prejuízo das regras especiais mais restritivas, designadamente quanto a limitações 
à realização de eventos em função do regime especial que lhes seja aplicável em razão do con-
celho onde se realizem, é permitido o funcionamento das salas de espetáculos, de exibição de 
filmes cinematográficos e similares, bem como de eventos de natureza cultural realizados ao ar 
livre, desde que:

a) Sejam observadas, com as devidas adaptações, as regras definidas nos n.os 1 a 4 e 6 do 
artigo 13.º;

b) Nas salas de espetáculo ou salas de exibição de filmes cinematográficos seja reduzida a 
lotação, sempre que necessário, sendo observadas as seguintes orientações:

i) Os lugares ocupados tenham um lugar de intervalo entre espetadores que não sejam coa-
bitantes, sendo que na fila seguinte os lugares ocupados devem ficar desencontrados;

ii) No caso de existência de palco, seja garantida uma distância mínima de, pelo menos, dois 
metros entre a boca da cena e a primeira fila de espetadores;
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c) Nos recintos de espetáculos ao ar livre, a lotação do recinto observe as seguintes orientações:

i) Os lugares estejam previamente identificados, cumprindo um distanciamento físico entre 
espetadores de 1,5 m;

ii) No caso de existência de palco, seja garantida uma distância mínima de, pelo menos, 2 m 
entre a boca da cena e a primeira fila de espetadores;

d) Os postos de atendimento estejam, preferencialmente, equipados com barreiras de proteção;
e) Seja privilegiada a compra antecipada de ingressos por via eletrónica e os pagamentos por 

vias sem contacto, através transações por TPA ou outros métodos similares;
f) Sempre que aplicável, seja assegurada a manutenção dos sistemas de ventilação, garantindo 

que o seu funcionamento é efetuado sem ocorrência de recirculação de ar;
g) Se adaptem as cenas e os espetáculos ao vivo, sempre que possível, de forma a minimizar 

o contacto físico entre os envolvidos e a manter o distanciamento recomendado;
h) Sejam observadas as regras definidas pela DGS.

2 — Nas áreas de consumo de cafetaria, restauração e bebidas destes equipamentos culturais 
devem respeitar -se as orientações definidas pela DGS para o setor da restauração, não sendo 
permitido o consumo de alimentos ou bebidas no interior das salas de espetáculo ou de exibição 
de filmes cinematográficos.

Artigo 28.º

Museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e similares

1 — Sem prejuízo das regras especiais mais restritivas em matéria de museus, monumentos, 
palácios, sítios arqueológicos e similares que prevaleçam em função do regime especial que lhes for 
aplicável em razão do concelho onde se localizem, é permitido o seu funcionamento, desde que se:

a) Observem as normas e as instruções definidas pela DGS referentes ao distanciamento físico, 
higiene das mãos e superfícies, etiqueta respiratória e as regras previstas no presente decreto;

b) Garanta que cada visitante dispõe de uma área mínima de 20 m2 e distância mínima de 2 m 
para qualquer outra pessoa que não seja sua coabitante;

c) Assegure, sempre que possível:

i) A criação de um sentido único de visita;
ii) A limitação do acesso a visita a espaços exíguos;
iii) A eliminação ou, caso não seja possível, a redução do cruzamento de visitantes em zonas 

de estrangulamento;

d) Minimizem as áreas de concentração dos visitantes com equipamentos interativos, de-
vendo, preferencialmente, desativar os equipamentos que necessitem ou convidem à interação 
dos visitantes;

e) Recorra, preferencialmente, no caso de visitas de grupo, a mecanismos de marcação prévia, a 
fim de evitar situações de espera para entrar no equipamento cultural, bem como no espaço exterior;

f) Coloquem barreiras nas áreas de bilheteira e atendimento ao público;
g) Privilegie a realização de transações por TPA.

2 — A admissão dos visitantes deve ser realizada de forma livre ou por conjunto de pessoas, 
dependendo da área do referido equipamento cultural, devendo ser assegurada a regra de ocupa-
ção máxima indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área.

3 — A ocupação ou o serviço em esplanadas dos equipamentos culturais apenas é permitida 
desde que sejam respeitadas, com as necessárias adaptações, as orientações da DGS para o 
setor da restauração.

4 — Nas áreas de consumo de restauração e bebidas dos equipamentos culturais devem 
respeitar -se as orientações definidas pela DGS para o setor da restauração.
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Artigo 29.º

Atividades em contexto académico

É proibida, no âmbito académico do ensino superior, a realização de festejos, bem como de 
atividades lúdicas ou recreativas.

Artigo 30.º

Atividade física e desportiva

1 — A prática de atividade física e desportiva, em contexto de treino e em contexto competi-
tivo, incluindo a 1.ª Liga de Futebol Profissional, pode ser realizada, desde que sem público e no 
cumprimento das orientações definidas pela DGS.

2 — As instalações desportivas em funcionamento regem -se pelo disposto no n.º 4 do artigo 13.º, 
com as necessárias adaptações.

3 — Para efeitos do presente decreto, as atividades de treino e competitivas dos atletas de 
seleções nacionais das modalidades olímpicas, da 1.ª divisão nacional ou de competição de nível 
competitivo correspondente de todas as modalidades dos escalões de seniores masculino e fe-
minino, bem como dos campeonatos internacionais, são equiparadas a atividades profissionais.

Artigo 31.º

Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar

Sem prejuízo da existência de regras especiais mais restritivas que incidam sobre estabeleci-
mentos de jogos de fortuna ou azar e que prevaleçam em função do regime especial que lhes for 
aplicável em razão do concelho onde se realizem, é permitido o funcionamento de estabelecimentos 
de jogos de fortuna ou azar, casinos, bingos ou similares desde que:

a) Observem as orientações e as instruções definidas especificamente para o efeito pela DGS 
referentes ao distanciamento físico, higiene das mãos e superfícies, etiqueta respiratória e as regras 
previstas no presente decreto;

b) Possuam um protocolo específico de limpeza e higienização das zonas de jogo;
c) Privilegiem a realização de transações por TPA;
d) Não permaneçam no interior dos estabelecimentos frequentadores que não pretendam 

consumir ou jogar.

Artigo 32.º

Equipamentos de diversão e similares

1 — Sem prejuízo das regras especiais mais restritivas, designadamente em matéria de limi-
tações em matéria de equipamentos de diversão e similares que prevaleçam em função do regime 
especial que lhes for aplicável em razão do concelho onde se realizem, é permitido o funcionamento 
de equipamentos de diversão e similares desde que:

a) Observem as orientações e instruções definidas pela DGS, em parecer técnico especifica-
mente elaborado para o efeito;

b) Funcionem em local autorizado, nos termos legais, pela autarquia local territorialmente 
competente;

c) Cumpram o previsto no Decreto -Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, e na demais legis-
lação aplicável.

2 — Os equipamentos de diversão e similares autorizados a funcionar nos termos do número 
anterior estão sujeitos à fiscalização das entidades competentes nos termos do presente decreto.
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CAPÍTULO III

Disposições especiais aplicáveis aos Concelhos de Risco Moderado

Artigo 33.º

Horários de encerramento em Concelhos de Risco Moderado

1 — Os estabelecimentos encerram entre as 20:00 h e as 23:00 h, podendo o horário de en-
cerramento, dentro deste intervalo, ser fixado pelo presidente da câmara municipal territorialmente 
competente mediante parecer favorável da autoridade local de saúde e das forças de segurança.

2 — A manutenção dos horários de encerramento vigentes à entrada em vigor do presente 
decreto dispensa o despacho previsto no número anterior caso esses horários se enquadrem no 
intervalo entre as 20:00 h e as 23:00 h.

3 — Excetuam -se do disposto no n.º 1:

a) Estabelecimentos de restauração exclusivamente para efeitos de serviço de refeições no 
próprio estabelecimento, os quais encerram à 01:00 h, devendo o acesso ao público ficar excluído 
para novas admissões às 00:00 h;

b) Estabelecimentos de restauração e similares que prossigam a atividade de confeção des-
tinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio, diretamente ou através de 
intermediário;

c) Estabelecimentos culturais e instalações desportivas.

4 — O presente artigo não prejudica os atos que tenham sido adotados por presidentes de 
câmaras municipais ao abrigo do n.º 9 do artigo 5.º do regime anexo à Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 55 -A/2020, de 31 de julho, na redação dada pelas Resoluções do Conselho de Minis-
tros n.os 63 -A/2020, de 14 de agosto, e 68 -A/2020, de 28 de agosto, desde que sejam compatíveis 
com os limites fixados no número anterior.

Artigo 34.º

Eventos em Concelhos de Risco Moderado

1 — Não é permitida a realização de celebrações e de outros eventos que impliquem uma 
aglomeração de pessoas em número superior a seis pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo 
agregado familiar, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2 — A DGS define as orientações específicas para os seguintes eventos:

a) Cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias;
b) Eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, não sendo permitida uma 

aglomeração de pessoas em número superior a 50 pessoas;
c) Eventos de natureza corporativa realizados em espaços adequados para o efeito, designa-

damente salas de congressos, estabelecimentos turísticos, recintos adequados para a realização 
de feiras comerciais e espaços ao ar livre.

3 — Excecionam -se do limite previsto na alínea b) do número anterior os casamentos e ba-
tizados cujo agendamento tenha sido realizado até às 23:59 h do dia 14 de outubro de 2020, a 
comprovar por declaração da entidade celebrante.

4 — Na ausência de orientação da DGS, os organizadores dos eventos devem observar, com 
as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 1 a 5 do artigo 13.º, bem como no artigo 16.º quanto 
aos espaços de restauração nestes envolvidos, devendo os participantes usar máscara ou viseira 
nos espaços fechados.

5 — Os eventos com público realizados fora de estabelecimentos destinados para o efeito 
devem ser precedidos de avaliação de risco, pelas autoridades de saúde locais, para determinação 
da viabilidade e condições da sua realização.
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6 — Em situações devidamente justificadas, os membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da administração interna e da saúde podem, conjuntamente, autorizar a realização de outras 
celebrações ou eventos, definindo os respetivos termos.

7 — Não obstante o disposto nos números anteriores, são permitidos os eventos de natureza 
cultural, nos termos do artigo 27.º

CAPÍTULO IV

Disposições especiais aplicáveis aos Concelhos de Risco Elevado

Artigo 35.º

Proibição de circulação na via pública em Concelhos de Risco Elevado

1 — Diariamente, no período compreendido entre as 23:00 h e as 05:00 h, os cidadãos só 
podem circular em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias 
públicas, nas seguintes situações:

a) Deslocações para desempenho de funções profissionais ou equiparadas, conforme atestado 
por declaração:

i) Emitida pela entidade empregadora ou equiparada;
ii) Emitida pelo próprio, no caso dos trabalhadores independentes, empresários em nome 

individual ou membros de órgão estatutário;
iii) De compromisso de honra, no caso de se tratar de trabalhadores do setor agrícola, pecuário 

e das pescas;

b) Deslocações no exercício das respetivas funções ou por causa delas, sem necessidade de 
declaração emitida pela entidade empregadora ou equiparada:

i) De profissionais de saúde e outros trabalhadores de instituições de saúde e de apoio social;
ii) De agentes de proteção civil, forças e serviços de segurança, militares, militarizados e pes-

soal civil das Forças Armadas e inspetores da ASAE;
iii) De titulares dos órgãos de soberania, dirigentes dos parceiros sociais e dos partidos po-

líticos representados na Assembleia da República e pessoas portadoras de livre -trânsito emitido 
nos termos legais;

iv) De ministros de culto, mediante credenciação pelos órgãos competentes da respetiva igreja 
ou comunidade religiosa, nos termos do n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 16/2001, de 22 de junho, na 
sua redação atual;

v) De pessoal das missões diplomáticas, consulares e das organizações internacionais loca-
lizadas em Portugal, desde que relacionadas com o desempenho de funções oficiais;

c) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para aquisição de produtos em farmá-
cias ou obtenção de cuidados de saúde e transporte de pessoas a quem devam ser administrados 
tais cuidados ou dádiva de sangue;

d) Deslocações para acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico 
de seres humanos, bem como de crianças e jovens em risco, por aplicação de medida decretada 
por autoridade judicial ou Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, em casa de acolhimento 
residencial ou familiar;

e) Deslocações para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos, 
progenitores, idosos ou dependentes;

f) Deslocações por outras razões familiares imperativas, designadamente o cumprimento de 
partilha de responsabilidades parentais, conforme determinada por acordo entre os titulares das 
mesmas ou pelo tribunal competente;
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g) Deslocações de médicos -veterinários, de detentores de animais para assistência médico-
-veterinária urgente, de cuidadores de colónias reconhecidas pelos municípios, de voluntários de 
associações zoófilas com animais a cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de animais 
e de equipas de resgate de animais para assistência urgente;

h) Deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa;
i) Deslocações pedonais de curta duração, para efeitos de fruição de momentos ao ar livre, 

desacompanhadas ou na companhia de membros do mesmo agregado familiar que coabitem;
j) Deslocações pedonais de curta duração para efeitos de passeio dos animais de companhia;
k) Às deslocações de menores e seus acompanhantes para estabelecimentos escolares, 

creches e atividades de tempos livres, bem como às deslocações de estudantes para instituições 
de ensino superior ou outros estabelecimentos escolares;

l) Por outros motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que se demonstre 
serem inadiáveis e sejam devidamente justificados;

m) Retorno ao domicílio no âmbito das deslocações admitidas ao abrigo das alíneas anteriores.

2 — Exceto para os efeitos previstos nas alíneas i) e j) do número anterior, é admitida a circula-
ção de veículos particulares na via pública, incluindo o reabastecimento em postos de combustível, 
no âmbito das situações referidas no número anterior.

3 — As deslocações admitidas nos termos dos números anteriores devem ser efetuadas pre-
ferencialmente desacompanhadas e devem respeitar as recomendações e ordens determinadas 
pelas autoridades de saúde e pelas forças e serviços de segurança, designadamente as respeitantes 
às distâncias a observar entre as pessoas.

Artigo 36.º

Dever geral de recolhimento domiciliário em Concelhos de Risco Elevado

1 — Diariamente, fora do período compreendido entre as 23:00 h e as 05:00 h, os cidadãos 
devem abster -se de circular em espaços e vias públicas, bem como em espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas, e permanecer no respetivo domicílio, exceto para deslocações auto-
rizadas pelo presente decreto.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, consideram -se deslocações autorizadas 
aquelas que visam:

a) Aquisição de bens e serviços;
b) Deslocação para efeitos de desempenho de atividades profissionais ou equiparadas;
c) Procura de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho;
d) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos de obtenção de cuidados de 

saúde e transporte de pessoas a quem devam ser administrados tais cuidados ou dádiva de sangue;
e) Deslocações para acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico 

de seres humanos, bem como de crianças e jovens em risco, por aplicação de medida decretada 
por autoridade judicial ou Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças 
e Jovens, em casa de acolhimento residencial ou familiar;

f) Deslocações para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos, 
progenitores, idosos ou dependentes;

g) Deslocações de menores e seus acompanhantes para frequência dos estabelecimentos 
escolares, creches e atividades de tempos livres;

h) Deslocações de pessoas com deficiência para frequência de centros de atividades ocupa-
cionais;

i) Deslocações para acesso a equipamentos culturais;
j) Deslocações de curta duração para efeitos de atividade física;
k) Deslocações para participação em ações de voluntariado social;
l) Deslocações por outras razões familiares imperativas, designadamente o cumprimento de 

partilha de responsabilidades parentais, conforme determinada por acordo entre os titulares das 
mesmas ou pelo tribunal competente;
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m) Deslocações a estabelecimentos escolares;
n) Deslocações para visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens essenciais a pessoas 

incapacitadas ou privadas de liberdade de circulação;
o) Deslocações para participação em atos processuais junto das entidades judiciárias ou em 

atos da competência de notários, advogados, solicitadores e oficiais de registo;
p) Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais de companhia e para 

alimentação de animais;
q) Deslocações de médicos veterinários, de detentores de animais para assistência médico-

-veterinária, de cuidadores de colónias reconhecidas pelos municípios, de voluntários de associações 
zoófilas com animais a cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e serviços 
veterinários municipais para recolha e assistência de animais;

r) Deslocações por parte de pessoas portadoras de livre -trânsito, emitido nos termos legais, 
no exercício das respetivas funções ou por causa delas;

s) Deslocações por parte de pessoal das missões diplomáticas, consulares e das organizações in-
ternacionais localizadas em Portugal, desde que relacionadas com o desempenho de funções oficiais;

t) Deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa;
u) Deslocações para a frequência de formação e realização de provas e exames;
v) Deslocações para visitas a utentes de estruturas residenciais para idosos e para pessoas 

com deficiência, unidades de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados 
Integrados e outras respostas dedicadas a pessoas idosas, bem como para atividades realizadas 
nos centros de dia;

w) Deslocação a estações e postos de correio, agências bancárias e agências de mediadores 
de seguros ou seguradoras;

x) Deslocações necessárias para saída de território nacional continental;
y) Deslocações para outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força 

maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados;
z) Retorno ao domicílio no âmbito das deslocações mencionadas nas alíneas anteriores.

3 — Os veículos particulares podem circular na via pública para realizar as atividades men-
cionadas no número anterior ou para reabastecimento em postos de combustível no âmbito das 
deslocações referidas nos números anteriores.

4 — Para os efeitos do presente decreto, a atividade dos atletas de alto rendimento ou que 
integrem seleções nacionais e seus treinadores, bem como acompanhantes desportivos do desporto 
adaptado, é equiparada a atividade profissional.

5 — Sem prejuízo do estabelecido nos números anteriores, em todas as deslocações efetuadas 
devem ser respeitadas as recomendações e ordens determinadas pelas autoridades de saúde e 
pelas forças e serviços de segurança, designadamente as respeitantes às distâncias a observar 
entre as pessoas.

Artigo 37.º

Horários de encerramento em Concelhos de Risco Elevado

1 — Nos Concelhos de Risco Elevado, todos os estabelecimentos de comércio a retalho e de 
prestação de serviços, bem como os que se encontrem em conjuntos comerciais, encerram até às 
22:00 h, excetuando -se:

a) Estabelecimentos de restauração, os quais devem encerrar até às 22:30 h;
b) Estabelecimentos de restauração e similares exclusivamente para efeitos de entrega no 

domicílio, diretamente ou através de intermediário, os quais devem encerrar à 01:00 h;
c) Equipamentos culturais, os quais devem encerrar até às 22:30 h;
d) Instalações desportivas, quando destinadas à prática desportiva federada, as quais devem 

encerrar até às 22:30 h.
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2 — O horário de encerramento pode ser reduzido pelo presidente da câmara municipal ter-
ritorialmente competente, mediante parecer favorável da autoridade local de saúde e das forças 
de segurança.

Artigo 38.º

Feiras e mercados em Concelhos de Risco Elevado

A realização de feiras e mercados de levante é proibida, salvo em caso de autorização emi-
tida pelo presidente da câmara municipal territorialmente competente, caso estejam verificadas as 
condições de segurança e o cumprimento das orientações definidas pela DGS.

Artigo 39.º

Eventos em Concelhos de Risco Elevado

1 — Nos Concelhos de Risco Elevado não é permitida a realização de celebrações e de outros 
eventos que impliquem uma aglomeração de pessoas em número superior a seis pessoas, salvo 
se pertencerem ao mesmo agregado familiar.

2 — Sem prejuízo da observância das orientações definidas pela DGS, o disposto no número 
anterior não se aplica:

a) A cerimónias religiosas;
b) A espetáculos culturais ou eventos de natureza científica desde que, em ambos as situa-

ções, decorram em recintos fixos de espetáculos de natureza artística ou em instituições de ensino 
superior.

CAPÍTULO V

Disposições especiais aplicáveis aos Concelhos de Risco Muito Elevado e Extremo

Artigo 40.º

Proibição de circulação na via pública em Concelhos de Risco Muito Elevado e Extremo

Nos Concelhos de Risco Muito Elevado e Extremo, é aplicável a proibição de circulação em 
espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, nos termos 
previstos no artigo 35.º

Artigo 41.º

Proibição de circulação na via pública aos sábados, domingos e feriados

1 — Aos sábados, domingos e feriados, no período compreendido entre as 13:00 h e as 05:00 
h, os cidadãos só podem circular em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas equi-
paradas a vias públicas para as situações elencadas no artigo 35.º

2 — Para efeitos do número anterior, nos Concelhos de Risco Muito Elevado e Extremo 
aplicam -se as exceções previstas no artigo 35.º, sendo permitidas também as deslocações a 
mercearias e supermercados e outros estabelecimentos de venda de produtos alimentares e 
de higiene, para pessoas e animais, e, ainda, as deslocações para acesso a eventos e equipa-
mentos culturais.

3 — Nos estabelecimentos em que se proceda à venda de produtos alimentares e de higiene, 
para pessoas e animais, podem também ser adquiridos outros produtos que aí se encontrem dis-
poníveis.
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Artigo 42.º

Medidas aplicáveis a Concelhos de Risco Muito Elevado e Extremo

Nos Concelhos de Risco Muito Elevado e Extremo aplica -se:

a) Em matéria de horários de encerramento, o disposto no artigo 37.º;
b) Em matéria de feiras e mercados de levante, o disposto no artigo 38.º;
c) Em matéria de eventos, o disposto no artigo 39.º

Artigo 43.º

Dever geral de recolhimento domiciliário em Concelhos de Risco Muito Elevado e Extremo

Diariamente, fora do período compreendido entre as 23:00 h e as 05:00 h, bem como aos 
sábados, domingos e feriados no período compreendido entre as 05:00 h e as 13:00 h, os cidadãos 
devem abster -se de circular em espaços e vias públicas, bem como em espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas, e permanecer no respetivo domicílio, exceto para deslocações auto-
rizadas pelo presente decreto, aplicando -se o disposto no artigo 36.º

Artigo 44.º

Atividades de comércio a retalho e de prestação de serviços ao sábado, domingo
e feriados nos Concelhos de Risco Muito Elevado e Extremo

1 — Aos sábados, domingos e feriados, fora do período compreendido entre as 08:00 h e 
as 13:00 h, e nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro fora do período compreendido entre as 
08:00 h e as 15:00 h, são suspensas as atividades em estabelecimentos de comércio a retalho e 
de prestação de serviços localizados nos Concelhos de Risco Muito Elevado e Extremo.

2 — Excetuam -se do disposto no número anterior:

a) Os estabelecimentos de venda a retalho de produtos alimentares, bem como naturais ou 
dietéticos, de saúde e higiene, que disponham de uma área de venda ou prestação de serviços igual 
ou inferior a 200 metros quadrados com entrada autónoma e independente a partir da via pública;

b) Os estabelecimentos de restauração e similares, independentemente da área de venda ou 
prestação de serviços, desde que exclusivamente para efeitos de entregas ao domicílio ou para a 
disponibilização dos bens à porta do estabelecimento ou ao postigo (take -away), não sendo, neste 
caso, permitido o acesso ao interior do estabelecimento pelo público;

c) Os postos de abastecimento de combustíveis não abrangidos pelo artigo 14.º, exclusiva-
mente para efeitos de venda ao público de combustíveis e abastecimento de veículos e desde que 
no âmbito das deslocações autorizadas ao abrigo do 35.º, aplicável por força do artigo 40.º

3 — Os estabelecimentos cujo horário de abertura habitual seja anterior às 08:00 h podem 
continuar a praticar esse horário.

4 — Para efeitos do disposto no número anterior, considera -se horário de abertura habitual 
aquele que era praticado até à entrada em vigor do Decreto n.º 8/2020, de 8 de novembro.

5 — No caso de estabelecimentos autorizados a funcionar durante 24 horas por dia, ficam os 
mesmos autorizados a reabrir a partir das 08:00 h.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

Artigo 45.º

Execução a nível local

O Primeiro -Ministro procede à nomeação das autoridades que coordenam a execução da 
declaração do estado de emergência no território nacional continental, a nível local, nos termos do 
n.º 4 do artigo 20.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua redação atual.
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Artigo 46.º

Defesa Nacional

O membro do Governo responsável pela área da defesa nacional assegura a articulação com as 
restantes áreas governativas para garantir, quando necessário, o empenhamento de pessoas, meios, 
bens e serviços da Defesa Nacional necessários ao cumprimento do disposto no presente decreto.

Artigo 47.º

Administração Interna

O membro do Governo responsável pela área da administração interna, com faculdade de 
delegação:

a) Determina o encerramento da circulação rodoviária e ferroviária, por razões de saúde pública, 
segurança ou fluidez do tráfego ou a restrição à circulação de determinados tipos de veículos nos 
casos e durante os períodos referidos nos artigos 35.º, 40.º e 41.º;

b) Coordena uma estrutura de monitorização do estado de emergência, composta por repre-
sentantes das áreas governativas definidos por despacho do Primeiro -Ministro e de representan-
tes das forças e serviços de segurança e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC), para efeitos de acompanhamento e produção de informação regular sobre a situação, 
designadamente para efeito do cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 44/86, 
de 30 de setembro, na sua redação atual, sem prejuízo das competências próprias da Secretária-
-Geral do Sistema de Segurança Interna e do Gabinete Coordenador de Segurança.

Artigo 48.º

Proteção Civil

No âmbito da Proteção Civil, e sem prejuízo do disposto na Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, 
na sua redação atual:

a) São acionadas as estruturas de coordenação política e institucional territorialmente com-
petentes, as quais avaliam, em função da evolução da situação, a eventual ativação dos planos de 
emergência de proteção civil do respetivo nível territorial;

b) É efetuada a avaliação permanente da situação operacional e a correspondente adequação 
do Estado de Alerta Especial do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro.

Artigo 49.º

Regulamentos e atos de execução

1 — Os regulamentos e atos administrativos de execução do presente decreto são eficazes 
através de mera notificação ao destinatário, por via eletrónica ou outra, sendo dispensadas as 
demais formalidades aplicáveis, considerando -se notificados no próprio dia.

2 — Para os efeitos do disposto no número anterior, entende -se por realizada a notificação aos 
destinatários através da publicação dos regulamentos ou atos no site das entidades competentes 
para a aprovação dos regulamentos ou a prática dos atos.

Artigo 50.º

Fiscalização

1 — Compete às forças e serviços de segurança e às polícias municipais fiscalizar o cumpri-
mento do disposto no presente decreto, mediante:

a) A sensibilização da comunidade quanto à interdição das deslocações que não sejam jus-
tificadas;
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b) A recomendação a todos os cidadãos do cumprimento do dever geral de recolhimento 
domiciliário;

c) O encerramento dos estabelecimentos e a cessação das atividades previstas no anexo V 
ao presente decreto;

d) A cominação e a participação por crime de desobediência, nos termos e para os efeitos da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 348.º do Código Penal, bem como do artigo 7.º da Lei n.º 44/86, de 30 
de setembro, por violação do disposto nos artigos 11.º, 12.º, 35.º, 40.º, 41.º e 44.º do presente de-
creto, bem como do confinamento obrigatório de quem a ele esteja sujeito nos termos do artigo 3.º;

e) O acompanhamento e seguimento de pessoas em isolamento profilático ou em vigilância ativa;
f) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública e a dispersão das 

concentrações superiores a seis pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar ou 
resultarem de exceções previstas no presente decreto.

2 — As juntas de freguesia colaboram no cumprimento do disposto no presente decreto, desig-
nadamente no aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública, na recomendação 
a todos os cidadãos do cumprimento da interdição das deslocações que não sejam justificadas sen-
sibilizando, na sensibilização para o dever geral de recolhimento domiciliário e na sinalização junto 
das forças e serviços de segurança, bem como da polícia municipal, de estabelecimentos a encerrar.

3 — As forças e serviços de segurança reportam permanentemente ao membro do Governo 
responsável pela área da administração interna o grau de cumprimento pela população do disposto 
no presente decreto, com vista a que o Governo possa avaliar a todo o tempo a situação.

Artigo 51.º

Dever geral de cooperação

Durante o período de vigência do estado de emergência os cidadãos e demais entidades têm 
o dever de colaboração, nomeadamente no cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos e 
agentes responsáveis pela segurança, proteção civil e saúde pública na pronta satisfação de soli-
citações, que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização 
das medidas do presente decreto.

Artigo 52.º

Salvaguarda de medidas

O disposto no presente decreto não prejudica outras medidas que já tenham sido adotadas 
no âmbito do combate à doença COVID -19, prevalecendo sobre as mesmas quando disponham 
em sentido contrário.

Artigo 53.º

Entrada em vigor

O presente decreto entra em vigor às 00:00 h do dia 24 de novembro de 2020.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 20 de novembro de 2020. — António Luís 
Santos da Costa.

Assinado em 21 de novembro de 2020.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 21 de novembro de 2020.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.
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ANEXO I

(a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º)

Concelhos de Risco Moderado

1 — Aguiar da Beira
2 — Alandroal
3 — Alcoutim
4 — Aljezur
5 — Aljustrel
6 — Almodôvar
7 — Alpiarça
8 — Alter do Chão
9 — Alvaiázere
10 — Alvito
11 — Arraiolos
12 — Avis
13 — Barrancos
14 — Beja
15 — Bombarral
16 — Borba
17 — Caldas da Rainha
18 — Carrazeda de Ansiães
19 — Carregal do Sal
20 — Castanheira de Pêra
21 — Castelo de Vide
22 — Castro Marim
23 — Castro Verde
24 — Ferreira do Alentejo
25 — Ferreira do Zêzere
26 — Figueiró dos Vinhos
27 — Fornos de Algodres
28 — Fronteira
29 — Góis
30 — Golegã
31 — Gouveia
32 — Loulé
33 — Lourinhã
34 — Mação
35 — Marvão
36 — Mértola
37 — Moimenta da Beira
38 — Monchique
39 — Moura
40 — Mourão
41 — Óbidos
42 — Odemira
43 — Olhão
44 — Oliveira do Hospital
45 — Ourique
46 — Pedrógão Grande
47 — Pinhel
48 — Portel



N.º 227-A 21 de novembro de 2020 Pág. 27

Diário da República, 1.ª série

49 — Santa Comba Dão
50 — Santiago do Cacém
51 — São Brás de Alportel
52 — Sernancelhe
53 — Sertã
54 — Silves
55 — Sousel
56 — Tábua
57 — Tabuaço
58 — Tavira
59 — Vendas Novas
60 — Vidigueira
61 — Vila de Rei
62 — Vila Flor
63 — Vila Real de Santo António
64 — Vila Velha de Ródão
65 — Vouzela

ANEXO II

(a que se refere o n.º 3 do artigo 2.º)

Concelhos de Risco Elevado

1 — Albufeira
2 — Alcácer do Sal
3 — Alcobaça
4 — Alcochete
5 — Alenquer
6 — Almeida
7 — Almeirim
8 — Anadia
9 — Ansião
10 — Arronches
11 — Arruda dos Vinhos
12 — Barreiro
13 — Batalha
14 — Benavente
15 — Cadaval
16 — Campo Maior
17 — Castelo Branco
18 — Castro Daire
19 — Chamusca
20 — Coimbra
21 — Condeixa -a -Nova
22 — Cuba
23 — Elvas
24 — Entroncamento
25 — Estremoz
26 — Évora
27 — Faro
28 — Gavião
29 — Grândola
30 — Idanha -a -Nova
31 — Lagoa
32 — Lagos
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33 — Leiria
34 — Lousã
35 — Mafra
36 — Marinha Grande
37 — Melgaço
38 — Mesão Frio
39 — Mira
40 — Miranda do Douro
41 — Moita
42 — Monção
43 — Monforte
44 — Montalegre
45 — Montemor -o -Novo
46 — Montemor -o -Velho
47 — Montijo
48 — Mortágua
49 — Nelas
50 — Palmela
51 — Paredes de Coura
52 — Penalva do Castelo
53 — Penedono
54 — Peniche
55 — Peso da Régua
56 — Ponte da Barca
57 — Ponte de Sor
58 — Portimão
59 — Porto de Mós
60 — Redondo
61 — Ribeira de Pena
62 — Rio Maior
63 — Salvaterra de Magos
64 — Santarém
65 — São João da Pesqueira
66 — Sardoal
67 — Serpa
68 — Sesimbra
69 — Sobral de Monte Agraço
70 — Soure
71 — Terras de Bouro
72 — Tomar
73 — Tondela
74 — Torres Novas
75 — Torres Vedras
76 — Trancoso
77 — Viana do Alentejo
78 — Viana do Castelo
79 — Vila do Bispo
80 — Vila Nova da Barquinha
81 — Vila Nova de Cerveira
82 — Vila Nova de Poiares
83 — Vila Viçosa
84 — Vimioso
85 — Vinhais
86 — Viseu
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ANEXO III

(a que se refere o n.º 4 do artigo 2.º)

Concelhos de Risco Muito Elevado

1 — Abrantes
2 — Águeda
3 — Albergaria -a -Velha
4 — Alijó
5 — Almada
6 — Amadora
7 — Arcos de Valdevez
8 — Arganil
9 — Armamar
10 — Aveiro
11 — Azambuja
12 — Baião
13 — Boticas
14 — Bragança
15 — Cabeceiras de Basto
16 — Cantanhede
17 — Cartaxo
18 — Cascais
19 — Chaves
20 — Constância
21 — Coruche
22 — Covilhã
23 — Esposende
24 — Estarreja
25 — Figueira da Foz
26 — Fundão
27 — Guarda
28 — Ílhavo
29 — Lamego
30 — Lisboa
31 — Loures
32 — Macedo de Cavaleiros
33 — Mangualde
34 — Mealhada
35 — Mêda
36 — Miranda do Corvo
37 — Mirandela
38 — Mogadouro
39 — Mondim de Basto
40 — Mora
41 — Murça
42 — Murtosa
43 — Nazaré
44 — Nisa
45 — Odivelas
46 — Oeiras
47 — Oleiros
48 — Oliveira de Frades
49 — Oliveira do Bairro
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50 — Ourém
51 — Pampilhosa da Serra
52 — Penacova
53 — Penamacor
54 — Penela
55 — Pombal
56 — Ponte de Lima
57 — Proença -a -Nova
58 — Reguengos de Monsaraz
59 — Resende
60 — Sabrosa
61 — Sabugal
62 — Santa Marta de Penaguião
63 — São Pedro do Sul
64 — Sátão
65 — Seia
66 — Seixal
67 — Setúbal
68 — Sever do Vouga
69 — Sines
70 — Sintra
71 — Tarouca
72 — Torre de Moncorvo
73 — Vagos
74 — Valpaços
75 — Vila Franca de Xira
76 — Vila Nova de Foz Côa
77 — Vila Nova de Paiva
78 — Vila Pouca de Aguiar
79 — Vila Real
80 — Vila Verde

ANEXO IV

(a que se refere o n.º 4 do artigo 2.º)

Concelhos de Risco Extremo

1 — Alcanena
2 — Alfândega da Fé
3 — Amarante
4 — Amares
5 — Arouca
6 — Barcelos
7 — Belmonte
8 — Braga
9 — Caminha
10 — Castelo de Paiva
11 — Celorico da Beira
12 — Celorico de Basto
13 — Cinfães
14 — Crato
15 — Espinho
16 — Fafe
17 — Felgueiras



Diário da República, 1.ª série

www.dre.pt

N.º 227-A 21 de novembro de 2020 Pág. 31 

18 — Figueira de Castelo Rodrigo
19 — Freixo de Espada à Cinta
20 — Gondomar
21 — Guimarães
22 — Lousada
23 — Maia
24 — Manteigas
25 — Marco de Canaveses
26 — Matosinhos
27 — Oliveira de Azeméis
28 — Ovar
29 — Paços de Ferreira
30 — Paredes
31 — Penafiel
32 — Portalegre
33 — Porto
34 — Póvoa de Lanhoso
35 — Póvoa de Varzim
36 — Santa Maria da Feira
37 — Santo Tirso
38 — São João da Madeira
39 — Trofa
40 — Vale de Cambra
41 — Valença
42 — Valongo
43 — Vieira do Minho
44 — Vila do Conde
45 — Vila Nova de Famalicão
46 — Vila Nova de Gaia
47 — Vizela

ANEXO V

[a que se referem o artigo 12.º e a alínea c) do n.º 1 do artigo 50.º]

1 — Atividades recreativas, de lazer e diversão:

Salões de dança ou de festa;
Parques de diversões e parques recreativos e similares para crianças;
Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores, sem prejuízo do disposto no artigo 32.º

2 — Atividades em espaços abertos, espaços e vias públicas, ou espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas:

Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de qualquer natureza.

3 — Espaços de jogos e apostas:

Salões de jogos e salões recreativos.

4 — Estabelecimentos de bebidas:

Estabelecimentos de bebidas e similares, com ou sem espaços de dança, salvo quanto aos 
integrados em estabelecimentos turísticos e de alojamento local, para prestação de serviço exclu-
siva para os respetivos hóspedes, sem prejuízo do disposto no artigo 17.º

100000270 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Secretaria-Geral

Declaração de Retificação n.º 47/2020

Sumário: Retifica o Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro, da Presidência do Conselho de 
Ministros, que regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Pre-
sidente da República.

Nos termos das disposições da alínea h) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 4/2012, de 16 de 
janeiro, na sua redação atual, conjugadas com o disposto no n.º 1 do artigo 12.º do Regulamento 
de Publicação de Atos no Diário da República, aprovado pelo Despacho Normativo n.º 15/2016, de 
21 de dezembro, declara -se que o Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro, publicado no Diário da 
República, 1.ª série, n.º 227 -A, de 21 de novembro de 2020, saiu com a seguinte inexatidão que, 
mediante declaração da entidade emitente, assim se retifica:

1) Normas a retificar:

No n.º 2 do artigo 41.º, onde se lê:

«2 — Para efeitos do número anterior, nos Concelhos de Risco Muito Elevado e Extremo aplicam-
-se as exceções previstas no artigo 35.º, sendo permitidas também as deslocações a mercearias 
e supermercados e outros estabelecimentos de venda de produtos alimentares e de higiene, para 
pessoas e animais, e, ainda, as deslocações para acesso a eventos e equipamentos culturais.»

deve ler -se:

«2 — Para efeitos do número anterior, nos Concelhos de Risco Muito Elevado e Extremo 
aplicam -se as exceções previstas no artigo 35.º, sendo permitidas também as deslocações a 
mercearias e supermercados e outros estabelecimentos de venda de produtos alimentares e de 
higiene, para pessoas e animais.»

2) Questões relevantes:

O pedido de retificação reporta -se a erros do original.

Secretaria -Geral, 22 de novembro de 2020. — A Secretária -Geral Adjunta, Catarina Romão 
Gonçalves.

113756688 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.º 99/2020

de 22 de novembro

Sumário: Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19.

A situação epidemiológica em Portugal causada pela doença COVID -19 tem exigido do 
Governo a aprovação de medidas extraordinárias com vista a prevenir a transmissão da infeção 
por SARS -CoV -2, sujeitas a uma ponderação e reavaliação permanentes em face da evolução da 
pandemia em Portugal.

Considerando a progressão da pandemia e a situação de emergência vivida nos estabe-
lecimentos e serviços prestadores de cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS), 
importa, no domínio da saúde, e por um lado, garantir a sua capacidade de resposta, agilizando 
o procedimento de contratação de médicos de determinadas especialidades especialmente exigi-
das no combate à pandemia, nas entidades do setor público empresarial do SNS. Assim, até 31 
de dezembro de 2020, atribui -se aos respetivos órgãos máximos de administração a autonomia 
gestionária para a celebração de contratos de trabalho sem termo com médicos, com dispensa de 
quaisquer formalidades. Por outro lado, reconhecendo o papel imprescindível que os profissionais 
de saúde têm tido ao longo do combate à pandemia, prevê -se o aumento de dias de férias destes 
profissionais, bem como a opção de auferirem, em substituição do gozo desses dias de férias 
adicionais, uma remuneração.

Considerando ainda que um dos impactos que a pandemia tem causado na vida dos cida-
dãos foi o atraso verificado na realização das juntas médicas de avaliação de incapacidade — em 
virtude de se encontrarem suspensas devido à necessidade de mobilizar, concentrar ou direcionar 
os médicos de saúde pública para o combate à situação pandémica da doença COVID -19 — que 
originam situações de espera para os utentes, de modo a colmatar esse atraso determina -se a 
prorrogação, até 31 de dezembro de 2021, da validade dos atestados médicos de incapacidade 
multiúso cuja validade tenha expirado em 2019 ou expire em 2020, desde que acompanhados de 
comprovativo de requerimento de avaliação de incapacidade para a correspondente reavaliação, 
com data anterior à data de validade.

Adicionalmente, importa clarificar que o regime excecional de contratação pública constante do 
Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, se aplica à contratação de bens 
e serviços para reforço da prestação de serviços públicos através dos meios digitais e dos centros 
de contacto com os cidadãos, bem como às contratações de veículos de transporte rodoviários de 
passageiros destinadas ao reforço da rede ferroviária e rodoviária, pelo que se empreende uma 
alteração do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, nesse sentido.

Do ponto de vista dos apoios à economia portuguesa, considerando o surgimento de casos de 
contágio em Portugal e a imprevisibilidade quanto ao momento final da pandemia, o Governo tem 
vindo a adotar uma série de medidas que visam estimular e apoiar a necessária retoma económica.

Assim, desde logo reconhecendo o papel fundamental das autarquias locais no relançamento da 
economia, e competindo -lhes apoiar o desenvolvimento de atividades relacionadas com a atividade 
económica de interesse local, clarifica -se a possibilidade de concessão de apoios por aqueles entes 
públicos a entidades e organismos legalmente existentes, relacionados com a resposta à pandemia 
da doença COVID -19 ou recuperação económica no contexto da mesma. Por outro lado, dos vários 
setores afetados pela pandemia, a atividade de oferta de alojamento turístico — reconhecida que 
é a sua enorme relevância para a economia e o emprego nacionais — tem sofrido uma redução 
significativa da procura devido à adoção, a nível mundial, de medidas de confinamento e de restri-
ção da mobilidade dos cidadãos, medidas que se tendem a agravar dado o aumento exponencial 
de novos casos de contágio da doença COVID -19 em todo o mundo.

Assim, de modo a promover a sustentabilidade das empresas exploradoras de empreendimentos 
turísticos, fortemente afetados pela pandemia da doença COVID -19 e a manutenção dos respetivos 
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postos de trabalho, o Governo entende que se justifica, a título excecional e temporário, a consagra-
ção da faculdade de afetação de unidades de alojamento a novos usos compatíveis com a atividade 
turística, promovendo -se, nesse sentido, a alteração do Decreto -Lei n.º 17/2020, de 23 de abril.

Alarga -se, ainda, o âmbito de aplicação do Decreto -Lei n.º 79 -A/2020, de 1 de outubro, na sua 
redação atual, aos concelhos considerados pela Direção -Geral da Saúde como sendo de risco ele-
vado, muito elevado e extremo elevado, conforme declarados pelo Governo mediante decreto que 
regulamente a declaração do estado de emergência e determina -se a obrigatoriedade do regime 
de teletrabalho aos casos em que o trabalhador se encontre abrangido pelo regime de proteção 
de imunodeprimidos, seja portador de deficiência com um grau de incapacidade igual ou superior 
a 60 % e tenha filho ou outro dependente a cargo.

É criado um regime extraordinário de diferimento de entrega do imposto sobre o valor acres-
centado no mês de novembro de 2020 e de pagamento de contribuições para a segurança social 
referente aos meses de novembro e dezembro de 2020

Por último, estende -se o regime do Decreto -Lei n.º 28 -B/2020, de 26 de junho, na sua redação 
atual, à infração dos comandos constantes do decreto que regulamente a declaração do estado 
de emergência.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto -lei procede:

a) À vigésima quarta alteração ao Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, que estabe-
lece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronaví-
rus — COVID -19;

b) À terceira alteração ao Decreto -Lei n.º 10 -F/2020, de 26 de março, alterado pelos Decretos-
-Leis n.os 20 -C/2020, de 7 de maio, e 51/2020, de 7 de agosto, que estabelece um regime excecional 
e temporário de cumprimento de obrigações fiscais e contribuições sociais, no âmbito da pandemia 
da doença COVID -19;

c) À segunda alteração ao Decreto -Lei n.º 17/2020, de 23 de abril, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 62 -A/2020, de 3 de setembro, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas ao 
setor do turismo, no âmbito da pandemia da doença COVID -19;

d) À terceira alteração ao Decreto -Lei n.º 28 -B/2020, de 26 de junho, alterado pelos Decretos-
-Leis n.os 37 -A/2020, de 15 de julho, e 87 -A/2020, de 15 de outubro, que estabelece o regime san-
cionatório aplicável ao incumprimento dos deveres estabelecidos por declaração da situação de 
alerta, contingência ou calamidade;

e) À segunda alteração ao Decreto -Lei n.º 79 -A/2020, de 1 de outubro, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 94 -A/2020, de 3 de novembro, que estabelece um regime excecional e transitório de reor-
ganização do trabalho e de minimização de riscos de transmissão da infeção da doença COVID -19 
no âmbito das relações laborais.

Artigo 2.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março

Os artigos 5.º, 13.º e 13.º -A do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação 
atual, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 5.º

[...]

1 — [...].
2 — [...].
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3 — [...].
4 — [...].
5 — [...].
6 — [...].
7 — [...].
8 — [...].
9 — [...].
10 — [...].
11 — Para efeitos de benefícios sociais, económicos e fiscais, é prorrogada, até 31 de dezembro 

de 2021, a validade dos atestados médicos de incapacidade multiúso emitidos nos termos do n.º 2 
do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 202/96, de 23 de outubro, na sua redação atual, cessando a mesma 
sempre que se realize uma junta médica de avaliação de incapacidade ou, quando aplicável, uma 
junta médica de recurso, em data anterior àquela.

12 — O disposto no número anterior é aplicável aos atestados médicos de avaliação de 
 incapacidade cuja validade tenha expirado em 2019 ou expire em 2020, desde que acompanha-
dos de comprovativo de requerimento de junta médica de avaliação de incapacidade ou, quando 
aplicável, de junta médica de recurso para a correspondente reavaliação, com data anterior à data 
de validade.

Artigo 13.º

[...]

1 — (Anterior corpo do artigo.)
2 — Para efeitos da contratação de bens e serviços para reforço da prestação de serviços 

através dos meios digitais e dos centros de contacto com os cidadãos, designadamente canais 
de atendimento e de apoio à utilização daqueles serviços públicos, aplica -se o disposto no ar-
tigo 2.º

Artigo 13.º -A

[...]

1 — [...].
2 — [...].
3 — [...].
4 — [...].
5 — Para cumprimento do disposto no número anterior, às contratações de veículos de trans-

porte rodoviários de passageiros destinadas ao reforço da rede ferroviária e rodoviária, aplica -se 
o regime previsto no artigo 2.º»

Artigo 3.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 28 -B/2020, de 26 de junho

Os artigos 1.º, 2.º e 6.º do Decreto -Lei n.º 28 -B/2020, de 26 de junho, na sua redação atual, 
passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 1.º

[...]

1 — O presente decreto -lei estabelece o regime sancionatório aplicável ao incumprimento dos 
deveres estabelecidos por decreto que regulamente a declaração do estado de emergência e dos 
deveres estabelecidos por declaração da situação de alerta, contingência ou calamidade adotada 
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ao abrigo da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, que aprova a Lei de Bases da 
Proteção Civil, e da Lei n.º 81/2009, de 21 de agosto, que estabelece o Sistema de Vigilância em 
Saúde Pública.

2 — [...].

Artigo 2.º

[...]

Durante a verificação de estado de emergência ou da situação de alerta, contingência ou 
calamidade determinadas nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil, declaradas no âmbito 
da situação epidemiológica originada pela doença COVID -19, constituem deveres das pessoas 
singulares e coletivas:

a) A observância das regras de ocupação, lotação, permanência, distanciamento físico e 
existência de mecanismos de marcação prévia nos locais abertos ao público, designadamente 
nos estabelecimentos de restauração e similares, conforme definidas no decreto que regulamente 
a declaração do estado de emergência ou nas declarações das respetivas situações de alerta, 
contingência ou calamidade;

b) [...];
c) [...];
d) O cumprimento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos de comércio a reta-

lho ou de prestação de serviços definidos nos termos do decreto que regulamente a declaração 
do estado de emergência ou das declarações das respetivas situações de alerta, contingência ou 
calamidade;

e) A não realização de celebrações e de outros eventos que impliquem uma aglomeração 
de pessoas em número superior ao definido no decreto que regulamente a declaração do es-
tado de emergência ou nas declarações das respetivas situações de alerta, contingência ou 
calamidade;

f) O cumprimento das regras de fornecimento e venda de bebidas alcoólicas estabelecidas no 
decreto que regulamente a declaração do estado de emergência ou nas declarações das respetivas 
situações de alerta, contingência ou calamidade;

g) O cumprimento das regras de consumo de bebidas alcoólicas previstas no decreto que 
regulamente a declaração do estado de emergência ou nas declarações das respetivas situações 
de alerta, contingência ou calamidade;

h) [...];
i) O cumprimento das regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos, nos termos do 

decreto que regulamente a declaração do estado de emergência ou das declarações das respetivas 
situações de alerta, contingência ou calamidade;

j) [...].

Artigo 6.º

[...]

1 — [...]:

a) O encerramento provisório do estabelecimento e a cessação de atividades, fixando o prazo 
dentro do qual devem ser adotadas as providências adequadas à regularização da situação nos 
termos impostos por declaração da situação de alerta, contingência ou calamidade, declaradas ao 
abrigo da Lei de Bases de Proteção Civil ou por decreto que regulamente a declaração do estado 
de emergência;

b) A determinação da dispersão da concentração de pessoas em número superior ao limite 
permitido por declaração de situação de alerta, contingência ou calamidade, declaradas ao abrigo 
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da Lei de Bases de Proteção Civil ou por decreto que regulamente a declaração do estado de 
emergência.

2 — [...].»

Artigo 4.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 79 -A/2020, de 1 de outubro

Os artigos 2.º, 5.º -A e 7.º do Decreto -Lei n.º 79 -A/2020, de 1 de outubro, na sua redação atual, 
passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 2.º

[...]

1 — [...].
2 — O disposto no artigo 5.º -A aplica -se às empresas com estabelecimento nas áreas terri-

toriais em que a situação epidemiológica o justifique, definidas pelo Governo mediante resolução 
do Conselho de Ministros, bem como nos concelhos considerados pela Direção -Geral da Saúde 
(DGS) como sendo de risco elevado, muito elevado e extremo, conforme declarados pelo Governo 
mediante decreto que regulamente a declaração do estado de emergência, independentemente do 
número de trabalhadores, bem como aos trabalhadores que aí residam ou trabalhem.

3 — O disposto no artigo 5.º -B aplica -se às empresas e trabalhadores a que se aplica o número 
anterior, bem como às empresas com estabelecimento e aos trabalhadores que residam ou traba-
lhem nos concelhos considerados pela DGS como sendo de risco moderado, conforme declarados 
pelo Governo mediante decreto que regulamente a declaração do estado de emergência.

4 — (Anterior n.º 3.)

Artigo 5.º -A

[...]

1 — [...].
2 — [...].
3 — [...].
4 — [...].
5 — [...].
6 — [...].
7 — [...].
8 — [...].
9 — O disposto no presente artigo não é aplicável aos trabalhadores de serviços essenciais 

abrangidos pelo artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, 
bem como aos integrados nos estabelecimentos a que alude o n.º 4 do artigo 2.º, relativamente 
aos quais o teletrabalho não é obrigatório.

Artigo 7.º

[...]

1 — Constitui contraordenação muito grave a violação do disposto nos artigos 3.º a 5.º e 
constitui contraordenação grave a violação do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 5.º -A e o incumpri-
mento por parte do empregador da decisão referida no n.º 4 do mesmo artigo e, ainda, a violação 
do disposto no artigo 5.º -B.

2 — [...].
3 — [...].»
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Artigo 5.º

Aditamento ao Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março

São aditados ao Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, os 
artigos 6.º -D, 6.º -E, 35.º -Q e 35.º -U, com a seguinte redação:

«Artigo 6.º -D

Regime excecional de contratação de médicos por empresas 
do setor público empresarial do Serviço Nacional de Saúde

1 — Até 31 de dezembro de 2020, a celebração de contratos de trabalho sem termo de 
médicos especialistas em anestesiologia, cardiologia, doenças infeciosas, medicina interna, 
medicina intensiva, patologia clínica e pneumologia por empresas do setor público empresarial 
do SNS é da competência do respetivo órgão máximo de gestão, com dispensa de quaisquer 
formalidades.

2 — A Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., comunica mensalmente à Direção-
-Geral do Orçamento a informação sobre os contratos a que se refere o número anterior.

Artigo 6.º -E

Aumento de dias de férias

1 — Os profissionais de saúde, independentemente da natureza da relação jurídica de emprego, 
têm direito a um dia útil de férias por cada cinco dias de férias vencidas em 2020, ou em 2019, e 
cujo gozo não tenha lugar até ao final de 2020, por razões imperiosas de serviço.

2 — Por opção do trabalhador, os dias de férias resultantes do aumento nos termos do número 
anterior podem ser substituídos por remuneração equivalente a dia normal de trabalho prestado 
em dia útil.

Artigo 35.º -Q

Doações às entidades públicas empresariais

1 — Sem prejuízo do disposto nos n.os 5 e 6 do artigo 159.º do Decreto -Lei n.º 176/2006, de 
30 de agosto, na sua redação atual, as unidades de saúde do SNS com a natureza de entidades 
públicas empresariais podem aceitar doações ao abrigo do regime do mecenato, para fazer face 
à pandemia da doença COVID -19, as quais são consideradas como custo para a entidade doa-
dora, bem como doações provenientes da Direção -Geral da Saúde e da Administração Central do 
Sistema de Saúde, I. P.

2 — O regime previsto no número anterior é correspondentemente aplicável aos hospitais do 
setor público administrativo.

3 — O presente regime produz efeitos desde 12 de março de 2020.

Artigo 35.º -U

Apoios autárquicos de combate aos efeitos da pandemia

Para efeitos do disposto na alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º, bem como da alínea ff) do n.º 1 
do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, considera -se apoio 
a atividade de interesse para a freguesia, bem como apoio à atividade económica de interesse 
municipal, respetivamente, a concessão de apoios, em dinheiro ou em espécie, a entidades e 
organismos legalmente existentes, relacionados com a resposta à pandemia da doença COVID -19 
ou recuperação económica no contexto da mesma.»
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Artigo 6.º

Aditamento ao Decreto -Lei n.º 10 -F/2020, de 26 de março

É aditado ao Decreto -Lei n.º 10 -F/2020, de 26 de março, na sua redação atual, o artigo 9.º -A, 
com a seguinte redação:

«Artigo 9.º -A

Regime extraordinário de diferimento de obrigações fiscais e contributivas 
relativas aos meses de novembro e dezembro de 2020

1 — No mês de novembro de 2020, a obrigação prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 27.º do 
Código do IVA, que tenha de ser realizada por sujeito passivo classificado como micro, pequena e 
média empresa, nos termos do disposto no artigo 2.º do anexo ao Decreto -Lei n.º 372/2007, de 6 
de novembro, na sua redação atual, ou ainda que tenha iniciado a atividade a partir de 1 de janeiro 
de 2019, pode ser cumprida:

a) Até ao dia 30 de novembro de 2020; ou
b) Em três ou seis prestações mensais, de valor igual ou superior a € 25, sem juros.

2 — Ao cumprimento da obrigação nos termos do número anterior aplica -se, com as neces-
sárias adaptações, o disposto nos n.os 2 a 4, 6 e 7 do artigo 2.º

3 — Para efeitos do disposto no n.º 1, a classificação como micro, pequena ou média empresa 
deve ser efetuada por certificação de revisor oficial de contas ou contabilista certificado.

4 — Têm direito ao diferimento extraordinário do pagamento de contribuições referentes a 
novembro e dezembro de 2020 os trabalhadores independentes e as entidades empregadoras 
dos setores privado e social classificadas como micro, pequena e média empresa, nos termos do 
disposto no artigo 100.º do Código do Trabalho.

5 — As contribuições da responsabilidade da entidade empregadora e as contribuições dos 
trabalhadores independentes referidas no número anterior podem ser pagas em três ou seis pres-
tações iguais e sucessivas, sem juros:

a) Nos meses de julho a setembro de 2021;
b) Nos meses de julho a dezembro de 2021.

6 — O disposto nos n.os 4 e 5 não impede o pagamento integral das contribuições devidas 
pelas entidades empregadoras.

7 — O diferimento extraordinário previsto no n.º 4 não se encontra sujeito a requerimento, de-
vendo as entidades empregadoras e os trabalhadores independentes indicar, em fevereiro de 2021, 
na Segurança Social Direta, qual dos prazos de pagamento previstos no n.º 5 pretendem utilizar.

8 — O incumprimento dos requisitos de acesso ao diferimento do pagamento de contribuições, 
ou a falta de pagamento de uma das prestações, implica o vencimento imediato da totalidade das 
prestações em falta, bem como a cessação da isenção de juros.»

Artigo 7.º

Aditamento ao Decreto -Lei n.º 17/2020, de 23 de abril

É aditado ao Decreto -Lei n.º 17/2020, de 23 de abril, na sua redação atual, o artigo 5.º -A, com 
a seguinte redação:

«Artigo 5.º -A

Medidas excecionais aplicáveis aos empreendimentos turísticos

1 — Os empreendimentos turísticos podem, excecional e temporariamente, disponibilizar, nos 
termos dos números seguintes, a totalidade ou parte das unidades de alojamento que os compõem 
para outros usos compatíveis, designadamente para as seguintes utilizações:

a) Alojamento prolongado, com ou sem prestação de serviços;
b) Escritório e espaços de cowork;
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c) Reuniões, exposições e outros eventos culturais;
d) Showrooms;
e) Ensino e formação; e
f) Salas de convívio de centros de dia ou outros grupos ou organizações.

2 — O número de unidades de alojamento a disponibilizar para outros usos é definido pelas 
entidades exploradoras dos empreendimentos turísticos.

3 — A afetação de parte ou da totalidade das unidades de alojamento pelas entidades explo-
radoras não implica a perda da qualificação como empreendimento turístico.

4 — A disponibilização de unidades de alojamento depende do preenchimento das seguintes 
condições pelas respetivas entidades exploradoras:

a) Garantia da articulação dos novos usos com a atividade turística, sempre que esta se 
mantenha; e

b) Comunicação ao Instituto do Turismo de Portugal, I. P., através do Registo Nacional dos 
Empreendimentos Turísticos, da identificação das unidades de alojamento e o número de camas 
correspondentes a afetar a usos distintos da exploração turística.

5 — A disponibilização de unidades de alojamento para outros usos determina, na parte apli-
cável, o cumprimento das regras sanitárias fixadas pela Direção -Geral da Saúde, bem como das 
demais normas aplicáveis à atividade a desenvolver.

6 — A faculdade de afetação prevista no presente artigo não prejudica o disposto nos instru-
mentos de gestão territorial aplicáveis.»

Artigo 8.º

Aditamento ao Decreto -Lei n.º 79 -A/2020, de 1 de outubro

É aditado ao Decreto -Lei n.º 79 -A/2020, de 1 de outubro, na sua redação atual, o artigo 5.º -B, 
com a seguinte redação:

«Artigo 5.º -B

[...]

Sem prejuízo da possibilidade de adoção do regime de teletrabalho nos termos gerais previstos 
no Código do Trabalho, é obrigatória a adoção do regime de teletrabalho independentemente do 
vínculo laboral, sempre que as funções em causa o permitam e o trabalhador disponha de condi-
ções para as exercer, sem necessidade de acordo escrito entre o empregador e o trabalhador, nas 
seguintes situações:

a) O trabalhador, mediante certificação médica, se encontrar abrangido pelo regime excecional 
de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos nos termos do artigo 25.º -A do Decreto -Lei 
n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual;

b) O trabalhador possua deficiência, com grau de incapacidade igual ou superior a 60 %;
c) O trabalhador tenha filho ou outro dependente a cargo que seja menor de 12 anos, ou, inde-

pendentemente da idade, com deficiência ou doença crónica, que, de acordo com as orientações 
da autoridade de saúde, seja considerado doente de risco e que se encontre impossibilitado de 
assistir às atividades letivas e formativas presenciais em contexto de grupo ou turma, nos termos do 
Despacho n.º 8553 -A/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 173, de 4 de setembro 
de 2020, ou outro que o substituta regulando a mesma matéria.»

Artigo 9.º

Vigência

O artigo 5.º -A do Decreto -Lei n.º 17/2020, de 23 de abril, na redação introduzida pelo presente 
decreto -lei, vigora até 31 de dezembro de 2022.
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Artigo 10.º

Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 20 de novembro de 2020. — António Luís Santos 
da Costa — Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira — João Rodrigo Reis Carvalho Leão — Ale-
xandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão — Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godi-
nho — Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões.

Promulgado em 22 de novembro de 2020.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 22 de novembro de 2020.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

100000272 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Secretaria-Geral

Declaração de Retificação n.º 47-B/2020

Sumário: Segunda retificação ao Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro, da Presidência do Con-
selho de Ministros, que regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado 
pelo Presidente da República.

Nos termos das disposições da alínea h) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 4/2012, de 
16 de janeiro, na sua redação atual, conjugadas com o disposto no n.º 1 do artigo 12.º do Regula-
mento de Publicação de Atos no Diário da República, aprovado pelo Despacho Normativo n.º 15/2016, 
de 21 de dezembro, declara -se que o Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro, publicado no Diário 
da República, 1.ª série, n.º 227 -A, de 21 de novembro de 2020, saiu com a seguinte inexatidão, 
que, mediante declaração da entidade emitente, assim se retifica:

1) Normas a retificar

1 — No n.º 1 do artigo 2.º, onde se lê:

«1 — O disposto nos artigos 3.º a 31.º e 45.º a 53.º é aplicável a todo o território nacional.»

deve ler -se:

«1 — O disposto nos artigos 3.º a 31.º e 45.º a 53.º é aplicável a todo o território nacional 
continental.»

2 — Na epígrafe do capítulo II, onde se lê:

«Disposições gerais aplicáveis a todo o território nacional»

deve ler -se:

«Disposições gerais aplicáveis a todo o território nacional continental»

3 — Na alínea i) do artigo 14.º, onde se lê:

«i) Os estabelecimentos situados no interior de aeroportos situados em território nacional, após 
o controlo de segurança dos passageiros.»

deve ler -se:

«i) Os estabelecimentos situados no interior de aeroportos situados em território nacional 
continental, após o controlo de segurança dos passageiros.»

2) Questões relevantes

O pedido de retificação reporta -se a erros do original.

Secretaria -Geral, 24 de novembro de 2020. — A Secretária -Geral Adjunta, Catarina Romão 
Gonçalves.

113764285 




