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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

32.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 4 de fevereiro de 2015 

 
 
 

MOÇÃO 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 68/2015 
 

Pela manutenção 
do Centro de Emprego de Moscavide, 

localizado na cidade de Sacavém 
 

Considerando que: 
 
- Em janeiro de 2014, o Governo encerrou o 

serviço de Segurança Social em Sacavém, 
sem dar conhecimento prévio ao município; 

 
- Existe a intenção do Ministério da 

Solidariedade, Emprego e Segurança Social, 
de proceder também ao encerramento do 
Centro de Emprego de Moscavide, a funcionar 
em Sacavém; 

 
- A extinção destes serviços se insere numa 

lógica de destruição das funções sociais do 
Estado, tendo por objetivo a privatização dos 
mesmos; 

 
- Os cerca de 5000 desempregados inscritos no 

Centro de Emprego e respetivas famílias irão 
ser duramente penalizados por este 
encerramento, completamente desadequado à 
realidade socioeconómica que o país 
atravessa; 

 
- Estas decisões do Governo propiciam o 

aumento da pobreza e exclusão social. 
 
 
 
 
 

Temos a honra de propor: 
 
- Manifestar o veemente repúdio pela intenção 

de encerramento do Centro de Emprego de 
Moscavide, tão importante para a população 
da zona oriental do concelho de Loures; 

 
- Exigir ao governo a manutenção do Centro de 

Emprego de Moscavide, a funcionar 
atualmente em Sacavém, nos moldes e 
horários em que atualmente funciona, 
continuando a disponibilizar à população todos 
os serviços que atualmente são prestados; 

 
- A realização de uma reunião com o Ministro 

da Solidariedade, Emprego e Segurança 
Social, no sentido de impedir o seu 
encerramento, com a presença de 
representantes de todas as forças políticas 
com assent neste órgão. 

 
 

Loures, 4 de fevereiro de 2015 
 

Os eleitos da CDU 
 

Os eleitos do PS 
 

Os eleitos do PSD 
 
 
 

A presente moção, sendo aprovada, deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
- A sua Excelência o Primeiro-Ministro; 
- A sua Excelência a Presidente da Assembleia 

da República; 
- A sua Excelência o Ministro da Solidariedade, 

Emprego e Segurança Social; 
- A todos os Grupos Parlamentares com 

assento na Assembleia da República; 
- À Assembleia Municipal de Loures; 
- Às Assembleias de Freguesia e das Uniões de 

Freguesias do concelho de Loures. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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MOÇÃO 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 69/2015 
 

Pela construção urgente 
do Centro de Saúde de Santa Iria de Azóia 

 
Considerando que: 
 
- É do conhecimento público a situação vivida 

ao longo dos anos pela população de Santa 
Iria de Azóia, a falta de condições do seu 
Centro de Saúde, a funcionar num edifício 
envelhecido, sem elevador, o que dificulta o 
acesso a idosos e utentes com mobilidade 
reduzida e limita a qualidade da prestação do 
serviço pelos profissionais de saúde daquele 
Centro; 

 
- A Câmara Municipal, no anterior e no atual 

mandato, fez inúmeras diligências para que a 
construção deste novo Centro de Saúde se 
tornasse realidade, realizando várias reuniões 
com as várias entidades envolvidas no 
processo, encontrando algumas soluções, 
ainda que temporárias, para o problema; 

 
- Do conjunto de diligências tomadas, 

destacamos a cedência em direito de 
superfície à Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo para efeitos de 
construção do tão ambicionado Centro de 
Saúde de Santa Iria de Azóia e a 
disponibilidade para assumir a condução da 
obra; 

 
- Recentemente foi tornada pública a assinatura 

de Protocolos de Cooperação entre o 
Ministério da Saúde e alguns Municípios, 
possibilitando assim de alguma forma a 
construção de novos Centros de Saúde, que 
vieram colmatar algumas necessidades das 
populações na área da Saúde. 

 
 
Ternos a honra de propor: 
 
Que o atual executivo Municipal exija do Ministério 
da Saúde uma solução urgente, à semelhança das 
encontradas para outros municípios, para que a 
situação não se arraste indefinidamente e para 
que a população de Santa Iria de Azóia tenha 
finalmente «As condições de saúde a que tem 
direito”. 

 
 
 

Loures, 4 de fevereiro de 2015 
 

Os eleitos da CDU 
 

Os eleitos do PS 
 

Os eleitos do PSD 
 
 

A presente moção a ser aprovada, deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
- A Sua Excelência o Primeiro- Ministro; 
- A Sua Excelência o Ministro da Saúde; 
- Presidente do Conselho Diretivo da 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo; 

- Presidente do Agrupamento dos Centros de 
Saúde de Loures-Odivelas; 

- Presidente da Junta da União de Freguesias 
de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela; 

- À Assembleia da União de Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela; 

- À Assembleia Municipal- de Loures; 
- A todos os Grupos Parlamentares com 

assento na Assembleia da República. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 26.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 12 de novembro 
de 2014. 
 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PLANEAMENTO, FINANÇAS E LOGÍSTICA 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 
adjudicação, ao Banco Português de Investimento, 
da contratação de empréstimo de médio e longo 
prazo até ao limite máximo de € 12.000.000,00, 
sendo o prazo de utilização de 24 meses a partir 
da emissão de visto pelo Tribunal de Contas, o 
pagamento de juros semestral e postecipado, a 
taxa de juro Euribor média a seis meses acrescida 
de um spread de 1,40% e não havendo lugar à 
cobrança de quaisquer outras despesas. 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 38/2015 
 

Considerando que: 
 
a) Na 2.ª Reunião da 11.ª Sessão Extraordinária 

de Assembleia Municipal, realizada no dia 20 
de novembro de 2014, foi autorizado, nos 
termos do n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, conjugado com a 
alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que os 
investimentos constantes da proposta de 
deliberação n.º 469/2014 fossem financiados 
por um empréstimo de médio e longo prazo, 
até ao montante de € 12.000.000,00 (doze 
milhões de euros,) enquadrado dentro dos 
limites da dívida total do Município definidos 
na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. (vd. 
proposta de deliberação n.º 469/2014). 

 
b) Foram consultadas, através de convite, 

enviado via fax, em 29 de janeiro de 2015, 8 
(oito) instituições bancárias - Banif, Santander 
Totta, Caixa Geral de Depósitos, Caixa de 
Crédito Agrícola, Banco Português de 
Investimento, Banco Popular, Novo Banco e 
Millennium BCP - com a finalidade de 
contratação do empréstimo supra identificado, 
destacando-se as seguintes condições, 
constantes no referido convite (vd. convite): 

 
- Montante: € 12.000.000,00 (doze milhões de 

euros); 
 
- Prazo de utilização: 24 meses, a partir da 

perfeição do contrato; 
 
- Prazo de amortização: 12 anos em 

amortizações constantes de capital; 
 
- Taxa de juro: A taxa proposta deverá ser 

indexada à Euribor; 
 
- Forma de utilização: Mediante solicitação do 

Município, sendo os juros referentes aos 
períodos de utilização pagos semestral e 
postecipadamente; 

 
- Reembolso: Amortizações constantes de 

capital, vencendo-se a primeira nos termos do 
n.º 4 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro; 

 
- A proposta deve mencionar quaisquer 

encargos indiretos, comissões ou outros 
custos. 

 

c) Das instituições bancárias convidadas 2 
(duas) não apresentaram proposta - Caixa de 
Crédito Agrícola e Banco Popular, e 6 (seis) 
apresentaram propostas - Millennium BCP, 
Banco Português de Investimento, Banif, 
Banco Santander Totta, Caixa Geral de 
Depósitos e Novo Banco. 

 
d) A Comissão de Análise constituída para 

análise das propostas (vd. informação n.º 02-
DPFL/FC, de 2015.01.19), em 29 de janeiro de 
2015, propôs a intenção de adjudicação, ao 
Banco Português de Investimento, do 
empréstimo de médio e longo prazo no valor 
de € 12.000.000,00 (doze milhões de euros), 
nas condições que se destacam: 

 
- Montante: Até ao limite máximo de € 

12.000.000,00 (doze milhões de euros); 
 
- Prazo de utilização: 24 meses, a partir da data 

da emissão do visto pelo Tribunal de Contas; 
 
- Pagamento de juros: Semestral e 

postecipadamente; 
 
- Taxa de juro: Euribor média a seis meses, 

acrescida de um spread de 1,40%; 
 
- Comissões: Não haverá lugar à cobrança de 

quaisquer outras despesas. 
 
e) Procedeu-se à audiência escrita dos 

interessados - Novo Banco, Banif, Millennium 
BCP, Caixa Geral de Depósitos, Banco 
Santander Totta e Banco Português de 
Investimento, nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo. 

 
f) No âmbito da audiência de interessados, 

nenhuma das instituições bancárias colocou 
objeções ao projeto de decisão remetido. 

 
g) A Comissão de Análise de Propostas propôs a 

adjudicação da contratação do empréstimo de 
médio e longo prazo, ao Banco Português de 
Investimento, nas condições descritas na ata 
da reunião da mencionada Comissão, 
realizada em 30 de janeiro de 2015, 
destacando-se: 

 
- Montante: Até ao limite máximo de € 

12.000.000,00 (doze milhões de euros); 
 
- Prazo de utilização: 24 meses, a partir da 

emissão do visto do Tribunal de Contas; 
 
- Pagamento de juros: Semestral e 

postecipadamente; 
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- Taxa de juro: Euribor média a seis meses 
acrescida de um spread de 1,40%; 

 
- Comissões: Não haverá lugar à cobrança de 

quaisquer outras despesas. 
 
h) O empréstimo de médio e longo prazo, até ao 

montante de € 12.000.000,00 (doze milhões 
de euros) enquadra-se dentro dos limites da 
dívida total do Município definidos na Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro (Anexo I). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere 
submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 
nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e 
da alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em 
conjugação com o disposto no artigo 49.º e no 
artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro: 
 
- A adjudicação, efetuada com base no 

procedimento de consulta desenvolvido, da 
contratação do empréstimo de médio e longo 
prazo, ao Banco Português de Investimento, 
nas seguintes condições: 

 
- Montante: Até ao limite máximo de € 

12.000.000,00 (doze milhões de euros); 
 
- Prazo de utilização: 24 meses, a partir da 

emissão do visto pelo Tribunal de Contas; 
 
- Pagamento de juros: Semestral e 

postecipadamente; 
 
- Taxa de juro: Euribor média a seis meses 

acrescida de um spread de 1,40%; 
 
- Comissões: Não haverá lugar à cobrança de 

quaisquer outras despesas. 
 
 

Loures, 4 de fevereiro de 2015 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 

… 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 

Proposta de transferência de verbas, 
correspondentes a comparticipações financeiras 
para o ano de 2015, para a AMEGA - Associação 
de Municípios para Estudos e Gestão da Água, 
AMAGÁS - Associação de Municípios para o Gás 
e ANMP - Associação Nacional de Municípios 
Portugueses 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 40/2015 

 
Considerando que: 
 
a) Por adesão voluntária, devidamente 

deliberada pelos órgãos autárquicos, o 
município de Loures integra a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), 
a Associação de Municípios para Estudos e 
Gestão da Água (AMEGA) e a Associação de 
Municípios para o Gás (AMAGÁS); 

 
b) A participação nestas associações implica a 

transferência financeira anual, pela câmara 
municipal, cujo montante é calculado de 
acordo com critérios consagrados nos 
respetivos estatutos; 

 
c) No Orçamento Municipal de 2015, estão 

previstas as verbas a transferir, para as 
entidades referidas na alínea a) no valor de € 
5.854,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta e 
quatro euros), € 4.309,07 (quatro mil trezentos 
e nove euros e sete cêntimos) e € 10.278,85 
(dez mil, duzentos e setenta e oito euros e 
oitenta e cinco cêntimos), respetivamente. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a 
transferência para as entidades referidas, no valor 
global de € 20.441,92 (vinte mil quatrocentos e 
quarenta e um euros e noventa e dois cêntimos), e 
de acordo com o quadro seguinte: 
 

Entidade Valor (Euros) 
AMEGA 4.309,07 
AMAGÁS 10.278,85 
ANMP 5.854,00 

 
Loures, 27 de janeiro de 2015 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Bernardino Soares 

 
(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta de aprovação da 1.ª Alteração ao 
Orçamento para 2015 e Opções do Plano 2015-
2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 67/2015 

 
Considerando que: 
 
Existe necessidade de se proceder a 
reajustamentos nas classificações e dotações do 
Orçamento 2015 e Opções do Plano 2015-2018, 
que se precisa e justifica: 
 
• Inclusão no Orçamento, no capítulo de Receita 

e no capítulo de Despesa, o valor do 
empréstimo de curto prazo, aprovado pelos 
órgãos municipais para o ano económico de 
2015; 

 
• Necessidade de reforço da dotação da rubrica 

de “Seguros - Pessoal”, resultante dos 
procedimentos concursais em curso; 

 
• A dotação da rubrica de “Alimentação - 

géneros para confecionar”, prevista para 2015, 
ficou condicionada pela execução da 
tesouraria do final do ano transato, havendo 
necessidade de reforçar a atual dotação 
orçamental. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal aprove a 1.ª Alteração ao 
Orçamento 2015 e Opções do Plano 2015-2018, 
nos termos do ponto 8.3 do Decreto-Lei n.º 54-
A/99, de 22 de fevereiro, conjugado com a alínea 
d) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro. 

 
 

Loures, 30 de janeiro de 2015 
 

O Presidente da Câmara, 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumo da Alteração 
 

1.ª/2015 
 

Orçamento Receita 
 

(Un.: € ) 

Reforço Anulação 
6.000.000,00 0,00 

 
 
Orçamento Extra-Plano 
 

(Un.: € ) 
Reforço Anulação 

0,00 87.335,78 
 
 
Plano de Atividades Municipal 
 

(Un.: € ) 
Reforço Anulação 

6.126.000,00 40.000,00 
 
 
Plano Plurianual de Investimento 
 

(Un.: € ) 
Reforço Anulação 
1.335,78  

 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de não autorização da celebração de 
acordo de cessação de contrato de trabalho. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 41/2015 

 
Considerando que:  
 
a) A Portaria n.º 209/2014, de 13 de outubro, 

aprova o programa de redução de efetivos na 
administração local, designado de Programa 
de Rescisões por Mútuo Acordo na 
Administração Local, abrangendo os 
trabalhadores em funções públicas por tempo 
indeterminado que reúnam cumulativamente 
as condições previstas no seu artigo 3.º; 
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b) Os trabalhadores abrangidos pelo referido 
Programa podem, no período compreendido 
entre 15 de outubro de 2014 e 30 de junho de 
2015, requerer, por escrito, a cessação do seu 
contrato de trabalho, mediante requerimento 
dirigido ao Presidente do órgão com 
competência para autorizar a rescisão por 
mútuo acordo, no caso, da Câmara Municipal, 
conforme alínea a) do seu art.º 7.º e n.º 3 do 
seu art.º 9.º; 

 
c) Carlos Bruno Rodrigues Dantas, Técnico de 

Informática Grau 1 Nível 1, do mapa de 
pessoal desta Câmara Municipal, exercendo 
funções no DGMA/DMAIT, requer, nos termos 
e para os efeitos da Portaria n.º 209/2014, de 
13 de outubro, a cessação do seu contrato de 
trabalho; 

 
d) Foi solicitado parecer, nos termos do disposto 

no artigo 8.º da Portaria n.º 209/2014, quanto 
à necessidade de manutenção do posto de 
trabalho ocupado pelo requerente para a 
prossecução das atribuições municipais; 

 
e) Nos termos do parecer, em anexo, da Sr.ª 

Vereadora Maria Eugénia Coelho, com 
competências delegadas no domínio dos 
recursos humanos, verifica-se a necessidade 
de manutenção do posto de trabalho ocupado 
pelo requerente, necessidade que também se 
vê afirmada pelo Sr. Vereador do 
Departamento de Gestão e Modernização 
Administrativa; 

 
f) O parecer vem, assim, no sentido de manter o 

posto de trabalho ocupado pelo requerente; 
 
g) Nos termos da referida Portaria, 

regulamentadora de programa de efetivos, a 
proposta para autorização, pela Câmara 
Municipal, de celebração de acordo de 
cessação do contrato de trabalho tem em vista 
a extinção do posto de trabalho. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
Atento o referido parecer, a Câmara Municipal, ao 
abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º e n.ºs 
3 e 4 do artigo 10.º da Portaria n.º 209/2014, de 13 
de outubro, delibere não autorizar a celebração de 
acordo de cessação do contrato de trabalho com o 
requerente Carlos Bruno Rodrigues Dantas. 

 
 

Loures, 27 de janeiro de 2015 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 

… 
 
Entende-se que é, assim, de manter o posto de trabalho 
ocupado pelo requerente e que, neste sentido, seja proposto à 
Câmara Municipal que esta delibere, ao abrigo do disposto na 
Portaria n.º 209/2014, de 13/10, não autorizar a celebração de 
acordo de cessação do contrato de trabalho com o ora 
requerente Carlos Bruno Rodrigues Dantas. 

 
Loures, 21 de janeiro de 2015 

 
A Vereadora do Departamento de Recursos Humanos 

 
(a) Maria Eugénia Coelho 

 
 
(Aprovada por maioria) 
 
 
 
 
Proposta de não autorização da celebração de 
acordo de cessação de contrato de trabalho. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 42/2015 

 
Considerando que:  
 
a) A Portaria n.º 209/2014, de 13 de outubro, 

aprova o programa de redução de efetivos na 
administração local, designado de Programa 
de Rescisões por Mútuo Acordo na 
Administração Local, abrangendo os 
trabalhadores em funções públicas por tempo 
indeterminado que reúnam cumulativamente 
as condições previstas no seu artigo 3.º; 

 
b) Os trabalhadores abrangidos pelo referido 

Programa podem, no período compreendido 
entre 15 de outubro de 2014 e 30 de junho de 
2015, requerer, por escrito, a cessação do seu 
contrato de trabalho, mediante requerimento 
dirigido ao Presidente do órgão com 
competência para autorizar a rescisão por 
mútuo acordo, no caso, da Câmara Municipal, 
conforme alínea a) do seu art.º 7.º e n.º 3 do 
seu art.º 9.º; 

 
c) Sara Alexandra Pereira Oliveira Cardoso, 

Assistente Operacional do mapa de pessoal 
desta Câmara Municipal, a prestar funções no 
DE/DPEGRE/Agrupamento de Escolas do 
Catujal-Unhos, requer, nos termos e para os 
efeitos da Portaria n.º 209/2014, de 13 de 
outubro, a cessação do seu contrato de 
trabalho; 
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d) Foi solicitado parecer, nos termos do disposto 
no artigo 8.º da Portaria n.º 209/2014, quanto 
à necessidade de manutenção do posto de 
trabalho ocupado pela requerente para a 
prossecução das atribuições municipais; 

 
e) Nos termos do parecer, em anexo, da Sr.ª 

Vereadora Maria Eugénia Coelho, com 
competências delegadas no domínio dos 
recursos humanos, verifica-se a necessidade 
de manutenção do posto de trabalho ocupado 
pela requerente, necessidade que também se 
vê afirmada pelo Departamento de Educação 
desta Câmara Municipal; 

 
f) O parecer vem, assim, no sentido de manter o 

posto de trabalho ocupado pela requerente; 
 
g) Nos termos da referida Portaria, 

regulamentadora de programa de efetivos, a 
proposta para autorização, pela Câmara 
Municipal, de celebração de acordo de 
cessação do contrato de trabalho tem em vista 
a extinção do posto de trabalho. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
Atento o referido parecer, a Câmara Municipal, ao 
abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º e n.ºs 
3 e 4 do artigo 10.º da Portaria n.º 209/2014, de 13 
de outubro, delibere não autorizar a celebração de 
acordo de cessação do contrato de trabalho com a 
requerente Sara Alexandra Pereira Oliveira 
Cardoso. 

 
 

Loures, 27 de janeiro de 2015 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 

… 
 
Entende-se que é, assim, de manter o posto de trabalho 
ocupado pela requerente e que, neste sentido, seja proposto à 
Câmara Municipal que esta delibere, ao abrigo do disposto na 
Portaria n.º 209/2014, de 13/10, não autorizar a celebração de 
acordo de cessação do contrato de trabalho com a ora 
requerente Sara Alexandra Pereira Oliveira Cardoso. 

 
Loures, 21 de janeiro de 2015 

 
A Vereadora do Departamento de Recursos Humanos 

 
(a) Maria Eugénia Coelho 

 
 
(Aprovada por maioria) 
 

Proposta de não autorização da celebração de 
acordo de cessação de contrato de trabalho. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 43/2015 

 
Considerando que: 
 
a) A Portaria n.º 209/2014, de 13 de outubro, 

aprova o programa de redução de efetivos na 
administração local, designado de Programa 
de Rescisões por Mútuo Acordo na 
Administração Local, abrangendo os 
trabalhadores em funções públicas por tempo 
indeterminado que reúnam cumulativamente 
as condições previstas no seu artigo 3.º; 

 
b) Os trabalhadores abrangidos pelo referido 

Programa podem, no período compreendido 
entre 15 de outubro de 2014 e 30 de junho de 
2015, requerer, por escrito, a cessação do seu 
contrato de trabalho, mediante requerimento 
dirigido ao Presidente do órgão com 
competência para autorizar a rescisão por 
mútuo acordo, no caso, da Câmara Municipal, 
conforme alínea a) do seu art.º 7.º e n.º 3 do 
seu art.º 9.º; 

 
c) Esmael Marculino Soares da Gama, Técnico 

Superior do mapa de pessoal desta Câmara 
Municipal, exercendo funções no 
DOME/DMOVTP, requer, nos termos e para 
os efeitos da Portaria n.º 209/2014, de 13 de 
outubro, a cessação do seu contrato de 
trabalho; 

 
d) Foi solicitado parecer, nos termos do disposto 

no artigo 8.º da Portaria n.º 209/2014, quanto 
à necessidade de manutenção do posto de 
trabalho ocupado pelo requerente para a 
prossecução das atribuições municipais; 

 
e) Nos termos do parecer, em anexo, da Sr.ª 

Vereadora Maria Eugénia Coelho, com 
competências delegadas no domínio dos 
recursos humanos, verifica-se a necessidade 
de manutenção do posto de trabalho ocupado 
pelo requerente, necessidade que afirmada 
pelo serviço onde presta funções, também se 
vê concordada pelo Sr. Vice-Presidente; 

 
f) O parecer vem, assim, no sentido de manter o 

posto de trabalho ocupado pelo requerente; 
 
g) Nos termos da referida Portaria, 

regulamentadora de programa de efetivos, a 
proposta para autorização, pela Câmara 
Municipal, de celebração de acordo de 
cessação do contrato de trabalho tem em vista 
a extinção do posto de trabalho. 
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Tenho a honra de propor que: 
 
Atento o referido parecer, a Câmara Municipal, ao 
abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º e n.ºs 
3 e 4 do artigo 10.º da Portaria n.º 209/2014, de 13 
de outubro, delibere não autorizar a celebração de 
acordo de cessação do contrato de trabalho com o 
requerente Esmael Marculino Soares da Gama. 

 
Loures, 27 de janeiro de 2015 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Bernardino Soares 

 
 

… 
 
Entende-se que é, assim, de manter o posto de trabalho 
ocupado pelo requerente e que, neste sentido, seja proposto à 
Câmara Municipal que esta delibere, ao abrigo do disposto na 
Portaria n.º 209/2014, de 13/10, não autorizar a celebração de 
acordo de cessação do contrato de trabalho com o ora 
requerente Esmael Marculino Soares da Gama. 

 
Loures, 21 de janeiro de 2015 

 
A Vereadora do Departamento de Recursos Humanos 

 
(a) Maria Eugénia Coelho 

 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 
EDUCATIVO 

 
Proposta de transferência de verbas para 
Associações de Bombeiros, no âmbito do 
Programa de Hidroterapia para crianças com 
necessidades educativas especiais – ano letivo de 
2013/2014 – 3.ª tranche com acertos. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 54/2015 

 
Considerando que: 
 
O Município, no âmbito da Escola Inclusiva 
implementou, em 2004/2005, o Programa de 
Hidroterapia para Crianças com Necessidades 
Educativas Especiais garantindo a estes alunos 
sessões individualizadas de Hidroterapia; 
 
 

No ano letivo 2013/2014, este projeto abrangeu 
230 alunos, identificados pelas equipas de ensino 
especial de cada Agrupamento de Escolas do 
concelho; 
 
Considerando que mais de metade dos alunos 
abrangidos (119) são alunos de 1.º ciclo, esta 
ação constitui-se ainda como medida diferenciada 
na execução de um Programa de Enriquecimento 
Curricular inclusivo, já que permite aos alunos com 
Necessidades Educativas Especiais usufruir de 
Atividades de Enriquecimento Curricular no âmbito 
da Atividade Física Desportiva; 
 
Assim, foi solicitada a colaboração das 
Associações dos Bombeiros Voluntários de 
Sacavém, Moscavide e Portela, Bucelas, 
Camarate, Loures e Zambujal para assegurar a 
totalidade dos transportes efetuados no âmbito da 
Hidroterapia; 
 
Esta parceria assentou num valor de referência 
para cada transporte/percurso de cinquenta euros. 
Entende-se por transporte/percurso a deslocação 
semanal de cada grupo no trajeto Escola-Piscina-
Escola; 
 
Visando a otimização da gestão financeira destas 
Associações de Bombeiros, perspetivou-se a 
transferência do valor total em três tranches, 
durante o ano letivo 2013/2014. 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere 
aprovar a transferência de verbas referente à 3.ª 
tranche, às Associações dos Bombeiros 
Voluntários, de acordo com o art.º 33.º, n.º 1, 
alínea u), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
conforme abaixo individualizado e atendendo aos 
seguintes fundamentos: 
 

 
Entidade 

N.º 
de 

Contribuinte 

Valor 
a 

atribuir 
Associação 
dos Bombeiros Voluntários 
de Sacavém 

 
501143416 

 
€ 5.420,00 

Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários 
de Moscavide e Portela 

 
501139257 

 
€ 870,00 

Associação Humanitária 
dos Bombeiros de Bucelas 

501073523 € 435,00 

Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Camarate 

 
501241230 

 
€ 6.335,00 

Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Loures 

 
501064770 

 
€ 6.535,00 

Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
do Zambujal 

 
501343393 

 
€ 435,00 
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O apoio global a estas entidades totaliza o valor 
de € 20.030,00 (vinte mil e trinta euros). 

 
 

Loures, 27 de janeiro de 2015 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de transferência de verbas 
correspondentes a utilização de instalações para 
desenvolvimento de atividades de enriquecimento 
curricular dos alunos da EB1/JI de Sacavém. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 55/2015 

 
Considerando que: 
 
O Despacho do Ministério da Educação e Ciência, 
n.º 9265-B/2013, de 15 de julho, define 
orientações para a execução das atividades de 
animação e de apoio à família na educação pré-
escolar e das atividades de enriquecimento 
curricular no 1.º ciclo do ensino básico; 
 
Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 144/2008, 
de 28 de julho, em especial ao determinado no 
seu artigo 12.º, o qual estabelece o novo quadro 
de transferência de atribuições e competências 
para os Municípios em matéria de Educação, foi 
celebrado o Contrato de Execução entre o 
Ministério da Educação e a Câmara Municipal de 
Loures, em 16 de setembro de 2008; 
 
Este Contrato de Execução, na sua 1.ª cláusula, 
alínea b), transfere para o Município de Loures a 
competência de prossecução das atividades de 
enriquecimento curricular no 1.º ciclo do Ensino 
Básico; 
 
As atividades de enriquecimento curricular (AEC) 
das 10 turmas da EB1/JI de Sacavém são 
desenvolvidas nas instalações da Academia 
Recreativa e Musical de Sacavém, todos os dias 
úteis do calendário escolar, tendo em conta que a 
escola não tem espaços físicos suficientes para 
este efeito; 
 
 

A utilização destas instalações necessitou de ser 
incrementada, a partir de 10 de fevereiro de 2014, 
o que implicou acertos no apoio financeiro ao 
Centro Social de Sacavém que assegura o 
acompanhamento dos alunos na deslocação da 
EB1/JI de Sacavém para a Academia Recreativa 
Musical de Sacavém. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
A aprovação da transferência de verbas, conforme 
abaixo discriminado, atendendo aos fundamentos 
apresentados e de acordo com o disposto no art.º 
33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro: 
 

Entidade Verba 
Academia Recreativa e Musical 
de Sacavém 
NIF 501398783 

 
€ 7.500,00 

Centro Social de Sacavém 
NIF 501404457 

€ 401,50 

 
 

Loures, 28 de janeiro de 2015 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação de alteração à redação 
das alíneas a) e h) da Cláusula 3.ª do Protocolo 
tripartido celebrado entre a Câmara Municipal de 
Loures, a Escola de Música do Conservatório 
Nacional e a Cooperativa “A Sacavenense”, e de 
aprovação de transferência de verbas para estas 
duas entidades. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 58/2015 

 
Considerando que: 
 
Foi aprovado na 19.ª Reunião de Câmara de 12 de 
outubro de 2011, o Protocolo tripartido entre o 
Município, a Escola de Música do Conservatório 
Nacional e a Cooperativa “A Sacavenense”, no 
âmbito do funcionamento do Pólo de Loures da 
Escola de Música do Conservatório Nacional; 
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Ao abrigo da cláusula 3.ª, alíneas a) e h) do 
referido protocolo, é responsabilidade do 
Município atribuir um subsídio mensal no valor de 
€ 1.500,00 (mil e quinhentos euros), pela cedência 
das instalações da Cooperativa “A Sacavenense”, 
de quatro salas para aulas, duas salas 
polivalentes e duas salas, nas quais funcionarão 
os serviços de receção, administrativos e sala de 
professores do Pólo de Loures da Escola de 
Música do Conservatório Nacional, bem como 
atribuir um apoio anual de € 2.000,00, (dois mil 
euros) à Escola de Música do Conservatório 
Nacional, como forma de comparticipação nas 
despesas inerentes à realização de concertos de 
apresentação do Pólo, nomeadamente o 
espetáculo de encerramento; 
 
No início de 2014, foi acordada entre os 
outorgantes, a alteração das verbas expressas na 
cláusula 3.ª (Obrigações da C.M. Loures), n.º 1, 
alíneas a) e h). 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
 
1. A alteração das alíneas a) e h) da cláusula 3.ª 

do Protocolo tripartido entre a Câmara 
Municipal de Loures, a Escola de Música do 
Conservatório Nacional e a Cooperativa “A 
Sacavenense” que passa a ter a seguinte 
redação: 
 
Alínea a) Atribuir à Terceira Outorgante um 
subsídio anual no valor de € 13.000,00 (treze 
mil euros), pela cedência, no edifício das suas 
instalações, de quatro salas para aulas, duas 
salas polivalentes e duas salas, nas quais 
funcionarão os serviços de receção, 
administrativos e sala de professores do Pólo 
de Loures da Escola de Música do 
Conservatório Nacional; 
 
Alínea h) Atribuir à Segunda Outorgante um 
subsídio anual no valor de € 1.000,00 (mil 
euros) como forma de comparticipação nas 
despesas inerentes à realização de concertos 
de apresentação dos alunos do Pólo de 
Loures, nomeadamente o espetáculo de 
encerramento. 

 
 
2. A aprovação da transferência: 
 

• Cooperativa “A Sacavenense”, com o n.º de 
contribuinte 500004862, correspondente ao 
período de janeiro a dezembro de 2014, no 
valor de € 13.000,00 (treze mil euros); 

• Escola de Música do Conservatório Nacional, 
com o n.º de contribuinte 600019896, 
correspondente ao ano letivo 2013-14, no 
valor de € 1.000,00 (mil euros). 

 
 

Loures, 28 de janeiro de 2015 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de aprovação de Protocolos de 
Colaboração a celebrar com diversas entidades, 
no âmbito do Serviço de Apoio à Família – 
prolongamento de horário em Jardins de Infância e 
Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico da rede 
pública de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 57/2015 

 
Considerando que: 
 
Cabe aos municípios o desenvolvimento do 
serviço de ação social escolar, concretizado 
através da aplicação de critérios de diferenciação 
positiva que visem a compensação 
socioeconómica dos alunos carenciados, 
traduzindo-se, para além de outras, na gestão de 
refeitórios escolares e serviço de prolongamento 
de horário; 
 
De acordo com as delegações de competências 
atribuídas aos municípios em matéria de ação 
social escolar, pode o mesmo implementar 
parcerias de forma a fazer cumprir os serviços 
desenvolvidos nos vários equipamentos escolares, 
pelo que o presente protocolo assume uma 
importância fulcral neste processo. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere 
aprovar oito Protocolos de Colaboração referentes 
a parcerias no âmbito do Serviço de Apoio à 
Família nos Jardins de Infância e Escolas do 
primeiro ciclo do Ensino Básico público no 
Município de Loures - Prolongamento de Horário, 
de acordo com a Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, artigo 33.º, n.º 1 alínea hh). 
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• Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do 1.º ciclo do Ensino Básico e 
Jardim de Infância do Infantado - Loures; 

• Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Primária n.º 3 de Loures; 

• Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Jardim de Infância da Bobadela; 

• Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola EB1/JI do Alto da Eira; 

• Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de 
Loures; 

• Associação “O Saltarico”; 
• Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do 1.º ciclo do Ensino Básico n.º 4 
de S. João da Talha; 

• Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola do 1.º ciclo do Ensino 
Básico n.º 3 da Bobadela. 

 
 

Loures, 3 de fevereiro de 2015 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA O SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA 

NOS JARDINS DE INFÂNCIA 
E PRIMEIRO CICLO 

DO ENSINO BÁSICO PÚBLICO 
NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LOURES 

 
A Constituição da República Portuguesa defende 
o direito à Educação e, no cumprimento desse 
direito, a Lei de Bases do Sistema Educativo 
atribui a sua responsabilidade ao Estado. 
Responsabilidade essa que passa pela garantia 
da igualdade de oportunidades no acesso ao 
ensino e seu sucesso, traduzindo-se na 
implementação de medidas compensatórias de 
caráter socioeconómico que promovam uma maior 
justiça social. 
 
Neste sentido, acrescem responsabilidades aos 
municípios no desenvolvimento do serviço de ação 
social escolar, concretizados através da aplicação 
de critérios de diferenciação positiva que visem a 
compensação socioeconómica dos alunos 
carenciados, traduzindo-se, para além de outras, 
na gestão de refeitórios e serviço de 
prolongamento de horário. 
 
De acordo com as delegações de competências 
atribuídas aos municípios em matéria de ação 
social escolar, pode o mesmo implementar 
parcerias de forma a fazer cumprir os serviços 

desenvolvidos nos vários equipamentos escolares, 
pelo que o presente protocolo assume uma 
importância fulcral neste processo. 
 
A frequência da educação pré-escolar em 
estabelecimento público é gratuita durante o 
horário de funcionamento estabelecido para a 
mesma e período letivo, no entanto, o serviço de 
prolongamento de horário, enquanto componente 
não educativa de educação pré-escolar depois do 
período letivo e durante as interrupções letivas é 
comparticipada pelos pais e encarregados de 
educação, de acordo com a legislação em vigor. 
 
 
Entre 
 
o Município de Loures, adiante designado por 
Primeiro Outorgante, com sede na Praça da 
Liberdade, 2670-501, Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Exmo. Sr. Dr. 
Bernardino Soares, 
 
a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do 1.º ciclo do Ensino Básico e Jardim 
de Infância do Infantado – Loures, adiante 
designada por Segundo Outorgante, com sede na 
Rua Fernão de Magalhães, Urbanização do 
Infantado 2670-387 Loures, pessoa coletiva n.º 
503845531 neste ato representado pela 
Presidente da Associação, Exma. Sr.ª Mafalda 
Lopes 
 
é celebrado um protocolo de colaboração, adiante 
designado por “protocolo”, que é integrado pelas 
cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

1. O presente protocolo regula a parceria entre 
os dois outorgantes, com o objetivo de 
implementar o Serviço de Apoio à Família, 
adiante designado por “SAF”, na vertente de 
serviço de prolongamento de horário 
integrando o tempo de refeições das crianças 
do Jardim de Infância de acordo com as 
Normas de Funcionamento do Serviço de 
Apoio à Família que se encontram em vigor, 
no Jardim de Infância da EB Infantado para os 
períodos letivos. 

 
2. O presente protocolo pode ainda aplicar-se, 

nos moldes previstos no número anterior, nas 
interrupções letivas ou outras situações 
sempre que se justifique. 
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Cláusula Segunda 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
1. Durante o período de vigência do presente 

protocolo constituem obrigações do Primeiro 
Outorgante: 

 
a) Transferir, para o Segundo Outorgante, a 

verba, calculada de acordo com a alínea b) do 
Despacho n.º 13503/2009, de 9 de junho, e 
previamente aprovada pela Câmara; 

b) Promover o acompanhamento e a avaliação 
de execução do presente protocolo, 
nomeadamente através de visitas regulares. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
1. Durante o período de vigência do presente 

protocolo de colaboração constituem 
obrigações do Segundo Outorgante: 

 
a) Aplicar os valores constantes no Quadro I dos 

Escalões do SAF previstos nas Normas de 
Funcionamento do Serviço de Apoio à Família 
em vigor, no que respeita ao prolongamento 
de horário; 

b) Assegurar o serviço de prolongamento de 
horário entre as 8h30m e as 9h00m, depois do 
período letivo entre as 15h30m e as 18h30m e 
durante as interrupções letivas ou outras 
situações que se justifiquem, por um período 
máximo de 11 meses, bem como o 
acompanhamento às refeições das crianças 
do Jardim de Infância; 

c) Responsabilizar-se pelos espaços a ocupar, 
garantindo a sua utilização unicamente para o 
fim estabelecido neste protocolo de 
colaboração; 

d) Garantir a existência dos recursos humanos 
necessários ao cumprimento do objeto do 
protocolo; 

e) A não afetação da comparticipação atribuída 
aos fins a que se destina implica a sua 
devolução, ao abrigo deste protocolo. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Revisão do Protocolo) 

 
1. O presente protocolo deverá ser revisto, por 

acordo entre as partes, sempre que ocorram 
motivos que o justifiquem, nomeadamente 
quando: 

 
a) Ocorrer alteração dos pressupostos ou das 

condições em que se baseou a sua 
celebração; 

b) A revisão seja indispensável para adequar o 
protocolo aos objetivos prosseguidos; 

c) Em qualquer outro caso, sempre que haja 
consenso entre as partes. 

 
 

Cláusula Quinta 
(Entrada em Vigor e Duração) 

 
1. O presente protocolo vigora a partir do ano 

letivo 2014/2015, sendo automaticamente 
renovável pelos anos letivos seguintes, se não 
for denunciado por qualquer dos outorgantes 
até 60 dias antes do seu termo. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente protocolo, por qualquer dos 
outorgantes, poderá dar origem à denúncia do 
mesmo, desde que esta seja comunicada, 
com trinta dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
 

Cláusula Sexta 
(Interpretação e Integração de lacunas) 

 
Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e 
integração de lacunas serão decididas por acordo 
entre as partes.  

 
 

Loures, … de …………. de  2015 
 

O Primeiro Outorgante 
 
 

O Segundo Outorgante 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA O SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA 

NOS JARDINS DE INFÂNCIA 
E PRIMEIRO CICLO 

DO ENSINO BÁSICO PÚBLICO 
NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LOURES 

 
A Constituição da República Portuguesa defende 
o direito à Educação e, no cumprimento desse 
direito, a Lei de Bases do Sistema Educativo 
atribui a sua responsabilidade ao Estado. 
Responsabilidade essa que passa pela garantia 
da igualdade de oportunidades no acesso ao 
ensino e seu sucesso, traduzindo-se na 
implementação de medidas compensatórias de 
caráter socioeconómico que promovam uma maior 
justiça social. 
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Neste sentido, acrescem responsabilidades aos 
municípios no desenvolvimento do serviço de ação 
social escolar, concretizados através da aplicação 
de critérios de diferenciação positiva que visem a 
compensação socioeconómica dos alunos 
carenciados, traduzindo-se, para além de outras, 
na gestão de refeitórios e serviço de 
prolongamento de horário. 
 
De acordo com as delegações de competências 
atribuídas aos municípios em matéria de ação 
social escolar, pode o mesmo implementar 
parcerias de forma a fazer cumprir os serviços 
desenvolvidos nos vários equipamentos escolares, 
pelo que o presente protocolo assume uma 
importância fulcral neste processo. 
 
A frequência da educação pré-escolar em 
estabelecimento público é gratuita durante o 
horário de funcionamento estabelecido para a 
mesma e período letivo, no entanto, o serviço de 
prolongamento de horário, enquanto componente 
não educativa de educação pré-escolar depois do 
período letivo e durante as interrupções letivas é 
comparticipada pelos pais e encarregados de 
educação, de acordo com a legislação em vigor. 
 
 
Entre 
 
o Município de Loures, adiante designado por 
Primeiro Outorgante, com sede na Praça da 
Liberdade, 2670-501, Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Exmo. Sr. Dr. 
Bernardino Soares, 
 
a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Primária n.º 3 de Loures, 
adiante designada por Segundo Outorgante, com 
sede na Rua Anselmo Braamcamp Freire, 
Fanqueiro, 2670-355 Loures, pessoa coletiva n.º 
503058793 neste ato representado pelo 
Presidente da Associação, Exmo. Sr. Armando 
Lopes 
 
é celebrado um protocolo de colaboração, adiante 
designado por “protocolo”, que é integrado pelas 
cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

1. O presente protocolo regula a parceria entre 
os dois outorgantes, com o objetivo de 
implementar o Serviço de Apoio à Família, 
adiante designado por “SAF”, na vertente de 
serviço de prolongamento de horário 
integrando o tempo de refeições das crianças 

do Jardim de Infância de acordo com as 
Normas de Funcionamento do Serviço de 
Apoio à Família que se encontram em vigor, 
no Jardim de Infância da EB Fanqueiro para 
os períodos letivos. 

 
2. O presente protocolo pode ainda aplicar-se, 

nos moldes previstos no número anterior, nas 
interrupções letivas ou outras situações 
sempre que se justifique. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
1. Durante o período de vigência do presente 

protocolo constituem obrigações do Primeiro 
Outorgante: 

 
a) Transferir, para o Segundo Outorgante, a 

verba, calculada de acordo com a alínea b) do 
Despacho n.º 13503/2009, de 9 de junho, e 
previamente aprovada pela Câmara; 

b) Promover o acompanhamento e a avaliação 
de execução do presente protocolo, 
nomeadamente através de visitas regulares. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
1. Durante o período de vigência do presente 

protocolo de colaboração constituem 
obrigações do Segundo Outorgante: 

 
a) Aplicar os valores constantes no Quadro I dos 

Escalões do SAF previstos nas Normas de 
Funcionamento do Serviço de Apoio à Família 
em vigor, no que respeita ao prolongamento 
de horário; 

b) Assegurar o serviço de prolongamento de 
horário entre as 8h30m e as 9h00m, depois do 
período letivo entre as 15h30m e as 18h30m e 
durante as interrupções letivas ou outras 
situações que se justifiquem, por um período 
máximo de 11 meses, bem como o 
acompanhamento às refeições das crianças 
do Jardim de Infância; 

c) Responsabilizar-se pelos espaços a ocupar, 
garantindo a sua utilização unicamente para o 
fim estabelecido neste protocolo de 
colaboração; 

d) Garantir a existência dos recursos humanos 
necessários ao cumprimento do objeto do 
protocolo; 

e) A não afetação da comparticipação atribuída 
aos fins a que se destina implica a sua 
devolução, ao abrigo deste protocolo. 
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Cláusula Quarta 
(Revisão do Protocolo) 

 
1. O presente protocolo deverá ser revisto, por 

acordo entre as partes, sempre que ocorram 
motivos que o justifiquem, nomeadamente 
quando: 

 
a) Ocorrer alteração dos pressupostos ou das 

condições em que se baseou a sua 
celebração; 

b) A revisão seja indispensável para adequar o 
protocolo aos objetivos prosseguidos; 

c) Em qualquer outro caso, sempre que haja 
consenso entre as partes. 

 
 

Cláusula Quinta 
(Entrada em Vigor e Duração) 

 
1. O presente protocolo vigora a partir do ano 

letivo 2014/2015, sendo automaticamente 
renovável pelos anos letivos seguintes, se não 
for denunciado por qualquer dos outorgantes 
até 60 dias antes do seu termo. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente protocolo, por qualquer dos 
outorgantes, poderá dar origem à denúncia do 
mesmo, desde que esta seja comunicada, 
com trinta dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
 

Cláusula Sexta 
(Interpretação e Integração de lacunas) 

 
Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e 
integração de lacunas serão decididas por acordo 
entre as partes.  

 
 

Loures, … de …………. de  2015 
 

O Primeiro Outorgante 
 
 

O Segundo Outorgante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA O SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA 

NOS JARDINS DE INFÂNCIA 
E PRIMEIRO CICLO 

DO ENSINO BÁSICO PÚBLICO 
NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LOURES 

 
A Constituição da República Portuguesa defende 
o direito à Educação e, no cumprimento desse 
direito, a Lei de Bases do Sistema Educativo 
atribui a sua responsabilidade ao Estado. 
Responsabilidade essa que passa pela garantia 
da igualdade de oportunidades no acesso ao 
ensino e seu sucesso, traduzindo-se na 
implementação de medidas compensatórias de 
caráter socioeconómico que promovam uma maior 
justiça social. 
 
Neste sentido, acrescem responsabilidades aos 
municípios no desenvolvimento do serviço de ação 
social escolar, concretizados através da aplicação 
de critérios de diferenciação positiva que visem a 
compensação socioeconómica dos alunos 
carenciados, traduzindo-se, para além de outras, 
na gestão de refeitórios e serviço de 
prolongamento de horário. 
 
De acordo com as delegações de competências 
atribuídas aos municípios em matéria de ação 
social escolar, pode o mesmo implementar 
parcerias de forma a fazer cumprir os serviços 
desenvolvidos nos vários equipamentos escolares, 
pelo que o presente protocolo assume uma 
importância fulcral neste processo. 
 
A frequência da educação pré-escolar em 
estabelecimento público é gratuita durante o 
horário de funcionamento estabelecido para a 
mesma e período letivo, no entanto, o serviço de 
prolongamento de horário, enquanto componente 
não educativa de educação pré-escolar depois do 
período letivo e durante as interrupções letivas é 
comparticipada pelos pais e encarregados de 
educação, de acordo com a legislação em vigor. 
 
 
Entre 
 
o Município de Loures, adiante designado por 
Primeiro Outorgante, com sede na Praça da 
Liberdade, 2670-501, Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Exmo. Sr. Dr. 
Bernardino Soares, 
 
a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Jardim de Infância da Bobadela 
adiante designada por Segundo Outorgante, com 
sede na Praceta Maria Lamas, Urbanização dos 
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Fojos, 2695-060 Bobadela, pessoa coletiva n.º 
505361736 neste ato representado pelo 
Presidente da Associação, Exmo. Sr. Rui Mendes 
Albino, 
 
é celebrado um protocolo de colaboração, adiante 
designado por “protocolo”, que é integrado pelas 
cláusulas seguintes:  

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

1. O presente protocolo regula a parceria entre 
os dois outorgantes, com o objetivo de 
implementar o Serviço de Apoio à Família, 
adiante designado por “SAF”, na vertente de 
serviço de prolongamento de horário 
integrando o tempo de refeições das crianças 
do Jardim de Infância de acordo com as 
Normas de Funcionamento do Serviço de 
Apoio à Família que se encontram em vigor, 
no Jardim de Infância da Bobadela para os 
períodos letivos. 

 
2. O presente protocolo pode ainda aplicar-se, 

nos moldes previstos no número anterior, nas 
interrupções letivas ou outras situações 
sempre que se justifique. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
1. Durante o período de vigência do presente 

protocolo constituem obrigações do Primeiro 
Outorgante: 

 
a) Transferir, para o Segundo Outorgante, a 

verba, calculada de acordo com a alínea b) do 
Despacho n.º 13503/2009, de 9 de junho, e 
previamente aprovada pela Câmara;  

b) Promover o acompanhamento e a avaliação 
de execução do presente protocolo, 
nomeadamente através de visitas regulares. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
1. Durante o período de vigência do presente 

protocolo de colaboração constituem 
obrigações do Segundo Outorgante: 

 
a) Aplicar os valores constantes no Quadro I dos 

Escalões do SAF previstos nas Normas de 
Funcionamento do Serviço de Apoio à Família 
em vigor, no que respeita ao prolongamento 
de horário; 

b) Assegurar o serviço de prolongamento de 
horário entre as 8h30m e as 9h00m, depois do 
período letivo entre as 15h30m e as 18h30m e 
durante as interrupções letivas ou outras 
situações que se justifiquem, por um período 
máximo de 11 meses, bem como o 
acompanhamento às refeições das crianças 
do Jardim de Infância; 

c) Responsabilizar-se pelos espaços a ocupar, 
garantindo a sua utilização unicamente para o 
fim estabelecido neste protocolo de 
colaboração; 

d) Garantir a existência dos recursos humanos 
necessários ao cumprimento do objeto do 
protocolo; 

e) A não afetação da comparticipação atribuída 
aos fins a que se destina implica a sua 
devolução, ao abrigo deste protocolo. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Revisão do Protocolo) 

 
1. O presente protocolo deverá ser revisto, por 

acordo entre as partes, sempre que ocorram 
motivos que o justifiquem, nomeadamente 
quando: 

 
a) Ocorrer alteração dos pressupostos ou das 

condições em que se baseou a sua 
celebração; 

b) A revisão seja indispensável para adequar o 
protocolo aos objetivos prosseguidos; 

c) Em qualquer outro caso, sempre que haja 
consenso entre as partes. 

 
 

Cláusula Quinta 
(Entrada em Vigor e Duração) 

 
1. O presente protocolo vigora a partir do ano 

letivo 2014/2015, sendo automaticamente 
renovável pelos anos letivos seguintes, se não 
for denunciado por qualquer dos outorgantes 
até 60 dias antes do seu termo. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente protocolo, por qualquer dos 
outorgantes, poderá dar origem à denúncia do 
mesmo, desde que esta seja comunicada, 
com trinta dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 
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Cláusula Sexta 
(Interpretação e Integração de lacunas) 

 
Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e 
integração de lacunas serão decididas por acordo 
entre as partes.  

 
 

Loures, … de …………. de  2015 
 

O Primeiro Outorgante 
 
 

O Segundo Outorgante 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA O SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA 

NOS JARDINS DE INFÂNCIA 
E PRIMEIRO CICLO 

DO ENSINO BÁSICO PÚBLICO 
NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LOURES 

 
A Constituição da República Portuguesa defende 
o direito à Educação e, no cumprimento desse 
direito, a Lei de Bases do Sistema Educativo 
atribui a sua responsabilidade ao Estado. 
Responsabilidade essa que passa pela garantia 
da igualdade de oportunidades no acesso ao 
ensino e seu sucesso, traduzindo-se na 
implementação de medidas compensatórias de 
caráter socioeconómico que promovam uma maior 
justiça social. 
 
Neste sentido, acrescem responsabilidades aos 
municípios no desenvolvimento do serviço de ação 
social escolar, concretizados através da aplicação 
de critérios de diferenciação positiva que visem a 
compensação socioeconómica dos alunos 
carenciados, traduzindo-se, para além de outras, 
na gestão de refeitórios e serviço de 
prolongamento de horário. 
 
De acordo com as delegações de competências 
atribuídas aos municípios em matéria de ação 
social escolar, pode o mesmo implementar 
parcerias de forma a fazer cumprir os serviços 
desenvolvidos nos vários equipamentos escolares, 
pelo que o presente protocolo assume uma 
importância fulcral neste processo. 
 
A frequência da educação pré-escolar em 
estabelecimento público é gratuita durante o 
horário de funcionamento estabelecido para a 
mesma e período letivo, no entanto, o serviço de 
prolongamento de horário, enquanto componente 
não educativa de educação pré-escolar depois do 
período letivo e durante as interrupções letivas é 

comparticipada pelos pais e encarregados de 
educação, de acordo com a legislação em vigor. 
 
 
Entre 
 
o Município de Loures, adiante designado por 
Primeiro Outorgante, com sede na Praça da 
Liberdade, 2670-501, Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Exmo. Sr. Dr. 
Bernardino Soares, 
 
a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola EB1/JI do Alto da Eira 
adiante designada por Segundo Outorgante, com 
sede na Rua Angola  2690-344 Santa Iria de 
Azóia, pessoa coletiva n.º 501926712, neste ato 
representado pelo Presidente da Associação, 
Exmo. Sr. Luís Pedro Rodrigues Carvalho 
 
é celebrado um protocolo de colaboração, adiante 
designado por “protocolo”, que é integrado pelas 
cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

1. O presente protocolo regula a parceria entre 
os dois outorgantes, com o objetivo de 
implementar o Serviço de Apoio à Família, 
adiante designado por “SAF”, na vertente de 
serviço de prolongamento de horário 
integrando o tempo de refeições das crianças 
do Jardim de Infância de acordo com as 
Normas de Funcionamento do Serviço de 
Apoio à Família que se encontram em vigor, 
no Jardim de Infância da EB Alto da Eira para 
os períodos letivos. 

 
2. O presente protocolo pode ainda aplicar-se, 

nos moldes previstos no número anterior, nas 
interrupções letivas ou outras situações 
sempre que se justifique. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
1. Durante o período de vigência do presente 

protocolo constituem obrigações do Primeiro 
Outorgante: 

 
a) Transferir, para o Segundo Outorgante, a 

verba, calculada de acordo com a alínea b) do 
Despacho n.º 13503/2009, de 9 de junho, e 
previamente aprovada pela Câmara;  
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b) Promover o acompanhamento e a avaliação 
de execução do presente protocolo, 
nomeadamente através de visitas regulares. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
1. Durante o período de vigência do presente 

protocolo de colaboração constituem 
obrigações do Segundo Outorgante: 

 
a) Aplicar os valores constantes no Quadro I dos 

Escalões do SAF previstos nas Normas de 
Funcionamento do Serviço de Apoio à Família 
em vigor, no que respeita ao prolongamento 
de horário; 

b) Assegurar o serviço de prolongamento de 
horário entre as 8h30m e as 9h00m, depois do 
período letivo entre as 15h30m e as 18h30m e 
durante as interrupções letivas ou outras 
situações que se justifiquem, por um período 
máximo de 11 meses, bem como o 
acompanhamento às refeições das crianças 
do Jardim de Infância; 

c) Responsabilizar-se pelos espaços a ocupar, 
garantindo a sua utilização unicamente para o 
fim estabelecido neste protocolo de 
colaboração; 

d) Garantir a existência dos recursos humanos 
necessários ao cumprimento do objeto do 
protocolo; 

e) A não afetação da comparticipação atribuída 
aos fins a que se destina implica a sua 
devolução, ao abrigo deste protocolo. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Revisão do Protocolo) 

 
1. O presente protocolo deverá ser revisto, por 

acordo entre as partes, sempre que ocorram 
motivos que o justifiquem, nomeadamente 
quando: 

 
a) Ocorrer alteração dos pressupostos ou das 

condições em que se baseou a sua 
celebração; 

b) A revisão seja indispensável para adequar o 
protocolo aos objetivos prosseguidos; 

c) Em qualquer outro caso, sempre que haja 
consenso entre as partes. 

 
 
 
 
 
 
 

Cláusula Quinta 
(Entrada em Vigor e Duração) 

 
1. O presente protocolo vigora a partir do ano 

letivo 2014/2015, sendo automaticamente 
renovável pelos anos letivos seguintes, se não 
for denunciado por qualquer dos outorgantes 
até 60 dias antes do seu termo. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente protocolo, por qualquer dos 
outorgantes, poderá dar origem à denúncia do 
mesmo, desde que esta seja comunicada, 
com trinta dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
 

Cláusula Sexta 
(Interpretação e Integração de lacunas) 

 
Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e 
integração de lacunas serão decididas por acordo 
entre as partes.  

 
 

Loures, … de …………. de  2015 
 

O Primeiro Outorgante 
 
 

O Segundo Outorgante 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA O SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA 

NOS JARDINS DE INFÂNCIA 
E PRIMEIRO CICLO 

DO ENSINO BÁSICO PÚBLICO 
NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LOURES 

 
A Constituição da República Portuguesa defende 
o direito à Educação e, no cumprimento desse 
direito, a Lei de Bases do Sistema Educativo 
atribui a sua responsabilidade ao Estado. 
Responsabilidade essa que passa pela garantia 
da igualdade de oportunidades no acesso ao 
ensino e seu sucesso, traduzindo-se na 
implementação de medidas compensatórias de 
caráter socioeconómico que promovam uma maior 
justiça social. 
 
Neste sentido, acrescem responsabilidades aos 
municípios no desenvolvimento do serviço de ação 
social escolar, concretizados através da aplicação 
de critérios de diferenciação positiva que visem a 
compensação socioeconómica dos alunos 
carenciados, traduzindo-se, para além de outras, 
na gestão de refeitórios e serviço de 
prolongamento de horário. 



 

 
N.º 3 

  

 
 

4 de FEVEREIRO 
de 2015 

 
 
 
 

22 

 

De acordo com as delegações de competências 
atribuídas aos municípios em matéria de ação 
social escolar, pode o mesmo implementar 
parcerias de forma a fazer cumprir os serviços 
desenvolvidos nos vários equipamentos escolares, 
pelo que o presente protocolo assume uma 
importância fulcral neste processo. 
 
A frequência da educação pré-escolar em 
estabelecimento público é gratuita durante o 
horário de funcionamento estabelecido para a 
mesma e período letivo, no entanto, o serviço de 
prolongamento de horário, enquanto componente 
não educativa de educação pré-escolar depois do 
período letivo e durante as interrupções letivas é 
comparticipada pelos pais e encarregados de 
educação, de acordo com a legislação em vigor. 
 
 
Entre 
 
o Município de Loures, adiante designado por 
Primeiro Outorgante, com sede na Praça da 
Liberdade, 2670-501, Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Exmo. Sr. Dr. 
Bernardino Soares, 
 
a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de 
Loures, adiante designada por Segundo 
Outorgante, com sede na Rua Angola, 9, 2670 
Loures, pessoa coletiva n.º 503903051 neste ato 
representado pela Presidente da Associação, 
Exma. Sr.ª Maria Judite Soares Trindade 
 
é celebrado um protocolo de colaboração, adiante 
designado por “protocolo”, que é integrado pelas 
cláusulas seguintes:  

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

1. O presente protocolo regula a parceria entre 
os dois outorgantes, com o objetivo de 
implementar o Serviço de Apoio à Família, 
adiante designado por “SAF”, na vertente de 
serviço de prolongamento de horário 
integrando o tempo de refeições das crianças 
do Jardim de Infância de acordo com as 
Normas de Funcionamento do Serviço de 
Apoio à Família que se encontram em vigor, 
no Jardim de Infância da Manjoeira-Loures 
para os períodos letivos. 

 
2. O presente protocolo pode ainda aplicar-se, 

nos moldes previstos no número anterior, nas 
interrupções letivas ou outras situações 
sempre que se justifique. 

 

Cláusula Segunda 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
1. Durante o período de vigência do presente 

protocolo constituem obrigações do Primeiro 
Outorgante: 

 
a) Transferir, para o Segundo Outorgante, a 

verba, calculada de acordo com a alínea b) do 
Despacho n.º 13503/2009, de 9 de junho, e 
previamente aprovada pela Câmara; 

b) Promover o acompanhamento e a avaliação 
de execução do presente protocolo, 
nomeadamente através de visitas regulares. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
1. Durante o período de vigência do presente 

protocolo de colaboração constituem 
obrigações do Segundo Outorgante: 

 
a) Aplicar os valores constantes no Quadro I dos 

Escalões do SAF previstos nas Normas de 
Funcionamento do Serviço de Apoio à Família 
em vigor, no que respeita ao prolongamento 
de horário; 

b) Assegurar o serviço de prolongamento de 
horário entre as 8h30m e as 9h00m, depois do 
período letivo entre as 15h30m e as 18h30m e 
durante as interrupções letivas ou outras 
situações que se justifiquem, por um período 
máximo de 11 meses, bem como o 
acompanhamento às refeições das crianças 
do Jardim de Infância; 

c) Responsabilizar-se pelos espaços a ocupar, 
garantindo a sua utilização unicamente para o 
fim estabelecido neste protocolo de 
colaboração; 

d) Garantir a existência dos recursos humanos 
necessários ao cumprimento do objeto do 
protocolo; 

e) A não afetação da comparticipação atribuída 
aos fins a que se destina implica a sua 
devolução, ao abrigo deste protocolo. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Revisão do Protocolo) 

 
1. O presente protocolo deverá ser revisto, por 

acordo entre as partes, sempre que ocorram 
motivos que o justifiquem, nomeadamente 
quando: 

 
a) Ocorrer alteração dos pressupostos ou das 

condições em que se baseou a sua 
celebração; 
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b) A revisão seja indispensável para adequar o 
protocolo aos objetivos prosseguidos; 

c) Em qualquer outro caso, sempre que haja 
consenso entre as partes. 

 
 

Cláusula Quinta 
(Entrada em Vigor e Duração) 

 
1. O presente protocolo vigora a partir do ano 

letivo 2014/2015, sendo automaticamente 
renovável pelos anos letivos seguintes, se não 
for denunciado por qualquer dos outorgantes 
até 60 dias antes do seu termo. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente protocolo, por qualquer dos 
outorgantes, poderá dar origem à denúncia do 
mesmo, desde que esta seja comunicada, 
com trinta dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
 

Cláusula Sexta 
(Interpretação e Integração de lacunas) 

 
Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e 
integração de lacunas serão decididas por acordo 
entre as partes.  

 
 

Loures, … de …………. de  2015 
 

O Primeiro Outorgante 
 
 

O Segundo Outorgante 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA O SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA 

NOS JARDINS DE INFÂNCIA 
E PRIMEIRO CICLO 

DO ENSINO BÁSICO PÚBLICO 
NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LOURES 

 
A Constituição da República Portuguesa defende 
o direito à Educação e, no cumprimento desse 
direito, a Lei de Bases do Sistema Educativo 
atribui a sua responsabilidade ao Estado. 
Responsabilidade essa que passa pela garantia 
da igualdade de oportunidades no acesso ao 
ensino e seu sucesso, traduzindo-se na 
implementação de medidas compensatórias de 
caráter socioeconómico que promovam uma maior 
justiça social. 
 

Neste sentido, acrescem responsabilidades aos 
municípios no desenvolvimento do serviço de ação 
social escolar, concretizados através da aplicação 
de critérios de diferenciação positiva que visem a 
compensação socioeconómica dos alunos 
carenciados, traduzindo-se, para além de outras, 
na gestão de refeitórios e serviço de 
prolongamento de horário. 
 
De acordo com as delegações de competências 
atribuídas aos municípios em matéria de ação 
social escolar, pode o mesmo implementar 
parcerias de forma a fazer cumprir os serviços 
desenvolvidos nos vários equipamentos escolares, 
pelo que o presente protocolo assume uma 
importância fulcral neste processo. 
 
A frequência da educação pré-escolar em 
estabelecimento público é gratuita durante o 
horário de funcionamento estabelecido para a 
mesma e período letivo, no entanto, o serviço de 
prolongamento de horário, enquanto componente 
não educativa de educação pré-escolar depois do 
período letivo e durante as interrupções letivas é 
comparticipada pelos pais e encarregados de 
educação, de acordo com a legislação em vigor. 
 
 
Entre 
 
o Município de Loures, adiante designado por 
Primeiro Outorgante, com sede na Praça da 
Liberdade, 2670-501, Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Exmo. Sr. Dr. 
Bernardino Soares, 
 
a Associação “O Saltarico” adiante designada por 
Segundo Outorgante, com sede na Rua Adelaide 
Cabete  n.ºs 1-1A,  2660-208 Santo António dos 
Cavaleiros pessoa coletiva n.º 501400206 neste 
ato representado pela Presidente da Associação, 
Exma. Sr.ª Maria Isabel Cabaça Olivença, 
 
é celebrado um protocolo de colaboração, adiante 
designado por “protocolo”, que é integrado pelas 
cláusulas seguintes:  

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

1. O presente protocolo regula a parceria entre 
os dois outorgantes, com o objetivo de 
implementar o Serviço de Apoio à Família, 
adiante designado por “SAF”, na vertente de 
serviço de prolongamento de horário 
integrando o tempo de refeições das crianças 
do Jardim de Infância de acordo com as 
Normas de Funcionamento do Serviço de 
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Apoio à Família que se encontram em vigor, 
no Jardim de Infância da EB da Flamenga 
para os períodos letivos. 

 
2. O presente protocolo pode ainda aplicar-se, 

nos moldes previstos no número anterior, nas 
interrupções letivas ou outras situações 
sempre que se justifique. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
1. Durante o período de vigência do presente 

protocolo constituem obrigações do Primeiro 
Outorgante: 

 
a) Transferir, para o Segundo Outorgante, a 

verba, calculada de acordo com a alínea b) do 
Despacho n.º 13503/2009, de 9 de junho, e 
previamente aprovada pela Câmara; 

b) Promover o acompanhamento e a avaliação 
de execução do presente protocolo, 
nomeadamente através de visitas regulares. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
1. Durante o período de vigência do presente 

protocolo de colaboração constituem 
obrigações do Segundo Outorgante: 

 
a) Aplicar os valores constantes no Quadro I dos 

Escalões do SAF previstos nas Normas de 
Funcionamento do Serviço de Apoio à Família 
em vigor, no que respeita ao prolongamento 
de horário; 

b) Assegurar o serviço de prolongamento de 
horário entre as 8h30m e as 9h00m, depois do 
período letivo entre as 15h30m e as 18h30m e 
durante as interrupções letivas ou outras 
situações que se justifiquem, por um período 
máximo de 11 meses, bem como o 
acompanhamento às refeições das crianças 
do Jardim de Infância; 

c) Responsabilizar-se pelos espaços a ocupar, 
garantindo a sua utilização unicamente para o 
fim estabelecido neste protocolo de 
colaboração; 

d) Garantir a existência dos recursos humanos 
necessários ao cumprimento do objeto do 
protocolo; 

e) A não afetação da comparticipação atribuída 
aos fins a que se destina implica a sua 
devolução, ao abrigo deste protocolo. 

 
 
 

Cláusula Quarta 
(Revisão do Protocolo) 

 
1. O presente protocolo deverá ser revisto, por 

acordo entre as partes, sempre que ocorram 
motivos que o justifiquem, nomeadamente 
quando: 

 
a) Ocorrer alteração dos pressupostos ou das 

condições em que se baseou a sua 
celebração; 

b) A revisão seja indispensável para adequar o 
protocolo aos objetivos prosseguidos; 

c) Em qualquer outro caso, sempre que haja 
consenso entre as partes. 

 
 

Cláusula Quinta 
(Entrada em Vigor e Duração) 

 
1. O presente protocolo vigora a partir do ano 

letivo 2014/2015, sendo automaticamente 
renovável pelos anos letivos seguintes, se não 
for denunciado por qualquer dos outorgantes 
até 60 dias antes do seu termo. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente protocolo, por qualquer dos 
outorgantes, poderá dar origem à denúncia do 
mesmo, desde que esta seja comunicada, 
com trinta dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
 

Cláusula Sexta 
(Interpretação e Integração de lacunas) 

 
Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e 
integração de lacunas serão decididas por acordo 
entre as partes.  

 
 

Loures, … de …………. de 2015 
 

O Primeiro Outorgante 
 
 

O Segundo Outorgante 
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA O SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA 

NOS JARDINS DE INFÂNCIA 
E PRIMEIRO CICLO 

DO ENSINO BÁSICO PÚBLICO 
NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LOURES 

 
A Constituição da República Portuguesa defende 
o direito à Educação e, no cumprimento desse 
direito, a Lei de Bases do Sistema Educativo 
atribui a sua responsabilidade ao Estado. 
Responsabilidade essa que passa pela garantia 
da igualdade de oportunidades no acesso ao 
ensino e seu sucesso, traduzindo-se na 
implementação de medidas compensatórias de 
caráter socioeconómico que promovam uma maior 
justiça social. 
 
Neste sentido, acrescem responsabilidades aos 
municípios no desenvolvimento do serviço de ação 
social escolar, concretizados através da aplicação 
de critérios de diferenciação positiva que visem a 
compensação socioeconómica dos alunos 
carenciados, traduzindo-se, para além de outras, 
na gestão de refeitórios e serviço de 
prolongamento de horário. 
 
De acordo com as delegações de competências 
atribuídas aos municípios em matéria de ação 
social escolar, pode o mesmo implementar 
parcerias de forma a fazer cumprir os serviços 
desenvolvidos nos vários equipamentos escolares, 
pelo que o presente protocolo assume uma 
importância fulcral neste processo. 
 
A frequência da educação pré-escolar em 
estabelecimento público é gratuita durante o 
horário de funcionamento estabelecido para a 
mesma e período letivo, no entanto, o serviço de 
prolongamento de horário, enquanto componente 
não educativa de educação pré-escolar depois do 
período letivo e durante as interrupções letivas é 
comparticipada pelos pais e encarregados de 
educação, de acordo com a legislação em vigor. 
 
 
Entre 
 
o Município de Loures, adiante designado por 
Primeiro Outorgante, com sede na Praça da 
Liberdade, 2670-501, Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Exmo. Sr. Dr. 
Bernardino Soares, 
 
a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola do 1.º ciclo do Ensino Básico 
n.º 4 de S. João da Talha, adiante designada por 
Segundo Outorgante, com sede na Rua Adriano 

Correia de Oliveira - Vale Figueira, 2695-734 S. 
João da Talha,  pessoa coletiva n.º 503389684, 
neste ato representado pelo Presidente da 
Associação, Exmo. Sr. Paulo Espanhol 
 
é celebrado um protocolo de colaboração, adiante 
designado por “protocolo”, que é integrado pelas 
cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

1. O presente protocolo regula a parceria entre 
os dois outorgantes, com o objetivo de 
implementar o Serviço de Apoio à Família, 
adiante designado por “SAF”, na vertente de 
serviço de prolongamento de horário 
integrando o tempo de refeições das crianças 
do Jardim de Infância de acordo com as 
Normas de Funcionamento do Serviço de 
Apoio à Família que se encontram em vigor, 
nos Jardins de Infância das EB n.º 1 e EB n.º 2 
de S. João da Talha. 

 
2. O presente protocolo pode ainda aplicar-se, 

nos moldes previstos no número anterior, nas 
interrupções letivas ou outras situações 
sempre que se justifique. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
1. Durante o período de vigência do presente 

protocolo constituem obrigações do Primeiro 
Outorgante: 

 
a) Transferir, para o Segundo Outorgante, a 

verba, calculada de acordo com a alínea b) do 
Despacho n.º 13503/2009, de 9 de junho, e 
previamente aprovada pela Câmara; 

b) Promover o acompanhamento e a avaliação 
de execução do presente protocolo, 
nomeadamente através de visitas regulares. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
1. Durante o período de vigência do presente 

protocolo de colaboração constituem 
obrigações do Segundo Outorgante: 

 
a) Aplicar os valores constantes no Quadro I dos 

Escalões do SAF previstos nas Normas de 
Funcionamento do Serviço de Apoio à Família 
em vigor, no que respeita ao prolongamento 
de horário; 
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b) Assegurar o serviço de prolongamento de 
horário entre as 8h30m e as 9h00m, depois do 
período letivo entre as 15h30m e as 18h30m e 
durante as interrupções letivas ou outras 
situações que se justifiquem, por um período 
máximo de 11 meses, bem como o 
acompanhamento às refeições das crianças 
do Jardim de Infância; 

c) Responsabilizar-se pelos espaços a ocupar, 
garantindo a sua utilização unicamente para o 
fim estabelecido neste protocolo de 
colaboração; 

d) Garantir a existência dos recursos humanos 
necessários ao cumprimento do objeto do 
protocolo; 

e) A não afetação da comparticipação atribuída 
aos fins a que se destina implica a sua 
devolução, ao abrigo deste protocolo. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Revisão do Protocolo) 

 
1. O presente protocolo deverá ser revisto, por 

acordo entre as partes, sempre que ocorram 
motivos que o justifiquem, nomeadamente 
quando: 

 
a) Ocorrer alteração dos pressupostos ou das 

condições em que se baseou a sua 
celebração; 

b) A revisão seja indispensável para adequar o 
protocolo aos objetivos prosseguidos; 

c) Em qualquer outro caso, sempre que haja 
consenso entre as partes. 

 
 

Cláusula Quinta 
(Entrada em Vigor e Duração) 

 
1. O presente protocolo vigora a partir do ano 

letivo 2014/2015, sendo automaticamente 
renovável pelos anos letivos seguintes, se não 
for denunciado por qualquer dos outorgantes 
até 60 dias antes do seu termo. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente protocolo, por qualquer dos 
outorgantes, poderá dar origem à denúncia do 
mesmo, desde que esta seja comunicada, 
com trinta dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
 
 
 
 
 
 

Cláusula Sexta 
(Interpretação e Integração de lacunas) 

 
Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e 
integração de lacunas serão decididas por acordo 
entre as partes.  

 
 

Loures, … de …………. de 2015 
 

O Primeiro Outorgante 
 
 

O Segundo Outorgante 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA O SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA 

NOS JARDINS DE INFÂNCIA 
E PRIMEIRO CICLO 

DO ENSINO BÁSICO PÚBLICO 
NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LOURES 

 
A Constituição da República Portuguesa defende 
o direito à Educação e, no cumprimento desse 
direito, a Lei de Bases do Sistema Educativo 
atribui a sua responsabilidade ao Estado. 
Responsabilidade essa que passa pela garantia 
da igualdade de oportunidades no acesso ao 
ensino e seu sucesso, traduzindo-se na 
implementação de medidas compensatórias de 
caráter socioeconómico que promovam uma maior 
justiça social. 
 
Neste sentido, acrescem responsabilidades aos 
municípios no desenvolvimento do serviço de ação 
social escolar, concretizados através da aplicação 
de critérios de diferenciação positiva que visem a 
compensação socioeconómica dos alunos 
carenciados, traduzindo-se, para além de outras, 
na gestão de refeitórios e serviço de 
prolongamento de horário. 
 
De acordo com as delegações de competências 
atribuídas aos municípios em matéria de ação 
social escolar, pode o mesmo implementar 
parcerias de forma a fazer cumprir os serviços 
desenvolvidos nos vários equipamentos escolares, 
pelo que o presente protocolo assume uma 
importância fulcral neste processo. 
 
A frequência da educação pré-escolar em 
estabelecimento público é gratuita durante o 
horário de funcionamento estabelecido para a 
mesma e período letivo, no entanto, o serviço de 
prolongamento de horário, enquanto componente 
não educativa de educação pré-escolar depois do 
período letivo e durante as interrupções letivas é 
comparticipada pelos pais e encarregados de 
educação, de acordo com a legislação em vigor. 
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Entre 
 
o Município de Loures, adiante designado por 
Primeiro Outorgante, com sede na Praça da 
Liberdade, 2670-501, Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Exmo. Sr. Dr. 
Bernardino Soares, 
 
a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola do 1.º ciclo do Ensino Básico 
n.º 3 da Bobadela, adiante designada por Segundo 
Outorgante, com sede na Travessa Afonso Duarte, 
2695-010 Bobadela, pessoa coletiva n.º 
504949853 neste ato representado pelo 
Presidente da Associação, Exmo. Sr. Pedro 
Pereira 
 
é celebrado um protocolo de colaboração, adiante 
designado por “protocolo”, que é integrado pelas 
cláusulas seguintes:  

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

1. O presente protocolo regula a parceria entre 
os dois outorgantes, com o objetivo de 
implementar o Serviço de Apoio à Família, 
adiante designado por “SAF”, na vertente de 
serviço de prolongamento de horário 
integrando o tempo de refeições das crianças 
do Jardim de Infância de acordo com as 
Normas de Funcionamento do Serviço de 
Apoio à Família que se encontram em vigor, 
no Jardim de Infância da EB n.º 3 da Bobadela 
para os períodos letivos. 

 
2. O presente protocolo pode ainda aplicar-se, 

nos moldes previstos no número anterior, nas 
interrupções letivas ou outras situações 
sempre que se justifique. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
1. Durante o período de vigência do presente 

protocolo constituem obrigações do Primeiro 
Outorgante: 

 
a) Transferir, para o Segundo Outorgante, a 

verba, calculada de acordo com a alínea b) do 
Despacho n.º 13503/2009, de 9 de junho, e 
previamente aprovada pela Câmara;  

b) Promover o acompanhamento e a avaliação 
de execução do presente protocolo, 
nomeadamente através de visitas regulares. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
1. Durante o período de vigência do presente 

protocolo de colaboração constituem 
obrigações do Segundo Outorgante: 

 
a) Aplicar os valores constantes no Quadro I dos 

Escalões do SAF previstos nas Normas de 
Funcionamento do Serviço de Apoio à Família 
em vigor, no que respeita ao prolongamento 
de horário; 

b) Assegurar o serviço de prolongamento de 
horário entre as 8h30m e as 9h00m, depois do 
período letivo entre as 15h30m e as 18h30m e 
durante as interrupções letivas ou outras 
situações que se justifiquem, por um período 
máximo de 11 meses, bem como o 
acompanhamento às refeições das crianças 
do Jardim de Infância; 

c) Responsabilizar-se pelos espaços a ocupar, 
garantindo a sua utilização unicamente para o 
fim estabelecido neste protocolo de 
colaboração; 

d) Garantir a existência dos recursos humanos 
necessários ao cumprimento do objeto do 
protocolo; 

e) A não afetação da comparticipação atribuída 
aos fins a que se destina implica a sua 
devolução, ao abrigo deste protocolo. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Revisão do Protocolo) 

 
1. O presente protocolo deverá ser revisto, por 

acordo entre as partes, sempre que ocorram 
motivos que o justifiquem, nomeadamente 
quando: 

 
a) Ocorrer alteração dos pressupostos ou das 

condições em que se baseou a sua 
celebração; 

b) A revisão seja indispensável para adequar o 
protocolo aos objetivos prosseguidos; 

c) Em qualquer outro caso, sempre que haja 
consenso entre as partes. 

 
 

Cláusula Quinta 
(Entrada em Vigor e Duração) 

 
1. O presente protocolo vigora a partir do ano 

letivo 2014/2015, sendo automaticamente 
renovável pelos anos letivos seguintes, se não 
for denunciado por qualquer dos outorgantes 
até 60 dias antes do seu termo. 
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2. O incumprimento das cláusulas previstas no 
presente protocolo, por qualquer dos 
outorgantes, poderá dar origem à denúncia do 
mesmo, desde que esta seja comunicada, 
com trinta dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
 

Cláusula Sexta 
(Interpretação e Integração de lacunas) 

 
Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e 
integração de lacunas serão decididas por acordo 
entre as partes. 

 
 

Loures, … de …………. de 2015 
 

O Primeiro Outorgante 
 
 

O Segundo Outorgante 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO 
DE TAXAS E TARIFAS 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 53/2015 

 
Considerando que: 
 
A Gato Ruim – Associação Cultural, com sede na 
Freguesia de Loures, com o NIF 510420060, 
realizou nos dias 27 e 28 de dezembro de 2014, 
espetáculos de Natal; 
 
No âmbito das iniciativas se verificou a 
necessidade de emissão da Licença Especial de 
Ruído (n.º 1 do artigo 105.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures), no valor de € 
40,00 (quarenta euros); 
 
A entidade solicitou à Autarquia a emissão da 
respetiva licença, bem como a isenção de 
pagamento de taxa. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do 
Regulamento de Taxas do Município de Loures, 
em vigor, se delibere aprovar a isenção total do 
pagamento de taxa devida pela Gato Ruim – 
Associação Cultural, no valor de € 40,00 (quarenta 
euros). 

Loures, 15 de janeiro de 2015 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 45/2015 
 

Considerando que: 
 
A União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela, com o NIF 
510839533, solicitou a utilização do Pavilhão José 
Gouveia, entre as 14H30 do dia 29 e as 02H00 do 
dia 30 de novembro de 2014, para a realização da 
iniciativa Noite de Fados; 
 
A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o 
pagamento, por hora diurna, de € 28,02 (vinte e 
oito euros e dois cêntimos) e por hora noturna de 
€ 33,47 (trinta e três euros e quarenta e sete 
cêntimos), sem IVA incluído; 
 
A ocupação teve a duração de onze horas e trinta 
minutos, correspondendo a um valor a pagamento 
de € 453,23 (quatrocentos e cinquenta e três 
euros e vinte e três cêntimos), IVA incluído à taxa 
legal em vigor; 
 
A entidade solicitou a isenção do pagamento 
relativo à utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo do artigo 12.º do Regulamento de 
Utilização do Pavilhão José Gouveia, em 
conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 
isenção do pagamento pela utilização do mesmo, 
à União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela, no valor de € 
453,23 (quatrocentos e cinquenta e três euros e 
vinte e três cêntimos), IVA incluído à taxa legal em 
vigor. 

 
 

Loures, 16 de janeiro de 2015 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 46/2015 
 

Considerando que: 
 
A União Desportiva da Ponte de Frielas, com o 
NIF 502642882 realizou, no dia 14 de dezembro 
de 2014 (entre as 12H00 e as 21H00), a Festa de 
Natal da equipa de iniciados, no Pavilhão Paz e 
Amizade; 
 
Para a realização da iniciativa foi necessária a 
utilização do supramencionado pavilhão, no dia 13 
de dezembro de 2014, entre as 14H00 e as 18h00 
para montagem de equipamentos e preparação do 
espaço; 
 
A utilização do Pavilhão Paz e Amizade prevê o 
pagamento por hora, no período diurno, de € 9,22 
(nove euros e vinte e dois cêntimos) e no período 
noturno, de € 10,53 (dez euros e cinquenta e três 
cêntimos), IVA não incluído; 
 
A ocupação teve a duração de treze horas, 
correspondendo a um valor total a pagamento pela 
utilização de € 153,06 (cento e cinquenta e três 
euros e seis cêntimos), IVA incluído à taxa legal 
em vigor; 
 
A entidade solicitou isenção de pagamento 
relativamente à utilização supramencionada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo do artigo 12.º do Regulamento de 
Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, em 
conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 
isenção do pagamento pela utilização do referido 
Pavilhão, à União Desportiva da Ponte de Frielas, 
no valor total de € 153,06 (cento e cinquenta e três 
euros e seis cêntimos), IVA incluído à taxa legal 
em vigor. 

 
 

Loures, 16 de janeiro de 2015 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 47/2015 
 

Considerando que: 
 
A União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela, com o NIF 
510839533, solicitou a utilização do Pavilhão José 
Gouveia, no dia 16 de dezembro, entre as 14H00 
e as 22H00, para a realização da Festa de Natal, 
no âmbito do plano de atividades da Academia 
Sénior de São João da Talha; 
 
A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o 
pagamento, por hora diurna, de € 22,63 (vinte e 
dois euros e sessenta e três cêntimos), e por hora 
noturna, de € 28,02 (vinte e oito euros e dois 
cêntimos), sem IVA incluído; 
 
A ocupação teve a duração de oito horas, 
correspondendo a um valor a pagamento de € 
252,52 (duzentos e cinquenta e dois euros e 
cinquenta e dois cêntimos), IVA incluído à taxa 
legal em vigor; 
 
A entidade solicitou a isenção do pagamento 
relativo à utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo do artigo 12.º do Regulamento de 
Utilização do Pavilhão José Gouveia, em 
conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 
isenção do pagamento pela utilização do mesmo, 
à União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela, no valor de € 
252,52 (duzentos e cinquenta e dois euros e 
cinquenta e dois cêntimos), IVA incluído à taxa 
legal em vigor. 

 
 

Loures, 16 de janeiro de 2015 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 48/2015 
 

Considerando que: 
 
A Associação de Planadores de Santa Iria de 
Azóia, com o NIF 503165310, realizou, no dia 30 
de novembro de 2014 (entre as 9H30 e as 18H00), 
a iniciativa Encontro de Aeromodelismo Indoor 
2014, no Pavilhão Desportivo do Agrupamento de 
Escolas de Santa Iria de Azóia; 
 
A utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Santa Iria de Azóia 
prevê o pagamento, por hora diurna, de € 11,90 
(onze euros e noventa cêntimos) e por hora 
noturna, de € 13,23 (treze euros e vinte e três 
cêntimos), sem IVA incluído; 
 
A ocupação teve a duração de oito horas e trinta 
minutos, correspondendo a um valor total a 
pagamento pela utilização de € 101,81 (cento e 
um euros e oitenta e um cêntimos); 
 
A entidade solicitou isenção de pagamento 
relativamente à utilização supramencionada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo do da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 
isenção do pagamento pela utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa 
Iria de Azóia, à Associação de Planadores de 
Santa Iria de Azóia, no valor total de € 101,81 
(cento e um euros e oitenta e um cêntimos). 

 
 

Loures, 15 de janeiro de 2015 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 49/2015 
 

Considerando que: 
 
A Polícia de Segurança Pública – Esquadra de 
Investigação Criminal, à semelhança de anos 
anteriores, solicitou a utilização do Pavilhão 
António Feliciano Bastos à sexta-feira, entre as 
16H30 e as 18H30, para a prática de exercício 
físico, na presente época desportiva; 
 
A utilização do Pavilhão António Feliciano Bastos 
prevê o pagamento por hora, no período diurno, 
de € 21,74 (vinte e um euros e setenta e quatro 
cêntimos) e noturno, de € 30,74 (trinta euros e 
setenta e quatro cêntimos), sem IVA incluído; 
 
A ocupação terá a duração total de setenta e duas 
horas, correspondendo a um valor de € 2.124,55 
(dois mil cento e vinte e quatro euros e cinquenta 
e cinco cêntimos), IVA incluído à taxa legal em 
vigor; 
 
A entidade solicitou a isenção de pagamento pela 
respetiva utilização. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12/9, em conjugação com o artigo 12.º 
do Regulamento de Utilização do Pavilhão António 
Feliciano Bastos, a isenção do pagamento pela 
utilização do suprarreferido pavilhão, à Polícia de 
Segurança Pública – Esquadra de Investigação 
Criminal, no valor de € 2.124,55 (dois mil cento e 
vinte e quatro euros e cinquenta e cinco cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 15 de janeiro de 2015 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 50/2015 
 

Considerando que: 
 
A Polícia de Segurança Pública – 70.ª Esquadra – 
Divisão de Loures, solicitou a utilização do 
Pavilhão António Feliciano Bastos às quartas-
feiras, das 16H00 e as 17H00, para a prática de 
exercício físico, na presente época desportiva; 
 
A utilização do Pavilhão António Feliciano Bastos 
prevê o pagamento por hora, no período diurno, 
de € 17,13 (dezassete euros e treze cêntimos), 
sem IVA incluído; 
 
A ocupação terá a duração prevista de trinta e seis 
horas, correspondendo a um valor total de € 
758,52 (setecentos e cinquenta e oito euros e 
cinquenta e dois cêntimos), com IVA incluído à 
taxa legal em vigor; 
 
A entidade solicitou a isenção de pagamento pela 
respetiva utilização. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 
I da Lei n.º 75/2013, de 12/9, em conjugação com 
o artigo 12.º do Regulamento de Utilização do 
Pavilhão António Feliciano Bastos, a isenção do 
pagamento pela utilização do suprarreferido 
pavilhão, à Polícia de Segurança Pública – 70.ª 
Esquadra – Divisão de Loures, no valor total de € 
758,52 (setecentos e cinquenta e oito euros e 
cinquenta e dois cêntimos), com IVA incluído à 
taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 14 de janeiro de 2015 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 51/2015 
 

Considerando que: 
 
A Polícia de Segurança Pública – Esquadra de 
São João da Talha, à semelhança de anos 
anteriores, solicitou a utilização do pavilhão 
desportivo do Agrupamento de Escolas da 
Bobadela, à segunda-feira, entre as 21H00 e as 
22H30 e à sexta-feira entre as 20h30 e as 22h30, 
para a prática de exercício físico, na presente 
época desportiva; 
 
A utilização do pavilhão desportivo do 
agrupamento suprarreferido prevê o pagamento, 
por hora, do valor de € 9,82 (nove euros e oitenta 
e dois cêntimos), isentos de IVA; 
 
A ocupação terá a duração total de oitenta e oito 
horas e trinta minutos, correspondendo a um valor 
de € 869,07 (oitocentos e sessenta e nove euros e 
sete cêntimos), isento de IVA; 
 
A entidade solicitou a isenção de pagamento pela 
respetiva utilização. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12/9, a isenção do pagamento pela 
utilização do suprarreferido pavilhão, à Polícia de 
Segurança Pública – Esquadra de São João da 
Talha, no valor de € 869,07 (oitocentos e sessenta 
e nove euros e sete cêntimos), isento de IVA. 

 
 

Loures, 16 de janeiro de 2015 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 52/2015 
 

Considerando que: 
 
A União das Freguesias de Moscavide e Portela, 
com o NIF 510838162, solicitou a utilização do 
Pavilhão Desportivo da Escola Secundária da 
Portela, nos dias 7 e 14 de dezembro de 2014, 
entre as 13H00 e as 20H00 e as 10H00 e as 
20H00, respetivamente, para a realização do 2.º 
Torneio de Cricket Indoor; 
 
A utilização do Pavilhão Desportivo da Escola 
Secundária da Portela prevê o pagamento, por 
hora diurna, de € 11,90 (onze euros e noventa 
cêntimos), e por hora noturna, de € 13,23 (treze 
euros e vinte e três cêntimos), sem IVA incluído; 
 
A ocupação teve a duração de dezassete horas, 
correspondendo a um valor a pagamento de € 
208,96 (duzentos e oito euros e noventa e seis 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor; 
 
A entidade solicitou a isenção do pagamento 
relativo à utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a isenção 
do pagamento pela utilização do mesmo, à União 
das Freguesias de Moscavide e Portela, no valor 
de € 208,96 (duzentos e oito euros e noventa e 
seis cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 14 de janeiro de 2015 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 56/2015 
 

Considerando que: 
 
A Escola Secundária Dr. António Carvalho 
Figueiredo, integrada no Agrupamento de Escolas 
4 de Outubro, solicitou a utilização do Pavilhão 
António Feliciano Bastos, em algumas manhãs, 
entre 22 de novembro de 2014 e 9 de maio de 
2015, para a realização de competições do 
Desporto Escolar; 
 
O Regulamento de utilização do respetivo pavilhão 
prevê a possibilidade de isenção do pagamento 
pela utilização do equipamento em causa. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere 
aprovar a isenção total do pagamento pela 
utilização do Pavilhão António Feliciano Bastos ao 
Agrupamento de Escolas 4 de Outubro, 
contribuinte n.º 600014932, no valor de € 876,74 
(oitocentos e setenta e seis euros e setenta e 
quatro cêntimos), ao abrigo do art.º 12.º do 
Regulamento de Utilização do Pavilhão António 
Feliciano Bastos e do art.º 33.º, n.º 1, alínea u), da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 
 

Loures, 16 de janeiro de 2015 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 
 

JUÍZES SOCIAIS 
 

Proposta de aprovação de listagem de candidatos 
a Juízes Sociais e de respetiva submissão a 
deliberação a Assembleia Municipal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 59/2015 

 
Considerando que: 
 
Nos termos do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 
156/78, de 30 de junho, compete à Câmara 
Municipal do Município da sede de cada Tribunal, 
a organização das candidaturas a Juízes Sociais; 
 
A nomeação de Juízes Sociais faz-se por períodos 
de dois anos, após os quais deverá ser 
desenvolvido todo o processo para a respetiva 
substituição; 
 
Na listagem das candidaturas rececionadas estão 
representados cidadãos com experiência 
profissional diversa, nomeadamente antropologia, 
serviço social, psicologia, ensino, educação 
especial, entre outras; 
 
De acordo com o art.º 36.º do mesmo Decreto-Lei, 
as listas deverão ser votadas pela Assembleia 
Municipal e remetidas ao Conselho Superior de 
Magistratura e ao Ministério da Justiça. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere 
aprovar a listagem de candidatos a Juízes Sociais, 
que se anexa, elaborada nos termos do Decreto-
Lei n.º 156/78, de 30 de junho, para envio da 
mesma à Assembleia Municipal para a respetiva 
votação, e posterior envio pela Câmara Municipal 
ao Conselho Superior de Magistratura e Ministério 
da Justiça. 

 
 

Loures, 29 de janeiro de 2015 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 
 
 
 

Listagem de candidaturas - Juízes Sociais 
 
 

1. 
 
Nome: Ana Maria Martins da Silva Parente Alves 
Data de nascimento: 24/04/1952 
Residência: Portela - Loures 
 
2. 
 
Nome: Augusto Manuel Rodrigues Pinheiro 
Carmelino 
Data de nascimento: 03/06/1969 
Residência: Santo Antão do Tojal - Loures 
 
3. 
 
Nome: Carla Susana Moita Arrifana 
Data de nascimento: 20/09/1972 
Residência: Sacavém - Loures 
 
4. 
 
Nome: Celestina Rosa Coelho Roberto Nunes 
Data de nascimento: 15/01/1959 
Residência: Unhos - Loures 
 
5. 
 
Nome: Cláudia Rute Ferreira dos Santos Leitão 
Data de nascimento: 25/05/1979 
Residência: São João da Talha - Loures 
 
6. 
 
Nome: Jorge Manuel Marques Martins 
Data de nascimento: 25/09/1959 
Residência: Bucelas - Loures 
 
7. 
 
Nome: Judite Brás dos Reis Gonçalves 
Data de nascimento: 20/06/1962 
Residência: Prior Velho - Loures 
 
8. 
 
Nome: Luís Alberto Correia da Silva Cardoso 
Data de nascimento: 16/03/1956 
Residência: Apelação - Loures 
 
9. 
 
Nome: Luís Carlos Lente Rodrigues da Silva 
Data de nascimento: 07/11/1967 
Residência: Loures 
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10. 
 
Nome: Maria Catarina Vilas Cotovio de Oliveira 
Data de nascimento: 02/07/1961 
Residência: Santo Antão do Tojal - Loures 
 
11. 
 
Nome: Maria Cristina Ventura Cardoso 
Data de nascimento: 22/04/1964 
Residência: Sacavém - Loures 
 
12. 
 
Nome: Maria da Luz Mercê Vargas Fragoso Costa 
Data de nascimento: 18/07/1956 
Residência: Vale de Figueira - Loures 
 
13. 
 
Nome: Maria de Lurdes Marques Lopes Caramelo 
Data de nascimento: 07/12/1959 
Residência: Santa iria de Azóia - Loures 
 
14. 
 
Nome: Maria Dulce da Silva Simões Marinho 
Data de nascimento: 26/11/1963 
Residência: Loures 
 
15. 
 
Nome: Maria Felismina Contente Florentino 
Data de nascimento: 16/06/1957 
Residência: Loures 
 
16. 
 
Nome: Maria Fernanda Fernandes Vieites 
Abrantes 
Data de nascimento: 15/11/1963 
Residência: São João da Talha - Loures 
 
17. 
 
Nome: Maria Hermínia Figueiredo de Campos do 
Nascimento 
Data de nascimento: 25/01/1960 
Residência: Infantado - Loures 
 
18. 
 
Nome: Maria Isabel de Sousa Rosa Santos 
Data de nascimento: 28/11/1964 
Residência: Sete Casas - Loures 
 
 
 
 

19. 
 
Nome: Maria Leonor Pires da Cunha Fitas 
Data de nascimento: 08/04/1961 
Residência: Prior Velho - Loures 
 
20. 
 
Nome: Maria Manuela Pereira Mata Seta 
Data de nascimento: 27/12/1966 
Residência: Santo António dos Cavaleiros - 
Loures 
 
21. 
 
Nome: Maria Manuela Trindade Carvalho de 
Matos Dias 
Data de nascimento: 14/07/1958 
Residência: Santa Iria de Azóia - Loures 
 
22. 
 
Nome: Paulo Jorge Pereira Gomes 
Data de nascimento: 09/12/1981 
Residência: Camarate - Loures 
 
23. 
 
Nome: Teresa Maria Ricardo da Graça 
Data de nascimento: 19/10/1963 
Residência: Sacavém - Loures 
 
24. 
 
Nome: Vanda Maria Moreira Miranda Ramalho 
Data de nascimento: 06/07/1967 
Residência: Apelação - Loures 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
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EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, 
TURISMO E PROMOÇÃO DO EMPREGO 

 
Proposta de aceitação da doação de 
medicamentos por parte de Generis® 
Farmacêutica, S.A. tendo por objetivo o reforço do 
Banco de Medicamentos. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 60/2015 

 
Considerando que: 
 
A. No atual contexto socioeconómico, 

potenciador de fenómenos como a exclusão 
social e a necessária tomada de consciência 
coletiva e o pesar solidário, a Câmara 
Municipal de Loures criou, em 2011, o Projeto 
“Dar para Curar”, que materializa uma 
resposta de reutilização de medicamentos que 
já não tenham utilidade, mas que se 
encontrem ainda dentro do prazo de validade 
e em condições de poderem vir a ser 
administrados, promovendo-se, assim um 
espírito solidário; 

 
B. O Banco de Medicamentos visa, assim, 

contribuir para a melhoria das condições de 
vida dos trabalhadores do Município de Loures 
e dos Serviços Intermunicipalizados de Águas 
e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, que apresentam carências 
socioeconómicas, disponibilizando os 
medicamentos necessários e que 
pontualmente não têm condições económicas 
para os adquirir; 

 
C. O projeto “Dar para Curar” tem sido 

impulsionado pelos próprios trabalhadores do 
Município, no entanto, ao longo dos anos tem-
se verificado uma redução no número de 
medicamentos doados, o que tem originado 
enormes constrangimentos para este projeto. 

 
Considerando ainda que: 
 
D. A entidade Generis® Farmacêutica, S.A. 

manifestou a sua inteira disponibilidade para 
contribuir com a doação de medicamentos ao 
Município de Loures e, desta forma, ajudar na 
promoção do projeto “Dar para Curar” e 
contribuindo solidariamente na implementação 
de políticas de luta contra a exclusão social 
pelo Município de Loures. 

 
 
 

Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
da al. j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, aceitar a doação 
de medicamentos ao Município de Loures, por 
parte da entidade Generis® Farmacêutica, S.A., 
com vista ao reforço do Banco de Medicamentos. 
 
Os medicamentos a doar ao município são os 
constantes no seguinte quadro: 
 
Referência Designação Total 

100039 PARACETAMOL GENERIS 500MG 
20 CP 

200 

800583 ACETILCISTEINA GENERIS 
600MG 20 CP 

50 

800587 ACQUA MER 100 
801203 BROMEXINA GENERIS 0,8MG/ML 

1 FRS 200 ML 
100 

801204 BROMEXINA GENERIS 1,6MG/ML 
1 FRS 200ML 

200 

801223 ETOFENAMATO GENERIS 
50MG/G 1 BNG 100 

100 

801224 ETOFENAMATO GN 100MG/ML 1 
FRS 200 ML EM 

50 

801240 PARACETAMOL GENERIS 
40MG/ML 1 FRS 85M 

100 

801325 LARANJINA C 20 SAQ 200 
Total 1.100 

 
 

Loures, 22 de janeiro de 2015 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

TURISMO 
 

Proposta de celebração de Acordo de Cooperação 
entre o Município de Loures e a Associação do 
Carnaval de Loures e de aprovação de 
transferência de verba para aquela entidade, no 
âmbito de promoção, organização e realização do 
evento Carnaval Saloio de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 44/2015 

 
Considerando que: 
 
a) O Carnaval Saloio de Loures, que no ano de 

2015 irá realizar-se entre os dias 14 e 18 de 
fevereiro, é um evento de enorme relevância e 
com longa tradição entre os Munícipes de 
Loures, demonstrativo da relevância cultural 
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do Município e que, pelas suas características, 
tem a capacidade de atrair um elevado 
número de visitantes, provenientes dos mais 
diversos pontos do país, contribuindo, 
consequentemente, para a promoção e 
dinamização do turismo na área do Município 
de Loures; 

 
b) A Câmara Municipal de Loures tem 

colaborado em parceria com a Associação do 
Carnaval de Loures, associação esta 
responsável pela promoção, organização e 
realização do evento, por forma a aumentar 
todas as potencialidades resultantes da 
realização deste; 

 
c) A promoção, organização e realização de tal 

evento implicam um conjunto de despesas, às 
quais a Associação do Carnaval de Loures 
não se encontra em condições de fazer face 
por si só isoladamente, cabendo ao Município 
de Loures, no âmbito do Acordo, comparticipar 
nos custos inerentes mediante atribuição de 
subsídio; 

 
d) Tal evento implica também a existência de 

diversas atividades a ele inerentes, entre elas, 
Bailes, o Enterro do Entrudo pela entidade 
responsável pela organização e realização do 
evento, nos termos do Regulamento de Taxas 
do Município de Loures; 

 
e) Compete à Câmara Municipal, no âmbito das 

suas atribuições, deliberar apoiar ou 
comparticipar no apoio a atividades de 
interesse social, cultural e recreativo, entre 
outras, podendo esse apoio traduzir-se na 
atribuição de subsídios e na isenção do 
pagamento de taxas. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
1. A Câmara Municipal de Loures, ao abrigo das 

alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º 
conjugado com a alínea m) do n.º 2 do artigo 
23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, delibere aprovar a celebração do 
Acordo de Cooperação entre o Município de 
Loures e a Associação do Carnaval de Loures; 

 
2. A Câmara Municipal de Loures, ao abrigo das 

alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º 
conjugado com a alínea m) do n.º 2 do artigo 
23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, delibere aprovar a realização da 
transferência do montante de € 30.000,00 
(trinta mil euros) a favor da Associação do 
Carnaval de Loures, contribuinte n.º 

504998870, para comparticipação nas 
despesas de promoção, organização e 
realização do evento Carnaval Saloio de 
Loures. 

 
 

Loures, 27 de janeiro de 2015 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

entre 
 

Município de Loures 
 
e 
 

Associação do Carnaval de Loures 
 

O Município de Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, em 
Loures, representado por Bernardino José Torrão 
Soares, na qualidade de Presidente da Câmara 
Municipal de Loures 
 
e 
 
a Associação do Carnaval de Loures, pessoa 
coletiva n.º 504998870, com sede na Rua Manuel 
Francisco Soromenho, 50, em Loures, 
representado por João Manuel Oliveira Silva, na 
qualidade de Presidente da Associação do 
Carnaval de Loures 
 
 
Decidem cooperar entre si, como forma de 
valorizar as ações que as duas entidades 
promovem, de acordo com as cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
Finalidade e Âmbito do Acordo de Cooperação 

 
O presente Acordo de Cooperação estabelece as 
formas de cooperação entre o Município de Loures 
e a Associação do Carnaval de Loures, baseadas 
no aproveitamento das potencialidades de cada 
uma para a realização de atividades específicas 
que desenvolvam no âmbito do Carnaval Saloio 
2015. 
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Cláusula Segunda 
Projetos de Cooperação 

 
1. A Associação do Carnaval de Loures e o 

Município de Loures - através da 
EMDETPE/Turismo da Câmara Municipal de 
Loures -, propõem-se conjugar as suas 
capacidades para a realização de projetos nas 
áreas da Animação Turística e da Promoção 
das Tradições, Cultura e Costumes de Loures. 

 
2. A cooperação entre os signatários do presente 

acordo traduzir-se-á, nomeadamente, pela 
realização do evento Carnaval Saloio 2015. 

 
3. As ações que, ao abrigo do presente acordo 

venham a ser implementadas, só implicam 
encargos financeiros quando expressamente 
acordados pelas partes em data anterior à sua 
efetivação. 

 
 

Cláusula Terceira 
Obrigações do Município 

 
1. A Câmara Municipal de Loures compromete-

se em apoiar financeiramente a Associação do 
Carnaval de Loures, no ano de 2015, tendo 
em vista a realização do evento Carnaval 
Saloio de Loures, sendo esse apoio no 
montante máximo de € 30.000,00 (trinta mil 
euros). 

 
2. A Câmara Municipal de Loures compromete-

se a isentar o pagamento das taxas municipais 
devidas pelo licenciamento das atividades do 
evento de montante a apurar no ato de 
licenciamento. 

 
3. A Câmara Municipal de Loures compromete-

se em proceder ao pagamento de serviços 
públicos de segurança, nomeadamente 
policiamento até ao montante de € 3.000,00 
(três mil euros). 

 
4. O pagamento do apoio financeiro previsto no 

n.º 1 ocorrerá, preferencialmente, no decurso 
do mês de março do ano correspondente. 

 
5. A Câmara Municipal de Loures compromete-

se a proceder, através dos seus 
correspondentes serviços internos, à avaliação 
das solicitações de pedido de apoio da 
Associação do Carnaval de Loures já 
rececionados pela EMDETPE/Turismo, os 
quais se anexam ao presente acordo e 
transcrevem: 

 
 

Taxas e Licenças (EMDETPE/ licenciamentos) 
 
Autorização para realização de bailes de Carnaval 
e respetivas licenças, nos seguintes dias e horas: 
 
- Dia 31.01.2015, das 20h00 às 02h00 de dia 

01.02.2015, no Pavilhão Paz e Amizade; 
 
- Dia 14.02.2015, das 12h00 às 04h00 de dia 

15.02.2015, no Pavilhão Paz e Amizade; 
 
- Dia 15.02.2015, das 18h00 às 23h00 de dia 

16.02.2015, no Pavilhão Paz e Amizade; 
 
- Dia 16.02.2015, das 17h00 às 04h00 de dia 

17.02.2015, no Pavilhão Paz e Amizade; 
 
- Dia 17.02.2015, das 18h00 às 23h00 de dia 

18.02.2015, no Pavilhão Paz e Amizade. 
 
Autorização para instalação de divertimentos 
infantis e carrosséis, na zona exterior circundante 
do Pavilhão Paz e Amizade, bem como das 
respetivas licenças (ocupação de via pública), 
entre os dias 31.01.2015 e 22.02.2015; 
 
Autorização para realização de corso e colocação 
de música, nas ruas do desfile do corso, bem 
como as respetivas licenças; 
 
Autorização para realização do Enterro do 
Carnaval, nas ruas de Loures e Parque da Cidade, 
bem como as respetivas licenças, no dia 
18.02.2015 entre as 19h00 e as 24h00; 
 
Autorização para lançamento de fogo de artifício, 
no Parque da Cidade, bem como as respetivas 
licenças camarárias, a realizar antes das 24h00 do 
dia 18.02.2015 e a isenção de taxa e pagamentos 
das licenças referidas no ponto anterior; 
 
Instalação de pontos de venda ambulante, ao 
abrigo do licenciamento zero, nos dias 15 e 17 de 
fevereiro de 2015, durante a realização do corso. 
 
Ordenamento do Trânsito (DOME/ DMOVTP) 
 
Autorização para fecho de ruas e alteração de 
circulação de trânsito nos dias 15 e 17 de fevereiro 
2015. 
 
Espaços (DCDJ) 
 
• Cedência da zona exterior fronteira à entrada 

do Pavilhão Paz e Amizade, de 31.01.2015 a 
22.02.2015, para colocação de divertimentos 
infantis e carrosséis; 
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• Cedência do Pavilhão Paz e Amizade, para 
realização dos bailes de Carnaval do dia 
14.02.2015 a 17.02.2015; 

 
• Cedência do Pavilhão Paz e Amizade, para 

efeitos de vestiário dos grupos, nos dias 14, 
15, 16 e 17 de fevereiro de 2015; 

 
• Cedência do Pavilhão do CCD, para efeitos de 

vestiário dos grupos, nos dias 14, 15, 16 e 17 
de fevereiro de 2015; 

 
• Cedência das instalações da antiga Loja 

Municipal (edf. 4 de Outubro), para servir de 
“ponto central” da Associação do Carnaval de 
Loures, entre os dias 13.02.2015 e 
18.02.2015. 

 
Limpeza e Higiene (DATM) 
 
• Reforço de papeleiras e contentores no 

percurso do desfile, nos dias 15 e 17 de 
fevereiro 2015; 

 
• Disponibilização de varredoura mecânica e 

respetivo motorista, no pavilhão da 
Associação do Carnaval de Loures, no dia 
15.02.2015, para limpeza do respetivo 
pavilhão; 

 
Comunicação (DRIC) 
 
• Produção de cartazes “abrigo” e de “mupis - 

GT” e colocação nos locais habituais do 
Município, a partir do dia 22 de janeiro de 
2015; 

 
• Divulgação do evento no site da CM Loures, 

Agenda Municipal e restantes publicações do 
Município; 

 
• Sonorização da Rua da República, bem como 

do percurso do desfile a partir do dia 
02.02.2015, durante o dia, até ao final dos 
festejos carnavalescos (18.02.2015), das 10h 
às 19h; 

 
• Sonorização do Parque da Cidade, no dia 

18.02.2015, para efeitos de realização do 
Enterro do Carnaval de Loures. 

 
Policiamento (EMDETPE/Turismo) 
 
• Batedores policiais para acompanhamento dos 

carros do Carnaval, nos dias 15 e 17 de 
fevereiro 2015, entre o pavilhão da Associação 
do Carnaval e Loures, com respetivo regresso; 

 
 

• Policiamento para regularização de trânsito e 
apoio ao corso, nos dias 15 e 17 de fevereiro 
2015. 

 
Transportes (DATM) 
 
• Autocarros de passageiros, nos dias 15 e 17 

de fevereiro de 2015 com horário, lotação e 
percurso a definir; 

 
• Máquina retroescavadora para colocação de 

colunas nas torres de som, no dia 13.02.2015, 
a partir das 14h00; 

 
• Máquina retroescavadora para retirada de 

colunas nas torres de som, no dia 17.02.2015, 
a partir das 19h00 (após finalização do corso 
do Carnaval); 

 
• Cedência da nave central das oficinas da 

CML, para recolha dos carros do corso, do dia 
15 a 17 de fevereiro 2015. 

 
Materiais (DOME) 
 
• 120 baias para fecho de ruas, entre os dias 

15.02.2015 e 17.02.2015, nas zonas do desfile 
do Carnaval; 

 
• Colocação de placas de direção, indicativas do 

percurso do corso e localização de parques de 
estacionamento alternativos; 

 
• Cedência e colocação de mastros e respetivas 

flâmulas (mediante o número disponível à data 
do evento) ao longo do percurso da Rua da 
República, a partir do dia 01.02.2015 até 
18.02.2015. 

 
Serviços Elétricos (DOME) 
 
• Alimentação elétrica das torres de som, de 

32A por torre; 
 
• Alimentação elétrica do palco (no Campo da 

Maluca), de 63A com corrente trifásica; 
 
• Alimentação elétrica para 10 roulottes de 

apoio à organização; 
 
• Alimentação elétrica com 2 pontos 

independentes, no passeio frente ao Pavilhão 
Paz e Amizade, para instalação de carrosséis 
e divertimentos infantis; 

 
• Alimentação elétrica e ponto de luz, no palco 

em frente ao pavilhão de Macau, no Parque da 
Cidade, para leitura do testamento do Enterro 
do Carnaval, no dia 18 de fevereiro de 2015; 
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• Eletricista de serviço, no Parque da Cidade, 
para desligamento das luzes, durante o 
lançamento do fogo de artifício, no dia 18 de 
fevereiro de 2015. 

 
 

Cláusula Quarta 
Obrigações 

da Associação do Carnaval de Loures 
 

1. A Associação do Carnaval de Loures 
compromete-se à realização do evento 
Carnaval de Loures e a entregar relatório e 
análise de contas do evento Carnaval Saloio 
de Loures durante o mês de junho de 2015, no 
qual deve constar o n.º de participantes do 
corso, o n.º de carros, o n.º de grupos e sua 
designação, o montante do subsidio atribuído 
a cada grupo pela Associação do Carnaval de 
Loures, o valor dos subsídios/patrocínios 
angariados e respetivas 
entidades/patrocinadores, estimativa do n.º de 
foliões presentes, n.º de entidades 
participantes, designação da atividade e 
montantes cobrados pela cedência de 
espaço/ocupação de via pública (ex.: roulottes; 
quiosques). 

 
2. A Associação do Carnaval de Loures cederá 2 

espaços à Câmara Municipal de Loures - 
EMDETPE/Turismo, para divulgação 
institucional do Município aos visitantes do 
corso. 

 
3. A Associação do Carnaval de Loures obriga-

se a divulgar o evento de organização 
municipal - Carnaval Infantil, assim como de 
outros projetos/eventos/atividades da Câmara 
Municipal de Loures durante o período da 
vigência do presente Acordo de Cooperação. 

 
4. A Associação do Carnaval de Loures 

compromete-se a vedar o espaço circundante 
às diversões mecânicas Junto ao pavilhão Paz 
e Amizade, no dia 31 de janeiro de 2015. 

 
5. A Associação do Carnaval de Loures 

compromete-se a colocar o logótipo da 
Câmara Municipal de Loures em toda a 
divulgação do evento. 

 
6. A Associação de Carnaval de Loures 

diligenciará Junto da SPA - Sociedade 
Portuguesa de Autores e da IGAC toda a 
tramitação necessária e inerente à totalidade 
da programação dos eventos do Carnaval 
Saloio de Loures, bem como se obriga a 
suportar os custos que daí advenham. 

 

Cláusula Quinta 
Outras Formas de Cooperação 

 
Poderão ainda ser pontualmente estabelecidas 
outras formas de cooperação de interesse para as 
partes, nas condições que vierem a ser 
acordadas. 

 
 

Cláusula Sexta 
Duração e Alteração do Acordo de Cooperação 

 
O presente Acordo de Cooperação entrará em 
vigor em … de janeiro de 2015, mantendo-se até 
ao cumprimento integral das obrigações que do 
mesmo decorrem para as duas entidades. 

 
 

Cláusula Sétima 
Divulgação do Acordo de Cooperação 

 
As partes outorgantes comprometem-se a divulgar 
o presente Acordo de Cooperação pelos meios ao 
seu dispor nomeadamente, através do site 
institucional de ambas entidades. 

 
 

Loures …. de ……………. de 201… 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
Proposta de aprovação das Normas de 
Participação no evento Feira do Parque, de 
aprovação do valor de € 5,00 diários referente ao 
pagamento de taxa de ocupação de cada área de 
9 m2 pelos participantes no evento e de isenção do 
pagamento de taxa de ocupação de área às 
Instituições Particulares de Solidariedade Social 
sedeadas no concelho de Loures. 

 
PROPOSTA DELIBERAÇÃO 

 
n.º 66/2015 

 
Considerando que: 
 
- A Feira do Parque realiza-se desde 2011 com 

enorme sucesso, sendo um evento de grande 
impacto no concelho de Loures, por aliar a 
exposição e venda de artesanato, 
antiguidades e produtos biológicos; 

 
- A dinamização do Parque da Cidade enquanto 

destino de lazer beneficia com a realização de 
eventos de cariz turístico; 
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- Com a descentralização de duas das edições 
para o PUSIA – Parque Urbano de Santa Iria 
de Azóia, pretendemos fomentar e dinamizar o 
espaço como zona alternativa de atividades de 
cariz turístico. 

 
Assim, considera-se que a realização da “Feira do 
Parque”, a ter início em abril, constitui uma mais-
valia para o Município de Loures. 
 
 
Nestes termos, tenho a honra de propor: 
 
- Que a Câmara Municipal de Loures, delibere 

aprovar as normas de participação do evento 
“Feira do Parque”. 

 
- Que a Câmara Municipal de Loures, delibere 

aprovar o valor de 5,00 Euros (cinco euros) 
diários, referente ao pagamento da taxa de 
ocupação de cada área de 9 m2, pelos 
participantes do evento. 

 
- Que a Câmara Municipal de Loures, delibere 

aprovar a isenção do pagamento de taxa de 
ocupação de área às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social sedeadas no 
concelho. 

 
 

Loures, 19 de janeiro de 2015 
 

O Vereador 
 

(a) Nuno Botelho 
 
 
 

Feira do Parque 2015 
 

Normas de Participação 
 

Artigo 1.º 
(Organização) 

 
A Feira do Parque é um evento mensal organizado 
pelo Município de Loures, que tem como objetivo a 
promoção do artesanato e da tradição 
(antiguidades e peças em segunda mão) em todas 
as suas vertentes, bem como da 
consciencialização social (produtos agrícolas, 
vinícolas e biológicos). 

 
 

Artigo 2.º 
(Localização) 

 
A Feira decorre no Parque da Cidade de Loures e 
no Parque Urbano de Santa Iria de Azóia. 

Artigo 3.º 
(Periodicidade e Horário de Funcionamento) 

 
A Feira do Parque realiza-se nos seguintes dias e 
horários e nos seguintes locais 

 
2015 

 
Mês Abril Maio Junho Julho Setembro Outubro 

 
 

Dia 

26 
Parque 

da 
Cidade 
Loures 

24 
PUSIA 
Parque 
Urbano 

de 
Santa 

Iria 

28 
Parque 

da 
Cidade 
Loures 

26 
Parque 

da 
Cidade 
Loures 

20 
Parque 

da 
Cidade 
Loures 

25 
PUSIA 
Parque 
Urbano 

de 
Santa Iria 

Horário 11h00 
18h00 

11h00 
18h00 

15h00 
20h30 

15h00 
20h30 

11h00 
18h00 

11h00 
18h00 

 
 

Artigo 4.º 
(Inscrição e Participação) 

 
4.1. A participação no presente evento pressupõe 

uma inscrição prévia, que será aceite através 
do preenchimento da ficha de candidatura e 
da entrega obrigatória dos seguintes 
documentos: 

 
- Fotocópia do BI ou cartão de Cidadão; 
- Fotos dos Produtos a expor ou indicação de 

página/blogue. 
 
4.2. Inscrições em que falte algum dos elementos 

mencionados no número anterior serão 
automaticamente excluídas; 

 
4.3. Os prazos para apresentação de candidaturas 

são os seguintes: 
 
Mês de abril’15 – 06 a 10 de abril; 
 
Mês de maio’15 – 04 a 08 de maio; 
 
Mês de junho’15 – 01 a 05 de junho; 
 
Mês de julho’15 – 06 a 10 de julho; 
 
Mês de setembro’15 – 07 a 11 de setembro; 
 
Mês de outubro’15 – 05 a 09 de outubro 
 
4.4. As inscrições serão sempre confirmadas por 

escrito ou telefonicamente pela organização 
até à terça-feira que antecede a data da Feira 
(salvo em caso de feriados ou outras 
ocorrências devidamente justificadas). 

 
4.5. Não é possível fazer uma inscrição para todas 

as datas, não sendo também aceites reservas 
de espaço via telefone; 

 
4.6. O número máximo de lugares disponíveis é de 

30 (trinta). 
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4.7. Cada espaço de 9 m2 terá o valor de 5,00 
Euros. O respetivo pagamento deverá ser 
realizado no dia e local do evento, antes da 
montagem do espaço. 

 
4.8. A organização será responsável pela eventual 

seleção das candidaturas recebidas, excluindo 
aquelas que não se enquadrem nos objetivos 
do evento. 

 
4.9. As Associações de Artesãos e Associações 

locais com fins sociais e culturais terão 
prioridade de participação nesta feira. 

 
4.10. Depois de selecionada e confirmada a 

inscrição, o expositor que não comparecer 
sem a respetiva justificação, perderá o direito 
a espaço em eventos futuros. 

 
 

Artigo 5.º 
(Objeto) 

 
5.1. Os produtos em mostra são: artesanato 

urbano e tradicional, numismática, ourivesaria, 
tapeçaria, porcelanas, arte, filatelia, artigos 
usados ou antigos – livros e revistas, postais, 
discos e cassetes, calendários, mobiliário e 
produtos agrícolas, vinícolas e biológicos. 

 
5.2. Não serão admitidos em exposição produtos 

alimentares perecíveis, animais mortos ou 
vivos e materiais danificados. 

 
 

Artigo 6.º 
(Ocupação) 

 
6.1. A área de exposição está delimitada (9 m2), 

sendo atribuída pela organização. 
 
6.2. O participante não pode danificar, furando, 

pintando, marcando ou riscando o pavimento, 
dadas as características do local. 

 
6.3. O participante deve comparecer para 

montagem do seu espaço 1h (uma hora) antes 
do início do evento. 

 
6.4. Salvo informação em contrário, o não 

cumprimento do exposto no número anterior, 
resulta na entrega do espaço a outro 
participante. 

 
 
 
 
 
 

Artigo 7.º 
(Direitos dos Vendedores) 

 
7.1. Aos participantes poderá ser atribuído mais 

que um espaço (se o material a expor assim o 
exigir), mediante o pagamento do respetivo 
valor extra. 

 
 

Artigo 8.º 
(Deveres dos Vendedores) 

 
8.1. As estruturas/mesas a utilizar na exposição 

dos materiais serão da responsabilidade do 
participante, bem como a sua respetiva 
montagem e desmontagem. 

 
8.2. Cada expositor deverá utilizar toalha lisa 

verde, cru ou preta, podendo optar pela cor 
mais conveniente para si. 
Considerando que não será admitida qualquer 
outra cor, o não cumprimento desta norma 
poderá impossibilitar o artesão de montar a 
sua banca. 

 
8.3. As peças expostas no certame serão da 

responsabilidade de cada participante e 
deverão ter preço marcado e visível. 

 
8.4. Deverão os participantes zelar pelos seus 

trabalhos em caso de condições atmosféricas 
adversas (calor, raios solares, chuva). 

 
8.5. O expositor não poderá abandonar o certame 

antes da hora de encerramento. 
 
8.6. Durante a Feira do Parque os expositores têm 

a obrigação de tratar com respeito o público e 
a Organização e o dever de permanecer no 
seu espaço durante o horário de 
funcionamento do certame. 

 
8.7. No final do certame, o expositor deverá deixar 

o seu espaço limpo e livre de resíduos. É 
proibida a exposição/venda de artigos fora dos 
respetivos espaços, assim como qualquer tipo 
de publicidade. 

 
8.8. Os participantes não podem dispensar o seu 

direito de espaço a outrem. 
 
8.9. A organização defende que cada participante 

é responsável pela sua atividade económica, 
motivo pelo qual não exige qualquer tipo de 
documento comprovativo de situação fiscal 
legitimada. A responsabilidade por qualquer 
situação de irregularidade fiscal que se venha 
a verificar no decorrer da Feira do Parque é 
imputada ao expositor. 
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Artigo 9.º 
(Secretariado e Fiscalização) 

 
9.1. Para garantir o bom funcionamento da Feira, 

durante o horário da mesma estará presente 
um funcionário do Turismo em permanência. 

 
 

Artigo 10.º 
(Disposições Finais) 

 
10.1. A Feira do Parque apenas se realiza quando 

as condições atmosféricas assim o permitam. 
 
10.2. O Município não cede qualquer tipo de 

transporte para este evento. 
 
10.3. A Autarquia não se responsabiliza por 

qualquer dano material ou físico que ocorra 
durante o certame. 

 
10.4. A inscrição na Feira do Parque implica a 

aceitação de todas as cláusulas inscritas nas 
Normas de Participação. 

 
10.5. Os casos omissos serão decididos pelo 

Município de Loures. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Nome do Responsável: ___________________________________________________________________ 
 
Nome de Expositor: ______________________________________________________________________ 
 
Tipo de Trabalho a Expor: _________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Blog/Página: __________________________Número de Contribuinte: _____________ 
 
Morada: _______________________________________________________________________________ 
 
Código Postal: _________ - _______  Localidade: ______________________________________________ 
 
Telefone: ____________      Fax: ____________ E-mail: _________________________________________ 
 
Data de Nascimento: _____/_____/_____ 
 
Mês em que se inscreve: __________________ (Atenção aos prazos de candidatura) 
 
 
Assinatura: _________________________________________ 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
A preencher pela organização: 
 
Data de Inscrição: ______ / ______ / ______       Nº de ordem: ________________ 
 
Rubrica: ___________________________________________ 
 
 
 
 

Equipa Multidisciplinar de Desenvolvimento Económico, Turismo e Promoção do Emprego 
EN 8 

Parque da Cidade 
Pavilhão de Macau 
2674 – 501 Loures 

E-mail: turismo@cm-loures.pt 
Tel. 211151509 
Fax 211151793 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO 
 

Proposta de aprovação da declaração de utilidade 
pública, para efeitos de expropriação, de parcela 
de terreno sita em Camarate, necessária à 
execução da obra de remodelação/ampliação da 
Escola EB1 n.º 1 de Camarate. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 61/2015 

 
Considerando que: 
 
A - Existe fundamentação de interesse público 

para a execução da obra de 
remodelação/ampliação da EB1 n.º 1 de 
Camarate e projeto de execução aprovado 
pela Câmara Municipal (16.ª Reunião 
Ordinária, de 25.08.2010). 
 
O edifício da antiga escola está desativado, 
desde o início do ano letivo 2009/2010. 
As turmas da EB1 de Camarate foram 
transferidas para instalações provisórias 
(monoblocos), localizadas num terreno na 
proximidade do antigo lote escolar. 
 
Embora se tenha previsto que seria uma 
situação transitória até à construção de novo 
edifício para a EB1 n.º 1 de Camarate, desde 
o ano de 2009 que as aulas e atividades 
extraescolares têm decorrido nas salas 
provisórias. 

 
B - Tratando-se de instalações provisórias, as 

condições das mesmas são precárias e em 
tempo de chuva verificam-se vários 
constrangimentos na utilização dos espaços 
para o lecionamento das aulas, devido às 
infiltrações que ocorrem com frequência, 
apesar da limpeza da cobertura. Estas 
instalações implicam uma constante 
manutenção, dado o seu caráter provisório, 
nomeadamente para assegurar o 
funcionamento das instalações sanitárias e da 
copa, bem como dos aparelhos de 
climatização das salas de aula de modo a 
assegurar as condições mínimas para o 
ensino e aprendizagem. 
 
A comunidade educativa, com especial 
relevância para os pais e encarregados de 
educação, têm feito chegar ao Município o seu 
desagrado pelas condições de funcionamento 
da escola, dado o caráter provisório das 
instalações, em particular no que concerne ao 
logradouro que não tem espaços de sombra 
adequados. 

É de todo o interesse para as crianças e 
alunos da EB1/Jl n.º 1 de Camarate que estes 
passem a usufruir de um edifício escolar com 
adequadas condições físicas e recursos 
didáticos, que lhes garantam desse modo 
melhores condições de ensino e 
aprendizagem, o mais rapidamente possível. 
 
No presente ano letivo, 2014/2015, a unidade 
educativa é frequentada por 24 crianças de 
educação pré-escolar e 68 alunos do 1.º ciclo 
do ensino básico. 
 
Do ponto de vista da gestão da rede escolar 
se entende necessária a transferência dos 
alunos da EB1/JI n.º 1 de Camarate para 
instalações escolares com condições físicas 
adequadas, o mais rápido possível. 

 
C - Importa, assim, à execução da obra, a 

aquisição de uma parcela de 6.105,55 m2, 
conforme identificação que a seguir se 
apresenta: 

 
Área: 6.105,55 m2 
Proprietário: IMOGARCIA – Sociedade 
Imobiliária, S.A. 
Ficha Predial: 3678 Camarate 
Artigo matricial: 53.º/A (parte) 
Zonamento PDM e Condicionantes: Espaços 
Canais Rodoviários; Espaços Urbanizáveis – 
equipamentos e outros usos de interesse público; 
Espaços Urbanizáveis – verde urbano de proteção 
e enquadramento; Consulta obrigatória à 
autoridade aeronáutica 
Confrontações: Norte: Faixa de terreno adjacente 
à via; Sul: Propriedade municipal; Nascente: 
Terreno desocupado (parte do artigo rústico 
53.º/A/Camarate); Poente: Faixa de terreno 
adjacente à rotunda 
Encargos com a expropriação: € 186.219,28 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no 
artigo 33.º, n.º 1, alínea vv) do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro e artigo 34.º da Lei n.º 
31/2014, de 30 de maio, delibere requerer a 
declaração, com caráter urgente, da utilidade 
pública para efeitos de expropriação da parcela de 
terreno com 6.105,55 m2 sita em Camarate por 
necessária à execução da obra de 
remodelação/ampliação da EB1 n.º 1 de 
Camarate. 
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Loures, 29 de janeiro de 2015 
 

O Vereador 
do Departamento 

de Gestão e Modernização Administrativa, 
 

(a) António Pombinho 
 
 
 

Concelho de Loures 
Camarate 

 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 61.528/LA/L/N 
Tiago Luciano Meireles Cabral 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
loteamento n.º 04/2002 (Rua 1.º de Dezembro, 
n.ºs 9 e 9-A, Bairro da Milharada, Freguesia de 
Loures), nos termos as informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 64/2015 

 
Considerando: 
 
a informação técnica e o meu despacho … , 
 
tenho a honra de propor: 
 
que o presente processo seja remetido a Reunião 
de Câmara para deliberar a alteração ao alvará de 
loteamento n.º 04/2002, referente ao processo n.º 
61.528/LA/L/N, em nome de Tiago Luciano 
Meireles Cabral, sito no Bairro da Milharada, 
freguesia de Loures. 
 

… 
 

Loures, 27 de janeiro de 2015 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

ISENÇÃO DE TAXAS 
 

Processo n.º 61.323/LA/E/N 
Lar Cristão – Associação de Beneficência 
Evangélica 
Proposta de isenção do pagamento de taxas, no 
valor de € 180,00 e € 41,95 respetivamente 
incidentes sobre apreciação do pedido de 
autorização de utilização e sobre emissão daquela 
autorização (referentes a edifício sito na Rua de S. 
Paulo, n.º 5, São Sebastião de Guerreiros, 
Freguesia de Loures), nos termos das informações 
dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 65/2015 

 
Considerando: 
 
as informações técnicas e o meu despacho … ,   
 
tenho a honra de propor: 
 
que o presente processo seja remetido a Reunião 
de Câmara para deliberar a isenção do pagamento 
das taxas, no valor de € 180,00 (cento e oitenta 
euros) e € 41,95 (quarenta e um euros e noventa e 
cinco cêntimos), relativo ao processo n.º 
61.323/LA/E/N em nome de Lar Cristão – 
Associação de Beneficência Evangélica, sito na 
Rua de São Paulo, 5, S. Sebastião de Guerreiros, 
freguesia de Loures. 
 
… 

 
Loures, 27 de janeiro de 2015 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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TOPONÍMIA 
 

Processo n.º 40.868/OM-A 
Toponímia de São Julião do Tojal 
Proposta de atribuição de denominação 
toponímica para arruamento em Zambujal, São 
Julião do Tojal, União das Freguesias de Santo 
Antão e São Julião do Tojal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 63/2015 

 
Considerando: 
 
a informação técnica e o meu despacho … , 
 
tenho a honra de propor: 
 
que o presente processo seja remetido a Reunião 
de Câmara para deliberar a proposta toponímica 
na localidade de Zambujal, freguesia de União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal. 
 
Rua das Forças Armadas, com início na Rua 
Doutor José Agostinho Duarte Turras e termo na 
Rua Avelar Brotero; Rua da Serra dos Moinhos. 
 
Relativo ao processo n.º 40.868/OM-A. 
 
… 

 
Loures, 16 de janeiro de 2015 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua das Forças Armadas 
 
Início: Rua Doutor José Agostinho Duarte Turras 
Termo: Rua Avelar Brotero; Rua da Serra dos 
Moinhos 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta de aprovação do início do procedimento 
por concurso público, composto por 5 lotes, para 
aluguer operacional de 11 viaturas para recolha de 
resíduos urbanos, nos termos da Proposta n.º 
193/2015, aprovada em Reunião do Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas realizada em 28 de janeiro de 2015 e de 
aprovação das peças do procedimento, da 
constituição do júri de concurso e da delegação de 
competências. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 39/2015 

 
Considerando que: 
 
a) Se torna necessário proceder ao aluguer 

operacional de 11 viaturas de recolha de 
resíduos urbanos para os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas; 

 
b) O Conselho de Administração daqueles 

Serviços Intermunicipalizados, na Reunião de 
28 de janeiro de 2015, aprovou a proposta n.º 
193/2015 relativa ao início do procedimento, 
por Concurso Público, composto por 5 lotes, 
tendo por preço base € 3.809.000,00 (três 
milhões, oitocentos e nove mil euros), a qual 
inclui a aprovação das peças do 
procedimento, a constituição do Júri, bem 
como a delegação de competências. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho e do artigo 
36.º do Código dos Contratos Públicos, conjugado 
com o n.º 1 do artigo 109.º do mesmo Código, 
aprovar a proposta apresentada pelo Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados, 
número 193/2015, e, consequentemente, aprovar 
o início do procedimento por Concurso Público 
para o aluguer operacional de 11 viaturas de 
recolha de resíduos urbanos acima referenciados, 
bem como as peças do procedimento, a 
constituição do júri, e a delegação de 
competências. 
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Loures, 29 de janeiro de 2015. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 

DESPACHO n.º 11/2015 
 

de 27 de janeiro de 2015 
 

Tolerância de Ponto - Festejos de Carnaval 
 

Os festejos do Carnaval são uma tradição no 
Concelho de Loures que é importante manter e 
preservar. 
 
Essa preservação passa pela participação popular 
nesses festejos devendo o Município possibilitar 
essa participação a todos aqueles que o 
pretendam. 
 
É por essa razão que o Município decidiu apoiar, 
de diversas formas, os diversos festejos de 
Carnaval no Concelho de Loures. 
 
De forma a possibilitar a participação dos 
trabalhadores da Câmara Municipal de Loures 
nessa tradição cultural e social, determino que, 
nos termos da competência que me é atribuída 
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, seja concedida 
tolerância de ponto a todos os trabalhadores da 
Câmara, no próximo dia 17 de fevereiro. 
 
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 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 12/2015 
 

de 3 de fevereiro de 2015 
 

“A2S 
Associação 

para o Desenvolvimento Sustentável 
da Região Saloia” 

 
Considerando que, 
 
- A 23 de janeiro de 2015 foi formalmente 

constituída a associação de desenvolvimento 
local “A2S - Associação para o 
Desenvolvimento Sustentável da Região 
Saloia”; 

 
- Esta associação tem por missão promover e 

incentivar o desenvolvimento local de base 
comunitária nos territórios rurais da região 
norte da Área Metropolitana de Lisboa, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de 
vida nas suas diferentes dimensões, 
designadamente através da gestão local dos 
fundos atribuídos ao território, numa lógica 
participativa e de proximidade; 

 
- A criação desta associação permite formalizar 

a constituição de um Grupo de Ação Local 
(GAL), entidade que nos termos do 
Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho n.º 1303/2013, de 17 de dezembro, 
no âmbito do quadro comunitário de apoio 
2014-2020, é responsável pela execução de 
uma “Estratégia de Desenvolvimento Local” 
(EDL) e pela apresentação de projetos de 
“Desenvolvimento Local de Base Comunitária” 
(DLBC), passíveis de financiamento; 
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- Na sequência das várias iniciativas e 
intervenções realizadas por aquela associação 
verifica-se a necessidade de celebração entre 
os Municípios de Loures, Mafra, Sintra e 
entidades ou agentes de reconhecido 
interesse socioeconómico, de um acordo de 
parceria assente no princípio da construção do 
desenvolvimento territorial a partir de urna 
abordagem local, integrada e participada, com 
vista à apresentação de uma estratégia de 
desenvolvimento local para a zona rural dos 
concelhos de Loures, Mafra e Sintra, 
promovendo a convergência dos atores locais 
e baseada numa metodologia abrangente, 
multidisciplinar e integradora de ideias e 
projetos para o território; 

 
 
Assim, 
 
Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 4 
do artigo 35.º e artigo 36.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, e disposto nos artigos 35.º e 36.º 
do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
novembro com a última redação dada pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, delego 
no Senhor Vereador António Manuel Pombinho 
Costa Guilherme a competência para representar 
o Município de Loures na outorga do acordo de 
parceria territorial para criação do Grupo de Ação 
Local (2014-2020), cuja assinatura ocorrerá no 
próximo dia 3 de fevereiro de 2015. 

 
 

O Presidente 
da Câmara Câmara Municipal de Loures 

 
(a) Bernardino Soares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ANÚNCIOS 

 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E DE ODIVELAS 
 

AVISO (extrato) n.º 954/2015 
 

Na sequência da recente aprovação da criação 
dos Serviços lntermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR), com a respetiva estrutura hierarquizada, 
composta por unidades orgânicas nucleares e 
flexíveis e respetivas competências, conforme 
publicação no Diário da República, 2.ª série, n.º 
193, de 7 de outubro de 2014, torna-se público 
que o Conselho de Administração destes Serviços 
Intermunicipalizados, na sua reunião de 8 de 
outubro de 2014, deliberou, com efeitos à mesma 
data e, nos termos do disposto no artigo 27.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, aplicada à 
Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, nomear em regime de substituição para os 
cargos dirigentes abaixo indicados os seguintes 
titulares: 
 
Diretor Delegado - Rui Manuel Batista de Abreu; 
Diretora de Departamento de Exploração de 
Águas - Maria José Menino Varela Neto; 
Diretora de Departamento Administrativo e 
Financeiro - Helena da Costa Lopes Moura de 
Campos; 
Diretora de Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico - Maria Margarida de Freitas Rodrigues; 
Diretora de Departamento Comercial - Susana 
Cristina Inês Martins dos Santos; 
Chefe de Divisão de Laboratório e Qualidade - 
Maria Cristina Pedrosa Simões Cortez; 
Chefe de Divisão de Fiscalização – José António 
Samina Fernandes; 
Chefe de Divisão de Cadastro, Estudos e Projetos 
- Maria Sofia de Freitas da Trindade Pargana de 
MeIo; 
Chefe de Divisão de Exploração de Redes de 
Águas - Filipe Manuel Cardão Ribeiros Varges; 
Chefe de Divisão de Redes e Manutenção - Luís 
Manuel Braz da Costa Lopes; 
Chefe de Divisão Financeira - Filipe Vítor dos 
Santos; 
Chefe de Divisão de Aprovisionamento - Mara 
Solange Malhão de Jesus Gil; 
Chefe de Divisão Administrativa e Documental - 
Isabel Maria Duarte Fernandes; 
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Chefe de Divisão de Recursos Humanos - Ana 
Teresa Mendes da Costa Dinis; 
Chefe de Divisão de Resíduos Urbanos - Ricardo 
Cabral Lopes; 
Chefe de Divisão de Gestão de Frotas - Filomena 
Paula Caetano Simões Bexiga; 
Chefe de Divisão de Apoio Logístico - Maria de 
Fátima Coelho das Dores Mateus; 
Chefe de Divisão de Atendimento e Gestão de 
Clientes - Inês Margarida Teixeira Lourenço 
Rodrigues; 
Chefe de Divisão de Faturação e Controlo de 
Consumos - Filipe Duarte Marques Cordeiro. 
 
Mais se torna público que, por consequência, 
cessaram com efeitos a 7 de outubro de 2014, nos 
Serviços Municipalizados de Loures as 
nomeações nos cargos dirigentes a seguir 
identificados: 
 
Em comissões de serviço: 
 
Diretor de Departamento de Exploração de Águas 
- Jorge Manuel Gouveia Machado Dias; 
Diretora de Departamento Municipal dos Serviços 
Centrais - Helena da Costa Lopes Moura de 
Campos; 
Chefe da Divisão Municipal Financeira - Filipe 
Vítor dos Santos; 
Chefe de Divisão Municipal de Aprovisionamento - 
Manuel Angélico Lourenço Dias; 
Chefe de Divisão Municipal de Transportes e 
Oficinas - Armindo Santos Alves. 
 
Em regime de substituição: 
 
Diretor Delegado - Rui Manuel Batista de Abreu; 
Diretora de Departamento de Transportes e 
Resíduos Urbanos - Maria Margarida de Freitas 
Rodrigues; 
Chefe de Divisão de Ativos e Verificação - Paulo 
Jorge Nobre Gualdino; 
Chefe de Divisão de Redes e Manutenção - José 
António Samina Fernandes; 
Chefe de Divisão de Exploração de Redes de 
Água - Maria José Menino Varela Neto; 
Chefe de Divisão de Recursos Humanos e 
Administrativos - Maria Guiomar Magalhães 
Gonçalves dos Santos; 
Chefe de Divisão Comercial - Susana Cristina Inês 
Martins dos Santos; 
Chefe de Divisão de Resíduos Urbanos - Maria 
João Casquilho da Cruz Maximiano. 

 
 
 
 
 
 

20 de outubro de 2014. 
 

Por subdelegação de competências, 
 

a Diretora de Departamento Administrativo e 
Financeiro, 

 
(a) Helena Campos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2ª Série, n.º 18, de 27 de janeiro de 2015] 
 
 
 

AVISO (extrato) n.º 955/2015 
 

Considerando a criação dos Serviços 
lntermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas e a alteração da 
macroestrutura daí resultante, torna-se público 
que o Conselho de Administração destes Serviços 
deliberou em reunião de 19 de novembro de 2014, 
a alteração da composição dos Júris dos 
Procedimentos Concursais Comuns para 28 
postos de trabalho na categoria de Assistente 
Operacional, na área funcional de Cantoneiro de 
Limpeza e 17 postos de trabalho na categoria de 
Assistente Operacional na área funcional de 
Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos 
Especiais, respetivamente com as referências 
1/2014 e 2/2014, cujo aviso de abertura n.º 
9601/2014 foi publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 161, de 22/08/2014, e com os códigos 
de oferta da BEP n.º OE201408/0220 e n.º 
OE201408/0222. 
Assim, nos termos do n.º 8, do artigo 21.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, com a redação 
que lhe foi dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 
6/4, designa-se para o lugar de 1.º Vogal Suplente 
de ambos os Júris, o Eng.º Ricardo Cabral Lopes - 
Chefe de Divisão de Resíduos Urbanos. 

 
5 de janeiro de 2015. 

 
Por subdelegação de competências, 

 
a Diretora de Departamento Administrativo e 

Financeiro, 
 

(a) Helena Campos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 18, de 27 de janeiro de 2015] 
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ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 503/2015 

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 
ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
NIF e designação da entidade adjudicante: 
680009671 - Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas 
Endereço: R. Ilha da Madeira, 2 
Código postal: 2674-504 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geraI@simar-
louresodivelas.pt 
 
2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: CP 2/20 15 - 
Fornecimento continuado de material de águas 
Tipo de Contrato: Locação de Bens Móveis 
Valor do preço base do procedimento 53000.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 44167000 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
O concurso destina-se à instituição de um sistema 
de aquisição dinâmico: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
5 - DIVISÃO EM LOTES, SE FOR OCASO 
Lote n.º 1 
Designação do lote: Acessórios em latão 
Preço base do lote: 16000.00 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 44167000 
 
Lote n.º 2 
Designação do lote: Acessórios em PEAD 
Preço base do lote: 10000.00 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 

Vocabulário principal: 44167000 
 
Lote n.º 3 
Designação do lote: Acessórios em ferro fundido 
Preço base do lote: 16000.00 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 44167000 
 
Lote n.º 4 
Designação do lote: Acessórios em ferro fundido 
com pintura epoxi 
Preço base do lote: 11000.00 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 44167000 
 
6- LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Loures e Odivelas 
País: PORTUGAL 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Código NUTS: PT171 
 
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Restantes contratos 
Prazo contratual de 365 dias a contar da 
celebração do contrato 
 
9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
9. 1 - Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: 
Divisão Aprovisionamento 
Endereço desse serviço: R. Funchal, Fanqueiro 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: da@simar-louresodivelas.pt 
 
9.2 - Meio eletrónico de fornecimento das peças 
do concurso e de apresentação das propostas 
 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante: VortalGov 
 
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS DAS 
PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE UM 
SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO 
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Até às 17:00 do 20.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS 
CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER 
AS RESPETIVAS PROPOSTAS 
 
90 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Mais baixo preço 
 
13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
Sim 
 
14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Pç. Liberdade 
Código postal: 2670-501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
 
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2015/01129 
 
16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 
DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO 
JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: Não 
 
17 - OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Regime de contratação: DL n.º 18/2008, de 29.01 
 
18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: António Pombinho Guilherme 
Cargo: Vogal Conselho de Administração 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 
 

AVISO n.º 1016/2015 
 

Notificação ao trabalhador 
Ruben Ribeiro Simões 

 
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 214.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, fica 
por este meio notificado Ruben Ribeiro Simões, 
assistente operacional, do quadro de pessoal da 
Câmara Municipal de Loures, cujo paradeiro é 
desconhecido e com última morada conhecida na 
Rua João Abel Manta, n.º 13-C - r/c, 2670-528 
Loures, de que contra si se encontra pendente o 
processo disciplinar n.º 12/PDI/2014, a correr seus 
trâmites nos serviços da Câmara Municipal de 
Loures, sendo igualmente por esta via citado para 
apresentar a sua defesa no prazo de 30 dias úteis 
contados da data de publicação do presente aviso, 
podendo, no referido prazo, consultar o processo 
por si ou por advogado constituído, no 1.º piso do 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, sito na Rua Ilha da Madeira, n.º 4 - 
2674-501 Loures. 

 
5 de janeiro de 2015. 

 
O Instrutor, 

 
(a) Fernando Manuel Silva Vicente 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2ª Série, n.º 19, de 28 de janeiro de 2015] 
 
 
 

AVISO n.º 1126/2015 
 

Contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo incerto 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo incerto, a partir de 15 
de dezembro de 2014, com Pedro Manuel 
Coutinho da Silva, para ocupação de um posto de 
trabalho na categoria de Assistente 
Operacional/Sapador Florestal da carreira geral de 
Assistente Operacional, na 1.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 1 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 
7641/2014, publicado em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 124, de 1 de julho de 2014, para 
constituição de relação jurídica de emprego 
público na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo incerto. 
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6 de janeiro de 2015. 
 

Por subdelegação de competências 
da Vereadora dos Recursos Humanos 

(Despacho n.º 380/2013, de 15 de novembro), 
 

o Diretor do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 21, de 30 de janeiro de 2015] 

 
 
 


