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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

6.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 17 de janeiro de 2018 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Sr. Presidente da 
Câmara, Sr. Vice-Presidente, Senhora Vereadora 
e Sr. Vereador eleitos pela Coligação Democrática 
Unitária. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 35/2018 

 
Liberdade para Ahed Tamini 

 
A jovem ativista palestiniana, de 16 anos, Ahed 
Tamini foi detida na madrugada do passado dia 19 
de dezembro por forças do exército israelita que 
assaltaram a sua casa situada na aldeia de Nabi 
Saleh. 
 
O motivo apresentado para a sua detenção é um 
vídeo divulgado nas redes sociais onde se vê 
Ahed e a sua prima Nur enfrentarem soldados do 
exército israelita, após ter sido agredida por estes 
mesmos soldados. 
 
Perante a divulgação do vídeo foram diversos os 
altos dirigentes israelitas que se pronunciaram no 
sentido da prisão imediata de Ahed e sua família, 
que se veio a verificar também com a sua mãe 
que ficou detida, quando a pretendia visitar na 
prisão e da sua prima que foi detida em casa no 
dia 20 de dezembro. 
 
A reação das jovens da família Tamini é o 
resultado de anos de humilhação por parte do 
exército israelita, tendo recentemente um seu 
parente Mohammed Tamini, de 15 anos, sido 
atingido na cabeça com um tiro de borracha. 
 

A aldeia onde estas jovens residem tem vindo ao 
longo dos anos a ser alvo do roubo de dezenas de 
hectares e de uma nascente de água em proveito 
de um colonato israelita. 
 
Em função desta ocupação, ilegal à luz do Direito 
Internacional, os habitantes de Nabi Saleh têm 
vindo a realizar protestos pacíficos 
consecutivamente reprimidos pelo exército 
israelita e que se estima tenha vitimado 
mortalmente três pessoas e ferido centenas de 
outras. 
 
Para além da detenção de que foi alvo Ahed tem 
vindo a ser transferida entre várias prisões de 
Israel, uma vez mais ao arrepio do Direito 
Internacional. 
 
A situação de Ahed não é única, tendo esta jovem 
vindo juntar-se às mais de três centenas de 
menores palestinos que se encontram nas prisões 
de Israel. 
 
A maioria destes jovens relata ter sido alvo de 
maus-tratos e forçados a assinarem “confissões”, 
muitas delas em hebraico, apesar de não 
compreenderem a língua. 
 
 
Perante esta sucessão de atropelos, a bancada 
dos vereadores da CDU propõe que a Câmara 
manifeste a sua solidariedade com Ahed Tamini, 
bem como a condenação da atuação do exército 
israelita. 

 
 

Loures, 17 de janeiro 2018 
 

Os Eleitos da CDU 
na Câmara Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelas Sr.ªs Vereadoras e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 9/2018 

 
Contra o encerramento do posto dos CTT 

em Camarate 
 

O anterior governo PSD/CDS-PP concluiu, nos 
finais de 2014 a privatização total dos CTT - 
Correios de Portugal, alienando as 47.253.834 
ações que o Estado ainda detinha e que 
representavam cerca de 31,5% do seu capital 
social. Esta “urgente” operação foi realizada 
através de um processo de Accelerated 
Bookbuilding dirigido a investidores internacionais, 
tal era a sua urgência. 
 
“Um enorme êxito” foi com esta frase que o 
ministro da Economia do anterior governo 
PSD/CDS-PP, Pires de Lima, elogiou a venda dos 
31,5% do capital que ainda restava ao Estado, 
salientando ainda que “foi um sucesso objetivo do 
ponto de vista financeiro” e que os atuais 
investidores “são bons investidores internacionais 
e portugueses, o que é um motivo de conforto”. 
 
Decorridos cerca de 3 anos, verifica-se que o 
“enorme êxito” e “conforto” desta privatização 
levaram a que o serviço postal universal se tenha 
vindo a degradar ao longo da vigência da 
concessão. Degradação essa já confirmada pelo 
regulador da ANACOM que, inclusive, sinalizou 
junto da empresa “os universos frágeis da 
operação”. 
 
Este anunciado encerramento de 22 postos dos 
Correios, sob a capa de “Um Plano de 
Reorientação Estratégica”, ir-se-á traduzir em 
despedimentos, pior prestação de um serviço 
público essencial a todos e um enorme 
desrespeito pela população e eleitos locais. 
 
Esta suposta reestruturação terá um reflexo 
imediato na população do concelho de Loures, 
mais concretamente na União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação, onde o 
encerramento da mesma irá dificultar o acesso ao 
serviço postal universal a mais de 35.000 
habitantes, criando um ainda maior afastamento 
entre a população e o serviço público. 
 
 
 

Assim, considerando que os CTT - Correios de 
Portugal são, para o país, uma referência de 
soberania e de integração, os vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista têm a honra de propor que 
a Câmara Municipal, reunida a 17 de janeiro de 
2018, delibere: 
 
a. Exortar o Governo à sua intervenção no 

sentido de manter o serviço postal universal 
junto das populações; 

 
b. Solidarizar-se com as populações afetadas 

pelo encerramento dos postos. 
 
 

Loures, 17 de janeiro de 2018 
 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 
 

Esta moção, depois de aprovada, deverá ser 
enviada para as seguintes entidades: 
 
Assembleia da República; 
 
Governo da República Portuguesa; 
 
Assembleia Municipal de Loures; 
 
Assembleia de Freguesia da União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação; 
 
Junta de Freguesia da União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação. 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos 
favoráveis das Sr.ªs Vereadoras e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, os 
votos contra da Sr.ª Vereadora e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata e as abstenções do Sr. Presidente 
da Câmara e da Sr.ª Vereadora e Srs. 
Vereadores eleitos pela Coligação Democrática 
Unitária) 
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RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de aprovação do montante máximo de 
encargos com o recrutamento de trabalhadores 
necessários à ocupação de postos de trabalho 
previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal da 
Câmara Municipal de Loures e do montante 
máximo de encargos com alterações do 
posicionamento remuneratório. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 10/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 2.ª reunião 

extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 12 de dezembro de 2017, e na 1.ª e 2.ª 
reuniões da 5.ª sessão ordinária da 
Assembleia Municipal, realizadas em 21 e 28 
de dezembro de 2017, respetivamente, foram 
aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa 
de Pessoal para o ano de 2018; 

 
B. De acordo com o previsto no artigo 31.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho e em conformidade com o artigo 5.º 
do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 
setembro, compete à Câmara Municipal 
decidir sobre o montante máximo de cada um 
dos encargos previstos nas alíneas a) a c) do 
seu n.º 2. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, de acordo com o 
estabelecido no artigo 31.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), de 20 de 
junho e em conformidade com o disposto no n.º 2 
do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 
setembro, delibere aprovar o montante máximo de 
encargos com o recrutamento de trabalhadores 
necessários à ocupação de postos de trabalho 
previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal da 
Câmara Municipal de Loures de 1.600.000,00 € 
(um milhão e seiscentos mil euros) e o montante 
máximo de encargos com alterações do 
posicionamento remuneratório de 650.000,00 € 
(seiscentos e cinquenta mil euros). 

 
Loures, 10 de janeiro de 2018 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Bernardino Soares 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

Proposta de aprovação da consolidação definitiva 
da mobilidade intercarreiras ou intercategorias, na 
carreira/categoria atual e na posição e nível 
remuneratório indicados, com efeitos a 1 de 
dezembro de 2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 11/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Os trabalhadores abaixo indicados se 

encontram em mobilidade intercarreiras ou 
intercategorias; 

 
B. O tempo de exercício das funções atualmente 

desempenhadas é superior à duração do 
período experimental estabelecido para a 
respetiva carreira; 

 
C. As funções exercidas atualmente 

correspondem a necessidades permanentes 
dos serviços e os respetivos postos de 
trabalho encontram-se previstos no mapa de 
pessoal; 

 
D. Se verifica a conveniência para o interesse 

público, designadamente a economia, a 
eficácia e a eficiência; 

 
E. Encontram-se reunidas, cumulativamente as 

condições previstas no artigo 99.º-A da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, na sua versão atualizada. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
do artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua versão 
atualizada, a consolidação definitiva da mobilidade 
intercarreiras ou intercategorias, na 
carreira/categoria atual e na posição e nível 
remuneratório indicados, com efeitos a 1 de 
dezembro de 2017, dos seguintes trabalhadores: 
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Nome Carreira/Categoria origem Carreira/Categoria 
atual 

Posição/nível 
remuneratório 

Ana Patrícia Gomes Pimentel Oliveira Assistente Técnico Técnico Superior P2 N15 
Anabela Conceição Monteiro Lagarto Assistente Técnico Técnico Superior P2 N15 
Joaquim Manuel Soares Vicente Assistente Técnico Coordenador Técnico P1 N14 
Licínia Maria Mateus Ferreira Assistente Operacional Assistente Técnico P1 N5 
Maria Adelaide Faria Azevedo Assistente Operacional Técnico Superior P2 N15 
Maria Lucília Pinto Anjos Carreiro Assistente Operacional Assistente Técnico P1 N5 
Maria Manuela Almeida Ribeiro Tomás Assistente Operacional Assistente Técnico P1 N5 
Paula Manuela Almeida Coelho Correia Assistente Técnico Técnico Superior P2 N15 
Ramiro Rodrigues Neves Assistente Operacional Assistente Técnico P1 N5 
Tânia Filipa Batista Santos Assistente Técnico Técnico Superior P2 N15 
Tiago Manuel Soares Lopes Assistente Operacional Técnico de lnformática 

de Grau 1 Nível 1 
Posição entre 1 e 2 
e nível entre 11 e 15 

 
 

Loures, 9 de janeiro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
Proposta de admissão de 63 trabalhadores para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, por utilização 
da reserva de recrutamento interna de 
procedimento concursal, a afetar ao Departamento 
de Educação para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 30/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 2.ª reunião 

extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 12 de dezembro de 2017, e na 1.ª e 2.ª 
reuniões da 5.ª sessão ordinária da 
Assembleia Municipal, realizadas em 21 e 28 
de dezembro de 2017, respetivamente, foram 
aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa 
de Pessoal para o ano de 2018; 

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho na categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional; 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
C. Em resultado do procedimento concursal para 

constituição de reserva de recrutamento para 
a carreira de Assistente Operacional, 
aprovado por deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, na 67.ª reunião ordinária 
da Câmara Municipal de Loures, realizada em 
22 de junho de 2016 e publicado em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 157, de 17 de agosto 
de 2016, Aviso n.º 10195/2016, foi constituída 
reserva de recrutamento interna; 

 
D. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei 

Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
o órgão ou serviço pode promover o 
recrutamento de trabalhadores necessários ao 
preenchimento dos postos de trabalho 
previstos no Mapa de Pessoal; 

 
E. O montante máximo a afetar ao recrutamento 

de trabalhadores necessários à ocupação de 
postos de trabalho previstos e não ocupados 
no Mapa de Pessoal foi aprovado pela 
Câmara Municipal de Loures e inscrito na 
classificação económica do orçamento 
municipal 01.01.04.04 - recrutamento de 
pessoal para novos postos de trabalho; 
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F. Existe relevante interesse público no 
recrutamento de Assistentes Operacionais 
para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho, 
atendendo ao rácio negativo de assistentes 
operacionais, consequência da saída de 
trabalhadores. Importa também referir que 
além deste deficit, já registado, o 
Departamento de Educação foi informado pela 
DGEST da necessidade de afetar mais 12 
assistentes operacionais a alguns jardins-de-
infância, para apoio e acompanhamento a 
crianças com necessidades educativas 
especiais; 

 
G. As soluções interpretativas uniformes da 

Direção-Geral das Autarquias Locais, 
homologadas pelo Senhor Secretário de 
Estado da Administração Local, em 15 de 
julho de 2014, a consulta à Direção-Geral da 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento 
prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação previsto no artigo 
24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, e 
regulamentado pela Portaria n.º 48/2014, de 
26 de fevereiro, não é aplicável à 
Administração Local, inexistindo situações de 
requalificação. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artígo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 63 trabalhadores para constituição 
de vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 
157, de 17 de agosto de 2016, Aviso n.º 
10195/2016, a afetar ao Departamento de 
Educação para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho. 

 
 

Loures, 11 de janeiro de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 62.293/LA/L/OR 
Comissão de Administração do Bairro Maroitas 
e Cachoeiras 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
loteamento n.º 07/2009, nos termos das 
informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 13/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 787, 788, 791, e o despacho 
do Diretor do Departamento de Planeamento e 
Gestão Urbanística (DPGU) a fl. 792; 

 
B. A alteração ao loteamento agora preconizada, 

proposta pela Comissão de Administração 
Conjunta da Área Urbana de Génese Ilegal 
abrangida pelo loteamento em questão, visa 
dar resposta global às situações recenseadas 
no bairro em que a construção existente, ou as 
expectativas dos proprietários dos lotes 
traduzidas em processos de 
licenciamento/legalização em curso, não se 
conformam com os termos do alvará de 
loteamento vigente; 

 
C. O âmbito alargado e a forma de instrução da 

alteração em questão permitem maior 
envolvimento da população do bairro e melhor 
critério de juízo das situações em apreço; 

 
D. A alteração preconizada respeita o Plano 

Diretor Municipal em vigor; 
 
E. O parecer favorável da Junta da União das 

Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à 
alteração de alvará de loteamento n.º 07/2009, do 
Bairro Maroitas e Cachoeiras, em São João da 
Talha, na União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, e no âmbito 
do processo n.º 62.293/LA/L/OR, em nome de 
Comissão de Administração do Bairro Maroitas e 
Cachoeiras, ao abrigo do disposto no n.º 1 do 
artigo 5.º, artigo 23.º e no n.º 4 do artigo 27.º do 
RJUE, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, na redação em vigor, aprovar: 
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- A Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 
07/2009, nas condições de edificabilidade 
relativas aos lotes 3, 4, 5, 18, 20, 60, 187, 198, 
200, 238, 246, 247, 253, 254, 263, 291, 317, 
319, 333, 343, 346, 352, 353, 387, 388, 394, 
400, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 411, 412, 
434, 435, 437, 445, 453, 456, 476, 493, 495, 
499, 503, 504, 505, 518, 523, 544, 550, 558, 
559, 562, 567, 582, 588, 590 e 598, de acordo 
com os respetivos ónus assinalados de fls. 
700 a 726 e respetivas fichas a fls. 641 a 699, 
a refletir no novo quadro urbanimétrico e 
planta síntese do alvará de loteamento. 

 
 

Loures, 9 de janeiro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE TAXAS 
 

Processo n.º 55803/LA/E/PE/2009 
Associação de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de São Julião do Tojal 
Proposta de isenção do pagamento da taxa devida 
pela 2.ª prorrogação da licença de construção de 
equipamento (Lar de Idosos, Creche e Capela) na 
Rua Bartolomeu Dias, Bairro do Tazim, São Julião 
do Tojal, União das Freguesias de Santo Antão e 
São Julião do Tojal, nos termos das informações 
dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 15/2018 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fl. 1167 e o despacho do Sr. Diretor do 
DPGU a fl. 1168; 

 
B. Os estatutos da titular do processo, que 

atestam ser uma lnstituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS), instituição sem 
fins lucrativos, e que a pretensão de isenção 
de pagamento de taxas reporta ao 
licenciamento de construção relativa a 
instalações que prosseguirão a vocação 
estatutária da lnstituição. 

 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere a aprovação da 
isenção do pagamento de taxas, nos termos do n.º 
1 do artigo 5.º do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, publicado em Diário da 
República, 2.ª Série, n.º 187, de 25 de setembro 
de 2009, na redação vigente, relativamente ao 
processo n.º 55.803/LA/E/PE, em nome de 
Associação de Reformados Pensionistas e Idosos 
de São Julião do Tojal, no que respeita à obra de 
construção das suas instalações destinadas a Lar 
de Idosos, Creche e Capela, no Bairro do Tazim, 
em São Julião do Tojal, na União das Freguesias 
de Santo Antão e São Julião do Tojal, aprovar a 
isenção do pagamento de taxas relativas a: 
 
- Valor da Taxa devida pela 2.ª prorrogação da 

licença de construção (artigo 28.º do 
Regulamento de Taxas do Município), 
correspondente a 8.199,00 € (oito mil cento e 
noventa e nove euros). 

 
 

Loures, 9 de janeiro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
 
 
 
 
Processo n.º 63816/LA/E/N/2016 
Instituição de Apoio Social da Freguesia de 
Bucelas 
Proposta de isenção do pagamento da taxa devida 
pela licença de construção de edifício residencial 
para pessoas idosas na Rua dos Açores, 1, 
Bucelas, Freguesia de Bucelas, nos termos das 
informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 16/2018 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fl. 235 e o despacho do Sr. Diretor do DPGU 
a fl. 241; 
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B. Os estatutos da titular do processo, que 
atestam ser uma lnstituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS), instituição sem 
fins lucrativos, e que a pretensão de isenção 
de pagamento de taxas reporta ao 
licenciamento de construção relativa a 
instalações que prosseguirão a vocação 
estatutária da lnstituição. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere a aprovação da 
isenção do pagamento de taxas, nos termos do n.º 
1 do artigo 5.º do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, publicado em Diário da 
República, 2.ª Série, n.º 187, de 25 de setembro 
de 2009, na redação vigente, relativamente ao 
processo n.º 63.816/LA/E/N, em nome de 
Instituição de Apoio Social da Freguesia de 
Bucelas, no que respeita à obra de construção das 
suas instalações destinadas a estrutura residencial 
para pessoas idosas, na Rua dos Açores, n.º 1, 
em Bucelas, na Freguesia de Bucelas, aprovar a 
isenção do pagamento de taxas relativas a: 
 
- Valor da Taxa devida pela licença de 

construção (artigos 27.º e 52.º do 
Regulamento de Taxas do Município), 
correspondente a 11.258,91 € (onze mil 
duzentos e cinquenta e oito euros e noventa e 
um cêntimos). 

 
 

Loures, 9 de janeiro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 

 
Proposta de aprovação da celebração de contrato 
de utilização de imóvel municipal, entre o 
Município de Loures e a Associação de Carnaval 
de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 14/2018 

 
Considerando que: 
 
A. A Associação do Carnaval de Loures é uma 

associação sem fins lucrativos, legalmente 
constituída, que tem como objeto a promoção 
e desenvolvimento do Carnaval de Loures e 
outras iniciativas culturais e que, ao longo do 
tempo, tem assumido um papel de destaque 
na promoção do Concelho e da Região Saloia; 

 
B. A Associação do Carnaval de Loures solicitou 

a cedência de um espaço, localizado na Rua 
Dr. Alberto Alves Oliveira, n.º 5-D, no centro 
do Concelho de Loures, para a realização de 
reuniões periódicas e outras atividades, 
nomeadamente no âmbito da produção, 
promoção e divulgação do Carnaval de 
Loures; 

 
C. Foi emitido parecer favorável pela Unidade de 

Turismo à pretensão da Associação; 
 
D. Foi, também, emitido parecer pela Junta de 

Freguesia de Loures, favorável à pretensão da 
Associação; 

 
E. A Associação aceitou as condições propostas. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro e alínea a) do n.º 
2 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 
de agosto, aprovar a celebração de Contrato de 
Utilização de Imóvel Municipal entre o Município 
de Loures e a Associação do Carnaval de Loures, 
sobre a fração autónoma designada pelas letras 
“AA”, correspondente à Loja DB3, localizada na 
Rua Dr. Alberto Alves de Oliveira, n.º 5-D, 
freguesia de Loures, descrita na 1.ª Conservatória 
do Registo Predial de Loures sob a ficha n.º 2836-
“AA” da freguesia de Loures e inscrita na matriz 
predial urbana sob o artigo 11143.º-”AA”, da 
mesma freguesia. 
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Loures, 10 de janeiro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

Minuta de Contrato de Utilização 
de Imóvel Municipal 

 
CLÁUSULA 1.ª 

Objeto 
 

O imóvel, integrado no domínio privado municipal, 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
11143.º-”AA” da freguesia de Loures e descrito na 
1.ª Conservatória do Registo Predial de Loures 
sob a ficha n.º 2836-“AA” da mesma freguesia, 
situado no edifício localizado na Rua Dr. Alberto 
Alves de Oliveira, n.º 5-D, (Loja D), freguesia de 
Loures, cuja situação é a que se encontra refletida 
no Documento Complementar integrante do 
presente Contrato, destina-se à realização de 
reuniões periódicas e outras atividades da 
Associação do Carnaval de Loures, no centro do 
Concelho de Loures, nomeadamente no âmbito da 
produção, promoção e divulgação do Carnaval de 
Loures. 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
Gratuitidade 

 
O imóvel é cedido a título gratuito, pelo período de 
cinco anos, renovando-se, automaticamente, por 
períodos de um ano, caso não seja denunciado 
por nenhuma das partes. 

 
 

CLÁUSULA 3.ª 
Bens móveis 

 
São igualmente entregues os bens móveis 
existentes e identificados no Documento 
Complementar ao presente Contrato, que dele faz 
parte integrante. 

 
 

CLÁUSULA 4.ª 
Informação da atividade desenvolvida 

 
A Associação do Carnaval de Loures deve 
apresentar um relatório semestral da atividade 
desenvolvida assim como da situação dos bens 
objeto do presente Contrato sob pena de se 
verificar a sua caducidade. 

 
 

CLÁUSULA 5.ª 
Acompanhamento da atividade desenvolvida 

 
O Município de Loures tem o direito de, quando e 
pelos meios que entender convenientes, 
acompanhar e fiscalizar o exercício das atividades 
direta ou indiretamente relacionadas com o âmbito 
do Contrato e solicitar informação adequada ao 
cumprimento das condições que resultam da sua 
celebração. 

 
 

CLÁUSULA 6.ª 
Despesas de funcionamento 

 
As despesas de funcionamento, nomeadamente, 
com a água, eletricidade (incluindo as despesas 
devidas com a autonomização dos contadores, 
quando aplicável) e condomínio, são da 
responsabilidade da Associação do Carnaval de 
Loures, desde a data de início da ocupação do 
imóvel, que se verifica com a detenção das chaves 
de acesso. 

 
 

CLÁUSULA 7.ª 
Prazo para execução de diligências 

referentes a serviços públicos essenciais 
 

A Associação do Carnaval de Loures obriga-se a 
diligenciar pela colocação ou alteração da 
titularidade dos contadores de eletricidade, água a 
fazer prova de tal na Divisão de Administração 
Geral (DAG) e na Divisão de lnfraestruturas 
Rodoviárias e Espaço Público (DIREP), no prazo 
de trinta (30) dias (seguidos) a contar da 
deliberação da Câmara Municipal, sob pena de ser 
promovida a retirada dos contadores pelo 
Município de Loures, sem prejuízo de poder 
verificar-se a caducidade do contrato ou a 
revogação da deliberação (caso aquele não tenha 
sido ainda outorgado, por causa imputável à 
Associação) e sem prejuízo da responsabilidade 
quanto ao pagamento das despesas realizadas a 
partir da data em que se verificou a detenção das 
chaves de acesso ao imóvel. 

 
 

CLÁUSULA 8.ª 
Obras no imóvel 

 
A Associação do Carnaval de Loures fica 
autorizada a proceder à execução das obras que 
considere úteis e necessárias à prossecução dos 
fins a que se destina o imóvel municipal, desde 
que previamente autorizadas pelo Município de 
Loures. 
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CLÁUSULA 9.ª 
Manutenção dos bens 

 
A Associação do Carnaval de Loures assegurará a 
manutenção dos bens municipais, sendo 
responsável por conservá-los no estado em que 
lhes foram entregues. 

 
 

CLÁUSULA 10.ª 
Sinistros e responsabilidade 

 
1. A Associação do Carnaval de Loures é 

responsável pela prestação de informação ao 
Município de Loures no prazo máximo de 5 
(cinco) dias após ocorrência de qualquer facto 
que cause prejuízo ao(s) bem(ns) 
municipal/municipais a qual deve ser 
pormenorizada e acompanhada de fotos, 
orçamento ou fatura para/referente à 
reparação dos prejuízos e de auto policial, 
caso a causa do dano seja provocada por 
terceiro. 

 
2. A responsabilidade pela ocorrência de 

quaisquer acidentes decorrentes do imóvel é 
da Associação do Carnaval de Loures. 

 
 

CLÁUSULA 11.ª 
Iniciativas no imóvel 

 
No caso de o Município de Loures pretender 
realizar iniciativas no imóvel deverá informar a 
Associação do Carnaval de Loures com, pelo 
menos 30 (trinta) dias de antecedência. 

 
 

CLÁUSULA 12.ª 
Ruído 

 
A Associação do Carnaval de Loures obriga-se a 
respeitar o que se encontra estabelecido no 
Regulamento Geral do Ruído, nomeadamente no 
que concerne ao período de funcionamento das 
respetivas atividades. 

 
 

CLÁUSULA 13.ª 
Denúncia 

 
Poderá ser denunciado o presente Contrato, 
desde que: 
 
1. O Município de Loures avise, por escrito, a 

Associação do Carnaval de Loures, com, pelo 
menos, 6 (seis) meses de antecedência; 

 
 

2. A Associação do Carnaval de Loures avise, 
por escrito, o Município de Loures, com uma 
antecedência não inferior a 120 (cento e vinte) 
dias. 

 
 

CLÁUSULA 14.ª 
Extinção 

 
O Contrato findará: 
 
1. Se o funcionamento das atividades ali 

exercidas provocar, de modo evidente, 
incomodidade para os restantes residentes 
contíguos ao imóvel; 

 
2. Se o imóvel for afeto a fim diverso do fixado no 

Contrato ou se houver paralisação de 
atividade da Associação do Carnaval de 
Loures, sem motivo justificado, por período 
superior a 12 (doze) meses; 

 
3. Se a Associação do Carnaval de Loures 

proporcionar o uso privativo do local, total ou 
parcialmente, sem prévia autorização do 
Município de Loures; 

 
4. Se a Associação do Carnaval de Loures deixar 

de ter existência jurídica própria e autónoma; 
 
5. Se se verificar a denúncia prevista na cláusula 

anterior. 
 
 

CLÁUSULA 15.ª 
Devolução dos bens 

 
Findo o Contrato: 
 
1. O imóvel municipal e bens móveis municipais 

serão restituídos em bom estado de 
conservação ao Município de Loures, sem 
qualquer direito de indemnização pela 
Associação do Carnaval de Loures pelas 
obras por esta realizadas; 

 
2. A Associação do Carnaval de Loures deverá 

entregar os bens municipais no prazo de 30 
(trinta) dias, findos os quais o Município de 
Loures retoma a posse dos mesmos. 

 
 

CLÁUSULA 16.ª 
Benfeitorias 

 
A Associação do Carnaval de Loures poderá 
levantar as benfeitorias úteis, mas apenas no caso 
de não provocar detrimento do imóvel, não tendo 
direito a haver o valor delas em caso contrário. 
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CLÁUSULA 17.ª 
Resolução de questões diversas 

 
Quaisquer dúvidas resultantes da interpretação, 
aplicação e execução do presente contrato, bem 
como a integração de lacunas, serão resolvidas 
por acordo entre a Associação do Carnaval de 
Loures e o Município de Loures, com respeito 
pelos princípios gerais de direito e pelas regras 
legais ao caso aplicáveis. 

 
 
 

Rubricas dos outorgantes 
____________________ 
____________________ 
____________________ 

 
DOCUMENTO COMPLEMENTAR 

 
ao Contrato de Utilização de Bem Imóvel 

[imóvel municipal situado no edifício localizado 
na Rua Dr. Alberto Alves de Oliveira n.º 5-D, 
(Loja D), no Bloco 3, freguesia de Loures] 

 
BEM IMÓVEL 

 
O estado de conservação do imóvel e suas 
dependências bem como do edifício em que se 
integra é o seguinte: 
 
Dependências do imóvel 2 
 
Descrição 
 
Fração municipal designada pela letra “AA”, 
corresponde a uma loja D, nos pisos zero e menos 
um (privativo face ao desnível do terreno), 
interligados, com a área de 35 m2, no piso 0 e 
arrumos com 40 m2, no piso -1 
 
Estado de conservação 1 (bom/mau/razoável): 
Bom 
 
Imóvel composto por uma divisão ampla no piso 0 
e uma arrecadação, com instalação sanitária no 
piso -1 
 
Estado de conservação 1 (bom/mau/razoável): 
Bom 
 
 
Edifício em que se integra o imóvel 3 
 
Descrição 
 
Prédio urbano constituído por Bloco 1, Bloco 2 e 
Bloco 3, composto por quarenta frações 
 

Estado de conservação 1 (bom/mau/razoável): 
Bom 
 
 
Valor do bem imóvel 4 (patrimonial): 67.860,00 € 
 
Data correspondente ao valor do bem imóvel: 
Ano 2015 
 
 
As chaves de acesso ao imóvel, em número de 
seis (6), são entregues com a assinatura do 
Contrato de que este Documento Complementar é 
parte integrante. 

 
 
 

BENS MÓVEIS 
 

No imóvel objeto do Contrato encontram-se 
também alguns bens móveis que são igualmente 
objeto do mesmo Contrato: 
 
Descrição: Sistema de Alarme - Deteção de 
Incêndio (dezembro 2017) 
N.º de inventário: 195435 
Estado de conservação (bom/mau/razoável): 
Novo. Bom. 
Data de aquisição: 01/10/2017 
Valor de aquisição: --- 
 
 
 
1 São parte integrante deste Documento Complementar as 8 
fotografias do(s) bem(ns) imóvel/móvel anexadas, a planta de 
localização correspondente. 
 
2 Identificar arrecadações/garagens/lugares de parqueamento, 
etc. 
 
3 Só aplicável quando não existe coincidência entre o imóvel 
objeto do Contrato e o edifício. 
 
4 Este valor corresponde à área total do imóvel municipal (inclui 
valor do terreno sobre o qual o equipamento está implantado). 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

CULTURA 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro a 
entidades participantes na organização da Festa 
do Vinho e das Vindimas – edição de 2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 26/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures promoveu a Festa do 

Vinho e das Vindimas em 2017, iniciativa de 
cariz tradicional e popular de referência 
nacional, em colaboração com diversas 
entidades da freguesia de Bucelas; 

 
B. Essas entidades têm a responsabilidade dos 

diversos espaços funcionais (bar, taberna, 
quermesse, doçaria e padaria), colaboram na 
programação e são determinantes para a 
realização do desfile etnográfico; 

 
C. De acordo com o disposto na informação 

técnica n.º E/115713/2017, foi proposta a 
atribuição de apoio financeiro a tais entidades. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto na al. u) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar a atribuição de apoio financeiro, a cada 
uma das entidades inframencionadas, pela sua 
colaboração na Festa do Vinho e das Vindimas, 
em 2017, com base no disposto na informação 
E/115713/2017: 
 
- Grupo Musical e Recreativo da Bemposta, 

com o NIF 501140832, no valor de 1.925,00 € 
(mil novecentos e vinte e cinco euros) ao qual 
acresce o valor de 300,00 € (trezentos euros) 
para comparticipação nas despesas inerentes 
ao aluguer de uma junta de bois participante 
no desfile; 

 
- Associação Recreativa, Cultural e Desportiva 

de Vila de Rei, com o NIF 501750240, no valor 
de 1.925,00 € (mil novecentos e vinte e cinco 
euros); 

 
- Banda Recreativa de Bucelas, com o NIF 

501083138, no valor de 1.325,00 € (mil 
trezentos e vinte e cinco euros); 

 

- Centro de Cultura e Desporto de Vila Nova, 
com o NIF 502532050, no valor de 1.525,00 € 
(mil quinhentos e vinte e cinco euros) ao qual 
acresce o valor de 600,00 € (seiscentos euros) 
para comparticipação nas despesas inerentes 
ao aluguer de duas juntas bois e uma galera 
para participação no desfile; 

 
- União Cultural Recreativa da Chamboeira, 

com o NIF 501236163, no valor de 1.525,00 € 
(mil quinhentos e vinte e cinco euros); 

 
- Clube de Futebol “Os Bucelenses”, com o NIF 

501855521, no valor de 1.075,0 € (mil e 
setenta e cinco euros) ao qual acresce o valor 
de 250,00 € (duzentos e cinquenta euros) para 
comparticipação nas despesas inerentes à 
utilização do pavilhão Leonel Pires; 

 
- Casa do Povo de Bucelas, com o NIF 

500927359, no valor de 1.325,00 € (mil 
trezentos e vinte e cinco euros) ao qual 
acresce o valor de 87,80 € (oitenta e sete 
euros e oitenta cêntimos) para 
comparticipação nas despesas com as 
refeições do Grupo Fragas e Giestas); 

 
- Núcleo Sportinguista de Bucelas, com o NIF 

506550796, no valor de 1.175,00 € (mil cento 
e setenta e cinco euros); 

 
- Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Bucelas, com o NIF 
501073523, no valor de 1.175,00 € (mil cento 
e setenta e cinco euros). 

 
 

Loures, 9 de janeiro de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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DESPORTO 
 

Proposta de aprovação do Quadro Normativo e do 
Calendário de Provas do 34.º Troféu “Corrida das 
Coletividades do Concelho de Loures”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 27/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Troféu "Corrida das Coletividades do 

Concelho de Loures" é uma iniciativa 
consolidada no seio do movimento associativo 
do Concelho; 

 
B. Se trata de um evento que regista grande 

adesão por parte dos praticantes e que, ao 
longo dos anos, tem vindo a contribuir para 
melhorar a qualidade organizativa das várias 
iniciativas que integram o calendário anual; 

 
C. O 34.º Troféu "Corrida das Coletividades do 

Concelho de Loures", que acontece em 2018, 
mantém os objetivos de calendarização 
adequada das provas de atletismo, 
uniformização dos regulamentos técnicos 
utilizados, sistematização dos apoios 
concedidos, contributo para a melhoria da 
qualidade de organização de cada Associação 
Desportiva, bem como, deteção de novos 
valores para a modalidade. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 34.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar o quadro normativo e o 
calendário de provas do 34.º Troféu "Corrida das 
Coletividades do Concelho de Loures", que consta 
da informação n.º E/119515/2017, em anexo. 

 
 

Loures, 10 de janeiro de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.º TROFÉU 
"CORRIDA DAS COLETIVIDADES 

DO CONCELHO DE LOURES" 
 

Iniciativa 
 

Divisão de Desporto 
Freguesias do Concelho de Loures 

Associações Desportivas 
do Concelho de Loures 

 
2018 

 
 

Introdução e objetivos 
 
O Troféu "Corrida das Coletividades do Concelho 
de Loures" é uma iniciativa de longa tradição, 
promovida pelo Município de Loures, que tem os 
seguintes objetivos: 
 
- Calendarizar de forma adequada as provas de 

atletismo, que se realizam no Concelho, 
organizadas por associações desportivas e 
juntas de freguesia, evitando que em cada fim 
de semana se realize mais do que uma 
iniciativa. 

 
- Uniformizar, tanto quanto possível, os 

regulamentos técnicos utilizados, visando a 
sua orientação pelos regulamentos oficiais da 
modalidade, nomeadamente no que concerne 
aos escalões etários. 

 
- Sistematizar os apoios concedidos pela 

autarquia, com base nos critérios definidos. 
 
- Contribuir para a melhoria da qualidade de 

organização de cada associação desportiva, 
através das reuniões de apoio técnico e do 
contacto entre associações desportivas. 

 
- Detetar novos valores para a modalidade, 

através da regularidade demonstrada ao longo 
da época de atletismo. 

 
 
A 34.ª edição desta iniciativa, a decorrer no ano de 
2018 continua a ter os objetivos atrás enunciados 
e esperamos que continue a merecer a adesão e 
ampla participação de atletas e associações 
desportivas do nosso e de outros concelhos. 
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QUADRO NORMATIVO 
 

1. ORGANIZAÇÃO 
 
a) A Câmara Municipal de Loures promove, em 

colaboração com as associações desportivas 
e juntas de freguesia do concelho, o 34.º 
Troféu "Corrida das Coletividades do Concelho 
de Loures", iniciativa que agrupa e calendariza 
as várias provas de atletismo organizadas por 
estas entidades. 

 
b) As associações desportivas do concelho, que 

pretendam organizar uma prova integrada 
nesta iniciativa, deverão apresentar a sua 
candidatura, através de um boletim próprio 
fornecido pelo Município, durante o mês de 
novembro de cada ano. 

 
c) As normas regulamentares aqui inseridas 

terão de ser obrigatoriamente respeitadas por 
todas as coletividades e grupos participantes. 

 
d) As associações desportivas organizadoras 

obrigam-se a realizar provas para as 
categorias de juvenis, juniores e seniores, 
femininos e masculinos, veteranos masculinos 
e veteranas femininas, exceto quando se tratar 
de corrida única para todos os escalões com 
distância igual ou superior a 10 quilómetros, 
caso em que ficam desobrigados de incluir a 
categoria de juvenis e juniores. Poderão ainda 
incluir provas para outros escalões etários, 
que serão considerados extra e não pontuarão 
para as classificações finais do Troféu "Corrida 
das Coletividades do Concelho de Loures". 

 
 
2. CALENDÁRIO DE PROVAS 
 
a) O calendário de provas inclui iniciativas 

organizadas pelas autarquias (Câmara 
Municipal e Juntas de Freguesia) e 
associações desportivas, podendo decorrer as 
competições entre os meses de janeiro e julho 
de 2018. 

 
b) As provas poderão ser consideradas como 

"Prova Especial", Prova Pontuável “A”, Prova 
Pontuável “B” ou como "Prova não Pontuável", 
em função da capacidade organizadora dos 
seus promotores, demonstrada nas edições 
anteriores, e por imperativos de 
calendarização. Quando duas provas 
decorram na mesma data serão 
obrigatoriamente provas não pontuáveis. 

 
 

c) Os organizadores poderão promover provas 
de estrada, corta-mato e estafeta. As provas 
de estafeta só poderão ser consideradas como 
"Prova não Pontuável" ou como "Prova 
Especial não Pontuável". 

 
d) O calendário final não deverá ter mais de 15 

provas pontuáveis. 
 
 
3. ESCALÕES ETÁRIOS E FORMAS DE 

PONTUAÇÃO 
 
a) Os escalões etários em vigor durante o 34.º 

Troféu "Corrida das Coletividades do Concelho 
de Loures" são idênticos aos estipuladas pela 
Federação Portuguesa de Atletismo para a 
época de 2017/2018, a saber: 

 
Juvenis Femininos e Masculinos - 2001/2002 
 
Juniores Femininos e Masculinos - 1999/2000 
 
Seniores Femininos e Masculinos - 1998 e anos 
anteriores 
 
Veteranos Masculinos (M35) - 35 a 39 anos 
 
Veteranos Masculinos (M40) - 40 a 44 anos 
 
Veteranos Masculinos (M45) - 45 a 49 anos 
 
Veteranos Masculinos (M50) - 50 a 54 anos  
 
Veteranos Masculinos (M55) - 55 a 59 anos 
 
Veteranos Masculinos (M60) - 60 a 64 anos 
 
Veteranos Masculinos (M65) - 65 anos e mais 
 
Veteranas Femininos (F35) - 35 a 44 anos 
 
Veteranas Femininas (F45) - 45  a 54 anos 
 
Veteranas Femininas (F55) - 55 a 64 anos  
 
Veteranas Femininas (F65) - 65 anos e mais 
 
NOTA: a idade dos Veteranos, respeita ao dia 
da prova 
 
Provas extra 
 
Benjamins Femininos e Masculinos - 
2007/2008/2009 
 
Infantis Femininos e Masculinos - 2005/2006 
 
Iniciadas e Iniciados - 2003/2004 
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b) Os atletas em representação das associações 
desportivas do concelho só poderão pontuar 
desde que previamente inscritos através de 
boletim próprio. 

 
c) Nenhum atleta poderá acumular pontuação 

competindo por equipas diferentes, nem 
competir em escalões diferentes do seu. A 
equipa do atleta que incorrer em infração será 
desclassificada na prova em causa, assim 
como os seus atletas. Serão igualmente 
desclassificados os atletas que se apresentem 
com dorsais de outros atletas. 

 
d) Os atletas filiados na Federação Portuguesa 

de Atletismo não poderão participar em provas 
desta iniciativa em representação de 
Associações Desportivas diferentes daquela 
por onde se encontram inscritos. As 
irregularidades detetadas penalizarão as 
equipas infratoras, com a perda de pontuação 
de todos os seus atletas na referida prova. 

 
e) Os atletas não federados, depois de inscritos 

por uma associação desportiva, só poderão 
transitar para atletas individuais. Os atletas 
individuais poderão passar a representar uma 
associação desportiva sem perda de 
pontuação obtida. As transferências referidas 
só poderão ocorrer uma vez por época. 

 
f) Depois da homologação dos resultados de 

cada prova, não serão aceites protestos. 
 
g) A pontuação em cada prova e escalão etário é 

a seguinte: 
 
Provas Pontuáveis “A” 
 
1.º - 18 Pontos 
2.º - 16 Pontos 
3.º - 14 Pontos 
4.º - 12 Pontos 
5.º - 10 Pontos 
6.º - 8 Pontos 
7.º - 7 Pontos 
8.º - 6 Pontos 
9.º - 5 Pontos 
10.º - 4 Pontos 
11.º em diante - 1 Ponto 
 
Prova Pontuável Especial 
 
1.º - 24 Pontos 
2.º - 20 Pontos 
3.º - 18 Pontos 
4.º - 16 Pontos 
5.º - 14 Pontos 
6.º - 12 Pontos 

7.º - 10 Pontos 
8.º - 8 Pontos 
9.º - 7 Pontos 
10.º - 6 Pontos 
11.º em diante - 1 Ponto 
 
 
h) A classificação final, individual, em cada 

categoria, será efetuada com base nas 
melhores pontuações de cada atleta em 75% 
do total de provas integradas no Troféu. Em 
caso de empate de pontuação o desempate 
será efetuado pela verificação de melhores 
classificações (mais primeiros lugares, ou na 
ausência destes, mais segundos e assim 
sucessivamente). Só serão premiados no final 
os atletas que tenham pontuado num mínimo 
de cinco provas. Deste facto, beneficiam para 
efeitos de atribuição de prémio, os atletas que 
se classifiquem nos lugares imediatos. Os 
atletas só poderão ser premiados num 
escalão, ou seja no caso dos atletas que 
mudam de escalão durante o decorrer do 
Troféu e se encontrem nos cinco primeiros 
lugares, prevalece a melhor classificação num 
deles. 

 
i) Os atletas veteranos que por idade mudem de 

escalão no período em que decorre o Troféu 
“Corrida das Coletividades do Concelho de 
Loures” podem manter o escalão com que 
iniciaram a iniciativa, até ao final do mesmo. 
Para tal deverão comunicar essa intenção 
facultativa por “mail” para dd@cm-loures.pt 

 
j) Será vencedora final, absoluta, a equipa que 

obtiver maior pontuação, no conjunto das 
somas de todos os escalões, de acordo com 
as alíneas (g) e (h). 

 
 

4. PRÉMIOS 
 
a) Em cada prova serão da responsabilidade da 

entidade organizadora. 
 
b) No final da disputa do 34.º Troféu “Corrida das 

Coletividades do Concelho de Loures” serão 
atribuídos os seguintes prémios: 

 
- Troféus aos três primeiros classificados de 

cada escalão. 
- Diploma aos cinco primeiros classificados de 

cada escalão. 
- Apoio financeiro para a aquisição de material 

desportivo às oito primeiras equipas do 
Concelho de Loures, resultante da totalidade 
da pontuação obtida através do ponto 3 
alíneas (g) e (h), com o seguinte valor: 
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1.ª equipa – 700,00 € 
2.ª equipa – 600,00 € 
3.ª equipa – 500,00 € 
4.ª equipa – 400,00 € 
5.ª equipa -  300,00 € 
6.ª equipa -  200,00 € 
7.ª equipa – 100,00 € 
8.ª equipa – 100,00 € 
 
 
c) A equipa vencedora final absoluta receberá o 

Troféu "Corrida das Coletividades do Concelho 
de Loures" - 2018. 

 
 
5. APOIOS DO MUNÍCIPIO 
 
A Câmara Municipal de Loures apoiará as 
entidades organizadoras de provas da seguinte 
forma: 
 
- Apoio técnico. 
 
- Apoio financeiro no valor de 600,00 € 

(seiscentos euros), para despesas de 
organização. 

 
- Viatura com som. 

 
- Envio de regulamento das provas às 

associações desportivas do Concelho. 
 
- Fornecimento de dorsais. 
 
- Empréstimo de baias metálicas. 
 
- Seguro desportivo. 
 
- Aplicação informática de apoio ao apuramento 

de resultados. 
 
 
6. ASPECTOS DIVERSOS 
 
a) Os atletas inscritos mantêm durante a 

realização do Troféu o mesmo número dorsal. 
 
b) Todos os casos omissos neste quadro 

normativo serão resolvidos pela entidade 
organizadora desta iniciativa, a Câmara 
Municipal de Loures, através da Divisão de 
Desporto. 

 
 

Loures, 30 de novembro de 2017 
 

 
 

34.º Troféu “Corrida das Coletividades do Concelho de Loures” 
 

Calendário de provas 
 

2018 
 

28.01.2018 18.º Circuito Cent. da Coop. A. Sacavenense / Milha Urbana de Sacavém 
Org. Coop. “A Sacavenense” / UF Sacavém e Prior Velho 

18.02.2018 19.º Corta-mato de Santo António dos Cavaleiros 
Org. União das Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas 

03.03.2018 4.º Corta-mato do Catujal 
Org. ADC Catujal/União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação 

11.03.2018 7.º Corta-mato de Vale Figueira 
Org. CA Vale Figueira / União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 

São João da Talha e Bobadela 
22.04.2018 Milha Urbana de Moscavide 

Org. GA Super Estrelas/UF de Moscavide e Portela 
25.04.2018 19.ª Milha Urbana “Fonte das Almoínhas” 

Org. ACR da Mealhada / JF de Loures 
06.05.2018 7.ª Corrida “Rota do Queijo” de Lousa 

Org. Junta de Freguesia de Lousa 
20.05.2018 7.ª Corrida “10 Kms Bucelas Capital do Arinto” 

Org. JF de Bucelas 
17.06.2018 Rampa do Moinho 2018 

Org. AD Leões Apelaçonenses 
24.06.2018 3.ª Corrida Freguesia de Loures/Infantado 

Org. Infantado FC / JF de Loures 
22.07.2018 2.ª Corrida “Festas de Loures 2018” 

Org. CM Loures 
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Quadro resumo: 
 

Provas pontuáveis A: 10 
 

Prova pontuável especial: 1 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

Proposta de aprovação do Quadro Normativo e do 
Calendário de Provas do 23.º Troféu “Loures 
Atleta Jovem”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 28/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Troféu "Loures Atleta Jovem" é uma 

iniciativa municipal que tem por objetivo o 
desenvolvimento do atletismo vocacionado 
para as camadas de formação; 

 
B. Esta iniciativa é de extrema importância para o 

Plano de Intervenção Municipal do Atletismo, 
nomeadamente na captação de novos 
praticantes, no incremento da prática da 
modalidade e no apoio ao trabalho 
desenvolvido pelas associações e clubes 
concelhios; 

 
C. Se trata de um evento que sempre registou 

grande adesão por parte dos praticantes, nos 
anos em que foi realizado; 

 
D. Foi manifesto o interesse das associações 

desportivas, na realização do 23.º Troféu" 
Loures Atleta Jovem", que acontece em 2018; 

 
E. É fundamental reconhecer o trabalho realizado 

por estas associações contribuindo, assim, 
para a viabilização da continuidade da sua 
aposta na modalidade. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o 
quadro normativo e o calendário de provas do 23.º 
Troféu "Loures Atleta Jovem", que consta da 
informação n.º E/119591/2017, em anexo. 

 
 

 
 
 
 

Loures, 10 de janeiro de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

23.º TROFÉU "LOURES ATLETA JOVEM" 
 

2018 
 

Quadro Normativo 
 

1- Organização 
 
A Divisão de Desporto da Câmara Municipal de 
Loures promove, em colaboração com as 
associações desportivas do Concelho de Loures e 
com a Associação de Atletismo de Lisboa - AAL, 
um conjunto de iniciativas agrupadas sob a 
designação de 23.º Troféu "Loures Atleta Jovem", 
que inclui provas de corta-mato, estrada e pista. 
 
2- Objetivos 
 
2.1- Proporcionar a prática do atletismo numa 

perspetiva multidisciplinar aos jovens do 
Concelho de Loures. 

 
2.2- Concertar com a AAL as ações com vista a 

aumentar o número de praticantes federados 
provenientes da área do Concelho de Loures. 

 
2.3- Proporcionar um calendário competitivo anual 

elaborado com a devida antecedência. 
 
2.4- Proporcionar o convívio entre dirigentes, 

treinadores/animadores, praticantes, e demais 
agentes desportivos, através da prática 
desportiva. 

 
2.5- Estruturar um processo de avaliação dos 

resultados desportivos dos jovens praticantes 
e das suas associações desportivas e escolas, 
como forma de estimular a obtenção de maior 
e melhor participação. 
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3- Calendário de provas 
 
3.1- O calendário de provas integra provas 

organizadas pelas associações desportivas do 
Concelho de Loures, Juntas de Freguesia e 
AAL nos meses de janeiro a julho de 2018. 

 
 
4- Escalões e formas de pontuação 
 
4.1- Contam para a pontuação do Troféu "Loures 

Atleta Jovem", os atletas em representação de 
associações desportivas ou escolas sediadas 
no Concelho de Loures. 

 
4.2- Os escalões em vigor para o 23.º Troféu 

"Loures Atleta Jovem" são idênticos aos 
estipulados pela Federação Portuguesa de 
Atletismo para a época de 2017/2018: 

 
- Benjamins A Femininos e Masculinos - 

2009/2010/2011 
 
- Benjamins B Femininos e Masculinos - 

2007/2008 
 
- Infantis Femininos e Masculinos - 2005/2006 
 
- Iniciadas e Iniciados - 2003/2004 
 
- Juvenis Femininos e Masculinos - 2001/2002 
 
4.3- Os atletas das associações desportivas do 

Concelho de Loures devem preferencialmente 
estar inscritos na Associação de Atletismo de 
Lisboa. 

 
4.4- Nenhum atleta poderá acumular pontuação, 

competindo por equipas diferentes, nem 
competir em escalões diferentes do seu. 

 
4.5- Os atletas filiados na Federação Portuguesa 

de Atletismo não poderão participar em provas 
deste Troféu em representação de 
associações desportivas diferentes daquela 
por onde se encontram inscritos naquela 
federação. 

 
4.6- A pontuação em cada prova - Corta-Mato, 

Estrada ou Pista será a seguinte: 
 
1.º - 12 Pontos 
2.º - 10 Pontos 
3.º - 9 Pontos 
4.º - 8 Pontos 
5.º - 7 Pontos 
6.º - 6 Pontos 
7.º - 5 Pontos 
8.º - 4 Pontos 
9.º - 3 Pontos 
10.º - 2 Pontos 

4.7- Cada associação desportiva beneficiará de um 
ponto por atleta classificado em sua 
representação. 

 
4.8- A classificação final individual em cada 

categoria, exceto no escalão de Benjamins, 
será efetuada com base na soma das 
melhores pontuações obtida por cada atleta 
nas 11 melhores participações do total das 
competições integradas no calendário. Em 
caso de empate, prevalece o atleta que tenha 
obtido mais primeiros lugares, ou na ausência 
destes, segundos lugares e assim 
sucessivamente.  

 
4.9- Nenhum atleta poderá somar mais do que 

uma pontuação por dia numa mesma 
competição, mesmo que tenha participado em 
mais, contando para o efeito a melhor 
pontuação. No Campeonato Regional de 
Juvenis, os atletas Iniciados não somarão 
pontos. 

 
4.10- Nas provas organizadas pelas associações 

desportivas do Concelho que decorram em 
simultâneo com campeonatos regionais da 
AAL ou Olímpico Jovem Regional, os 
escalões em causa não contam para as 
classificações do Troféu “Loures Atleta 
Jovem”. 

 
4.11- Coletivamente será vencedora final do 

Troféu “Loures Atleta Jovem” a associação 
desportiva que no conjunto das pontuações 
obtidas pelos seus atletas, alcançar maior 
número de pontos. 

 
4.12- Os escalões de Benjamins A e B Femininos 

e Masculinos não terão carácter 
competitivo, nem classificações finais 
individuais, fazendo-se o apuramento dos 
cinco melhores atletas no conjunto de 
ambos os escalões e de cada sexo com 
mais participações no conjunto de todas as 
provas. 
Cada participação vale 1 ponto. São 
atribuídos prémios, desde que os atletas 
tenham participado num mínimo de cinco 
provas. 

 
4.13- Sistema de “bónus”: Os atletas juvenis que 

se classifiquem nos três primeiros lugares 
dos Campeonatos Regionais de Corta-Mato 
ou de Pista somarão 20 pontos (1.º lugar), 
15 pontos (2.º lugar) e 10 pontos (3.º lugar). 
Os atletas que se classifiquem nos três 
primeiros lugares do Campeonato Nacional 
de corta-mato ou de pista somarão 40 
pontos (1.º lugar), 30 pontos (2.º lugar) e 20 
pontos (3.º lugar). 
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4.14- Sistema de “bónus”: Os atletas iniciados 
que se classifiquem no Campeonato 
Regional de corta-mato ou de pista nos três 
primeiros lugares somarão 20 pontos (1.º 
lugar), 15 pontos (2.º lugar) e 10 pontos (3.º 
lugar). Os atletas que se classifiquem nos 
três primeiros lugares do Olímpico Jovem 
Nacional somarão 40 pontos (1.º lugar), 30 
pontos (2.º lugar) e 20 pontos (3.º lugar). 

 
 
5- Prémios 
 
5.1- Em cada prova serão da responsabilidade da 

entidade organizadora. 
 
5.2- Os prémios coletivos em disputa são os 

seguintes: 
 
Material desportivo no valor de: 
 
1.ª Equipa: 600 euros  
2.ª Equipa: 500 euros  
3.ª Equipa: 400 euros 
4.ª Equipa: 300 euros 
5.ª Equipa : 200 euros 
 
Nota: Este prémio só será concedido às equipas 
que tenham participado num mínimo de sete 
provas do Troféu “Loures Atleta Jovem”. 

5.3- Será atribuído o Troféu "Loures Atleta Jovem" 
à equipa vencedora final. 

 
5.4- Serão atribuídos os seguintes prémios para 

aquisição de material desportivo aos 3 
primeiros classificados individuais dos 
escalões de Infantis, Iniciados e Juvenis 
femininos e masculinos: 

 
1.º - 75 euros e diploma 
2.º - 50 euros e diploma 
3.º - 25 euros e diploma 
 
Aos cinco atletas do escalão de benjamins 
femininos e masculinos, com mais pontos 
resultantes da participação nas provas, será 
atribuído o valor de 25 euros e diploma. 
 
 
6- Casos Omissos 
 
Durante a realização desta iniciativa estarão em 
vigor os regulamentos da Federação Portuguesa 
de Atletismo, a partir dos quais serão resolvidos 
todos os casos omissos no presente quadro 
normativo. 

 
 
 
 

 
 

23.º Troféu “Loures Atleta Jovem” 
 

Calendário de provas 
 

2018 
 

27.01.2018 Convívio Benjamins/Infantis 
Org. Associação de Atletismo de Lisboa 

28.01.2018 Milha Urbana de Sacavém 
Org. Coop. A Sacavenense/UF de Sacavém e Prior Velho 

03.02.2018 Campeonato Regional de Corta-mato curto 
Org. Associação de Atletismo de Lisboa 

10.02.2018 Convívio Benjamins/Infantis 
Org. Associação de Atletismo de Lisboa 

18.02.2018 Corta-mato de Santo António dos Cavaleiros 
Org. UF de Santo António dos Cavaleiros e Frielas 

03.03.2018 Corta-mato do Catujal 
Org. ADC Catujal 

10.03.2018 Campeonato Regional de Corta-mato longo 
Org. Associação de Atletismo de Lisboa 

14 e 15.04.2018 Atleta Completo Distrital 
Org. Associação de Atletismo de Lisboa 

22.04.2018 Milha Urbana de Moscavide 
Org. GA Super Estrelas 

25.04.2018 Milha Urbana “ Fonte das Almoínhas” - Mealhada 
Org. ACR Mealhada 
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28.04.2018 Km Jovem Distrital/Convívio Benjamins/Infantis 
Org. Associação de Atletismo de Lisboa 

01.05.2018 Meeting Jovem AAL 
Org. Associação de Atletismo de Lisboa 

06.05.2018 7.ª Corrida “Rota do Queijo” de Lousa 
Org. Junta de Freguesia de Lousa 

12.05.2018 Convívio de Benjamins/Infantis 
Org. Associação de Atletismo de Lisboa 

19 e 20.05.2018 Olímpico Jovem Regional 
Org. Associação de Atletismo de Lisboa 

26 e 27.05.2018 Campeonato Regional de Infantis/Iniciados 
Org. Associação de Atletismo de Lisboa 

9 e 10.06.2018 Campeonato Regional de Juvenis 
Org. Associação de Atletismo de Lisboa 

17.06.2018 Rampa do Moinho 2018 
Org. AD Leões Apelaçonenses 

24.06.2018 3.ª Corrida Freguesia de Loures/Infantado 
Org. JF de Loures 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 19/2018 
 

Considerando que: 
 
A. O Acromix Camarate Clube, com o NIF 

513124853, realizou a Acromix Cup, no 
Pavilhão Desportivo do Agrupamento de 
Escolas de Catujal-Unhos (Pavilhão do Alto do 
Moinho), nos dias 5, 6 e 7 de maio de 2017, 
respetivamente, entre as 18h30 e as 24h00, 
as 8h00 e as 23h00 e as 8h00 e as 24h00; 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
prevê o pagamento, por hora, de 13,23 € 
(treze euros e vinte e três cêntimos), isento de 
IVA; 

 
C. A ocupação teve a duração de trinta e seis 

horas e trinta minutos, correspondendo a um 
valor total a pagamento de 482,90 € 
(quatrocentos e oitenta e dois euros e noventa 
cêntimos); 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pela 
utilização acima indicada. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a isenção do pagamento 
pela utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
(Pavilhão do Alto do Moinho), ao Acromix 
Camarate Clube, no valor total de 482,90 € 
(quatrocentos e oitenta e dois euros e noventa 
cêntimos). 

 
 

Loures, 4 de janeiro de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

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

n.º 20/2018 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação de Ginástica de Lisboa, com o 

NIF 502437995, realizou o Campeonato 
Distrital de Iniciados, o Campeonato Distrital 
de Base, o 9.º e o 10.º Torneios de 
Desenvolvimento, que decorreram, 
respetivamente, nos dias 1 e 2 de abril de 
2017, 11 e 12 de março de 2017, 25 e 26 de 
março de 2017 e 17 e 18 de junho de 2017, no 
Pavilhão Desportivo do Agrupamento de 
Escolas de Catujal-Unhos (Pavilhão do Alto do 
Moinho); 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
prevê o pagamento, por hora, de 13,23 € 
(treze euros e vinte e três cêntimos), isento de 
IVA; 

 
C. A ocupação teve, nos termos do documento 

registado sob o n.º E/18520/2017, a duração 
de oitenta e uma horas, correspondendo a um 
valor total a pagamento de 1.071,63 € (mil e 
setenta e um euros e sessenta e três 
cêntimos); 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pela 
utilização acima indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a isenção do pagamento 
pela utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
(Pavilhão do Alto do Moinho), à Associação de 
Ginástica de Lisboa, no valor total de 1.071,63 € 
(mil e setenta e um euros e sessenta e três 
cêntimos). 

 
 

Loures, 4 de janeiro de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 21/2018 
 

Considerando que: 
 
A. A RF - Associação de Condomínios do Real 

Forte, com o NIF 509314538, utilizou o 
Auditório António Ferreira, o Compositor, no 
Museu de Cerâmica de Sacavém, no dia 4 de 
novembro de 2017, entre as 16H00 e as 
18H00, para a apresentação de temas no 
âmbito do projeto social Kunoleco; 

 
B. A cedência do referido auditório, com 

utilização de equipamento audiovisual, 
pressupõe o pagamento por hora, em período 
noturno, de 7,50 € (sete euros e cinquenta 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
C. A ocupação teve a duração de duas horas, do 

que resulta um valor total a cobrar de 15,00 € 
(quinze euros), IVA incluído à taxa legal em 
vigor; 

 
D. A entidade requereu a isenção de pagamento 

pela utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do ponto 5 do quadro normativo do 
Auditório António Ferreira, o Compositor, 
atualmente em vigor, em conjugação 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, na sua redação 
atual, aprovar a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, à RF - Associação de 
Condomínios do Real Forte, no valor total de 
15,00 € (quinze euros), IVA incluído à taxa legal 
em vigor. 

 
 

Loures, 4 de janeiro de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

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

n.º 22/2018 
 

Considerando que: 
 
A. O Taekwondo Clube de Santo António dos 

Cavaleiros, com o NIF 505258030, solicitou a 
utilização do Pavilhão Paz e Amizade, entre as 
22h00 do dia 13 de outubro e as 8h00 do dia 
14 de outubro de 2017, no âmbito da 
realização de um workshop; 

 
B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade prevê 

o pagamento, por hora, durante a semana, de 
9,22 € (nove euros e vinte e dois cêntimos) e 
de 10,53 € (dez euros e cinquenta e três 
cêntimos), ao fim-de-semana, IVA não 
incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração total de dez horas, 

correspondendo a um valor a pagamento de 
126,30 € (cento e vinte e seis euros e trinta 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pela 
utilização acima indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Utilização 
do Pavilhão Paz e Amizade em conjugação 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, na sua redação 
atual, aprovar a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, ao Taekwondo Clube de 
Santo António dos Cavaleiros, no valor total 
126,30 € (cento e vinte e seis euros e trinta 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 4 de janeiro de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 23/2018 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação de Futebol de Lisboa, com o NIF 

500032297, solicitou a utilização do Pavilhão 
Paz e Amizade, nos dias 23 e 24 de setembro 
de 2017, respetivamente entre as 15H30 e as 
21H00 e as 15H30 e as 19H00, para a 
realização do torneio AFL Jun A sub-20 
masculino de futsal; 

 
B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade 

pressupõe o pagamento por hora, ao fim-de-
semana, de 33,62 € (trinta e três euros e 
sessenta e dois cêntimos), sem IVA incluído; 

 
C. A ocupação com a realização da iniciativa, 

montagens e desmontagens, teve a duração 
total de nove horas, do que resulta um valor 
total a cobrar de 372,17 € (trezentos e setenta 
e dois euros e dezassete cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pelas 
utilizações acima indicadas. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade em 
conjugação 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, na 
sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, nos termos 
da informação registada sob o n.º de webdoc 
E/116336/2017, à Associação de Futebol de 
Lisboa, no valor total de 372,17 € (trezentos e 
setenta e dois euros e dezassete cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 4 de janeiro 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

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

n.º 24/2018 
 

Considerando que: 
 
A. O Grupo Desportivo de Lousa, com o NIF 

501182276, com sede na localidade de Lousa, 
solicitou a utilização do Pavilhão Paz e 
Amizade para a realização, nos dias 24/06/17 
(entre as 14H00 e as 18H00) e 25/06/17 (entre 
as 9H00 e as 24H00), do Sarau de 
Encerramento da Época Desportiva; 

 
B. A ocupação do Pavilhão Paz e Amizade prevê 

o pagamento, por hora, ao fim de semana, de 
10,53 € (dez euros e cinquenta e três 
cêntimos) para a realização da iniciativa e de 
5,44 € (cinco euros e quarenta e quatro 
cêntimos) para montagens/desmontagens de 
material, IVA não incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração total de dezanove 

horas (das quais, quinze horas correspondem 
a montagens/desmontagens e quatro horas a 
utilização para a iniciativa), correspondendo a 
um valor a pagamento de 152,18 € (cento e 
cinquenta e dois euros e dezoito cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pela 
utilização acima indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Utilização 
do Pavilhão Paz e Amizade em conjugação 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, na sua redação 
atual, aprovar a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, ao Grupo Desportivo de 
Lousa, no valor total 152,18 € (cento e cinquenta e 
dois euros e dezoito cêntimos), IVA incluído à taxa 
legal em vigor. 

 
 

Loures, 4 de janeiro de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 25/2018 
 

Considerando que: 
 
A. O Sport Clube Sanjoanense, com o NIF 

501599100, solicitou a utilização do Pavilhão 
José Gouveia, entre as 9H00 do dia 17 de 
junho e as 03H00 do dia 18 de junho de 2017, 
para a realização da iniciativa Sarau Gímnico 
de Verão; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia 

pressupõe o pagamento por hora, ao fim de 
semana, do valor de 10,53 € (dez euros e 
cinquenta e três cêntimos), IVA não incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração total de dezoito 

horas (realização de iniciativa e 
montagens/desmontagens), do que resulta um 
valor a pagamento de 233,13 € (duzentos e 
trinta e três euros e treze cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pela 
utilização acima indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão José Gouveia em 
conjugação 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, na 
sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, ao Sport 
Clube Sanjoanense, no valor total de 233,13 € 
(duzentos e trinta e três euros e treze cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 4 de janeiro de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 
 

HABITAÇÃO 
 

Processo n.º 07.02.D.18 
Requalificação dos edifícios da Rua José 
Alfredo Dias, 1 a 4, e exteriores, do Bairro 
Municipal das Sapateiras, Loures 
Proposta de aprovação da adjudicação da 
empreitada à firma OMEP, Construção Civil e 
Obras Públicas, Lda., pelo valor de 480.504,04 € 
(quatrocentos e oitenta mil, quinhentos e quatro 
euros e quatro cêntimos) excluindo o IVA, sendo o 
prazo de execução de 210 dias seguidos, 
incluindo sábados, domingos e feriados. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 29/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Foi aprovado, em Reunião de Câmara de 28 

de dezembro de 2016, o projeto de 
Requalificação dos Edifícios da R. José 
Alfredo Dias, 1 a 4 e Exteriores do Bairro 
Municipal das Sapateiras, Loures, e a 
submissão de candidatura ao Programa 
Operacional Regional Lisboa, POR Lisboa 
2020, no PEDU - Planos Estratégicos de 
Desenvolvimento Urbano, no PAICD - Plano 
de Ação Integrado para as Comunidades 
Desfavorecidas, na prioridade de investimento 
9.8, a “concessão de apoio à regeneração 
física, económica e social das comunidades 
desfavorecidas em zonas urbanas e rurais”, no 
âmbito do qual se preconiza a qualificação e 
modernização do espaço e do ambiente 
urbano e ações de reabilitação de edifícios de 
habitação social; 

 
B. Foi aprovada, em Reunião de Câmara de 25 

de julho de 2017, a abertura de procedimento 
para a Empreitada de Requalificação dos 
Edifícios da R. José Alfredo Dias, 1 a 4 e 
Exteriores do Bairro Municipal das Sapateiras, 
Loures; 

 
C. Foi realizado o procedimento através da 

plataforma de contratação pública Vortal, 
utilizada pelo Município, sendo publicado o 
correspondente anúncio, n.º 7495/2017, no 
Diário da República n.º 171, de 5 de setembro 
de 2017. 

 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea i) do n.º 2 do artigo 23.º, na 
alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor 
e no n.º 4 do artigo 148.º do Código dos Contratos 
Públicos, a aprovação da proposta de adjudicação 
da empreitada de “Requalificação dos Edifícios da 
R. José Alfredo Dias, 1 a 4 e Exteriores do Bairro 
Municipal das Sapateiras, Loures” à firma OMEP, 
Construção Civil e Obras Públicas, Lda., por se 
considerar ser a proposta mais vantajosa para 
efeitos de adjudicação, pela importância de 
480.504,04 € (quatrocentos e oitenta mil, 
quinhentos e quatro euros e quatro cêntimos) 
excluindo o IVA, com o prazo de execução de 210 
dias seguidos, incluindo sábados, domingos e 
feriados. 

 
 

Loures, 12 de janeiro de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL 
 

Proposta de alteração da deliberação havida na 
60.ª Reunião Ordinária de Câmara Municipal, 
realizada em 16 de março de 2016, incidente 
sobre a Proposta de Deliberação n.º 125/2016 
[publicitada em L o u rL o u rL o u rL o u r e se se se s  MUNICIPAL, Edição n.º 6, de 16 de 
março de 2016, pág. 19]. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 31/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 
de julho, aprova o regime de autonomia, 
administração e gestão dos estabelecimentos 
públicos de educação pré-escolar e dos 
ensinos básico e secundário; 
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B. De acordo com o disposto no n.º 4 do art.º 14.º 
do Decreto-Lei n.º 75/2008, deve a Câmara 
Municipal designar os representantes do 
Município para integrarem os Conselhos 
Gerais; 

 
C. O número de representantes do Município 

pode ser alterado entre a composição do 
Conselho Geral Transitório e aquela que é 
definida no Regulamento Interno para os 
Conselhos Gerais dos Agrupamentos de 
Escolas ou Escola não agrupada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do n.º 
4 do art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 

de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 
2 de julho, aprovar a alteração da proposta n.º 
125/2016, deliberada pela Câmara Municipal na 
sua 60.ª Reunião Ordinária de 16 de março de 
2016, ao abrigo do artigo 173.º do Código do 
Procedimento Administrativo, conforme quadro em 
anexo. 

 
 

Loures, 10 de janeiro de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 

 
 

Representação Municipal 
nos Conselhos Gerais 

dos Agrupamentos de Escolas 
 

CONSELHO GERAL 
AGRUPAMENTO 

ESCOLA 

REPRESENTANTES MUNICIPAIS 

 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 
AE 
Maria Keil 

 
Ver. Maria Eugénia Coelho 

 
Paula Rafael 

 
Cristina Lucas 

 
Alexandra Costa 

 
Ana Santos Silva 

AE 
da Bobadela 

 
Ver. Maria Eugénia Coelho 

 
Cláudia Romão 

 
Raquel Silva 

 
Carina Ferro 

 
Ana Santos Silva 

AE 
4 de outubro 

 
Ver. Maria Eugénia Coelho 

 
Mafalda Teixeira 

 
Alexandra Costa 

 
Cristina Lucas 

 
Ana Santos Silva 

AE 
D. Nuno Álvares Pereira 

 
Ver. Maria Eugénia Coelho 

 
Paula Rafael 

 
Alexandra Costa 

 
António Sousa 

 
Ana Santos Silva 

AE 
Portela-Moscavide 

 
Ver. Maria Eugénia Coelho 

 
Cláudia Romão 

 
Raquel Silva 

 
Sandra Brito 

 
Ana Santos Silva 

AE 
São João da Talha 

 
Ver. Maria Eugénia Coelho 

 
Lurdes Silva 

 
António Sousa 

 
Paula Policarpo 

 
Ana Santos Silva 

AE 
João Villaret 

 
Ver. Maria Eugénia Coelho 

 
Mafalda Teixeira 

 
Alexandra Costa 

 
Teresa Pereira 

 
Ana Santos Silva 

AE 
Eduardo Gageiro 

 
Ver. Maria Eugénia Coelho 

 
Rita Geraldo 

 
Raquel Silva 

 
Lurdes Silva 

 
Ana Santos Silva 

AE Catujal/Unhos Ver. Maria Eugénia Coelho Rita Geraldo Alexandra Costa Dina Ribeiro Ana Santos Silva 
AE 
n.º 1 de Loures 

 
Ver. Maria Eugénia Coelho 

 
Teresa Pereira 

 
Dina Ribeiro 

 
Carina Ferro 

 
Ana Santos Silva 

AE 
Santa Iria de Azóia 

 
Ver. Maria Eugénia Coelho 

 
Sandra Brito 

 
Raquel Silva 

 
Alexandra Costa 

 
Ana Santos Silva 

AE 
General 
Humberto Delgado 

 
 
Ver. Maria Eugénia Coelho 

 
 
Alexandra Santos 

 
 
Raquel Silva 

 
 
Paula Policarpo 

 
 
Ana Santos Silva 

AE 
José Afonso 

 
Ver. Maria Eugénia Coelho 

 
Fátima Costa 

 
Dina Ribeiro 

 
Cristina Lucas 

 
Ana Santos Silva 

Escola Secundária 
de Camarate 

 
Ver. Maria Eugénia Coelho 

 
Paula Rafael 

 
Raquel Silva 

 
Lurdes Silva 

 
Ana Santos Silva 

 
 

 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista) 
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AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de aprovação de Protocolo de 
Colaboração, a celebrar com a Associação 
Cantinho da Pequenada, no âmbito do Serviço de 
Apoio à Família - Transportes Escolares. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 32/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, artigo 

33.º, n.º 1, alínea gg), se prevê como 
competências das câmaras municipais 
assegurar, organizar e gerir os transportes 
escolares; 

 
B. Acrescem responsabilidades aos municípios 

no desenvolvimento do serviço de ação social 
escolar, concretizados através da aplicação de 
critérios de diferenciação positiva, traduzindo-
se, para além de outras, na gestão de 
refeitórios escolares e transportes escolares; 

 
C. De acordo com as delegações de 

competências atribuídas aos municípios em 
matéria de ação social escolar, podem os 
mesmos implementar parcerias de forma a 
fazer cumprir os serviços desenvolvidos nos 
vários equipamentos escolares, o presente 
protocolo assume uma importância fulcral 
neste processo; 

 
D. A Câmara Municipal de Loures visa garantir o 

fornecimento de uma refeição quente a todas 
as crianças e alunos a frequentarem a 
educação pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino 
básico, com garantia de um equilíbrio 
alimentar e controlo de qualidade. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, artigo 33.º, n.º 1, 
alínea gg), a aprovação do Protocolo de 
colaboração no âmbito do Serviço de Apoio à 
Família/Transportes Escolares, a ser celebrado 
com a Associação Cantinho da Pequenada. 

 
 

Loures, 12 de janeiro de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 

PROPOSTA DE PROTOCOLO 
 

Protocolo de Colaboração 
para o Serviço de Apoio à Família 

 
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 
carácter socioeconómico que promovam uma 
maior justiça social. 
 
Neste sentido, acrescem responsabilidades aos 
municípios no desenvolvimento do serviço de ação 
social escolar, concretizadas através da aplicação 
de critérios de diferenciação positiva, traduzindo-
se, para além de outras, na gestão de refeitórios 
escolares e transportes escolares. 
 
De acordo com as delegações de competências 
atribuídas aos municípios em matéria de ação 
social escolar, podem os mesmos 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 Câmara Municipal de Loures visa garantir o 
fornecimento de uma refeição quente a todas as 
crianças e alunos a frequentarem a educação pré-
escolar e o 1.º ciclo do ensino básico, com 
garantia de um equilíbrio alimentar e controlo de 
qualidade. 
 
 
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, Bernardino 
Soares 
 
e 
 
a Associação Cantinho da Pequenada, adiante 
designada por Segundo Outorgante e Associação, 
com sede na Rua da Corredoura, n.º 15, 2660-
028, Frielas, pessoa coletiva n.º 503666602, neste 
ato representada pela Presidente da Associação, 
Patrícia Ventura 
 
celebra-se o presente protocolo, nos termos 
exarados nas cláusulas seguintes: 
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Cláusula 1.ª 
(Objeto) 

 
Constitui objeto do presente protocolo a 
concretização do processo de colaboração 
necessário, entre os Outorgantes, para que os 
alunos que frequentam a Escola Básica de Frielas 
possam deslocar-se, diariamente, às instalações 
do Segundo Outorgante, durante os períodos 
letivos, para usufruírem do serviço de almoço. 

 
 
 

Cláusula 2.ª 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
Durante o período de vigência do presente 
protocolo constituem obrigações do Primeiro 
Outorgante: 
 
a) Transferir para o Segundo Outorgante a verba 

total de 9.000,00 € (nove mil euros), efetuada 
em três tranches, no final de cada período, 
relativa ao transporte dos alunos, em 
autocarro, da Escola Básica de Frielas para a 
sede do Segundo Outorgante e regresso à 
Escola, para que possam usufruir do serviço 
de almoço prestado pela Associação. 

 
b) Avaliar a execução do presente protocolo 

nomeadamente através de visitas regulares. 
 
 
 

Cláusula 3.ª 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
Durante o período de vigência do presente 
protocolo constituem obrigações do Segundo 
Outorgante: 
 
a) Celebrar, com uma empresa devidamente 

licenciada para efetuar o transporte de 
crianças, de reconhecida idoneidade e 
capacidade técnica e profissional, um contrato 
cujo objeto seja o transporte dos alunos da 
Escola Básica de Frielas para a sede da 
Associação, para aí usufruírem do serviço de 
almoço e o regresso posterior à Escola; 

 
b) Assegurar que a empresa contratada, para o 

efeito descrito na alínea anterior, cumpra os 
procedimentos e todas as normas legais em 
vigor, ou que venham a ser publicadas, 
relativamente às regras de transporte escolar 
dos alunos; 

 
 
 

c) Enviar para a Câmara Municipal de 
Loures/Departamento de Educação 
informação trimestral sobre a forma como se 
encontra a decorrer o transporte efetuado ao 
abrigo do protocolo, independentemente do 
dever geral de informar sobre qualquer 
situação anómala que eventualmente se 
verifique; 

 
d) Enviar para a Câmara Municipal de 

Loures/Departamento de Educação 
comprovativo dos pagamentos efetuados com 
a verba transferida pelo Município; 

 
e) Não utilizar a verba transferida pelo Município 

para fins diversos do objeto do presente 
protocolo. 

 
 
 

Cláusula 4.ª 
(Revisão do protocolo) 

 
O presente protocolo poderá 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 5.ª 
(Interpretação e integração de lacunas) 

 
Quaisquer dúvidas resultantes da interpretação, 
aplicação e execução do presente protocolo, bem 
como a integração de lacunas, serão decididas por 
acordo entre as partes. 

 
 

Cláusula 6.ª 
(Denúncia) 

 
O incumprimento das cláusulas previstas no 
presente Protocolo, por qualquer das partes, 
poderá dar origem à denúncia do mesmo, desde 
que esta denúncia seja comunicada, com trinta 
dias de antecedência, por carta registada com 
aviso de recepção. 

 



 

 
N.º 2 

  

 
 

17 de JANEIRO 
de 2018 

 
 
 
 

31 

 

Cláusula 7.ª 
(Vigência) 

 
1. O presente Protocolo vigora para o ano letivo 

2017/2018, sendo automaticamente renovável 
para iguais períodos se não for denunciado, 
por qualquer dos Outorgantes, até trinta dias 
antes do início do ano letivo subsequente. 

 
2. Durante a sua vigência o protocolo poderá ser 

retificado ou alterado por mútuo acordo das 
partes. 

 
 

Pelo Primeiro Outorgante 
Município de Loures 

 
Bernardino Soares 

 
 
 

Pelo Segundo Outorgante 
Associação Cantinho da Pequenada 

 
Patrícia Ventura 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de transferência de verbas referentes a 
apoio financeiro a Agrupamentos de Escolas, 
Instituições Particulares de Solidariedade Social e 
Junta de Freguesia, no âmbito do Carnaval Infantil 
de Loures – edição de 2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 33/2018 

 
Considerando que: 
 
A. No dia 9 de fevereiro de 2018 será 

comemorado o Carnaval infantil, na cidade de 
Loures, sob o tema Brinca Loures na Folia; 

 
B. O corso envolverá a participação de alunos de 

10 Agrupamentos de Escolas concelhios, 13 
Instituições Particulares de Solidariedade 
Social e 1 Junta de Freguesia, tornando-se 
preponderante o apoio financeiro de 2,00 € por 
aluno, para a aquisição de materiais que 
visam a execução dos fatos e máscaras. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
art.º 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 
69/2015, de 16 de julho, a aprovação de 
transferência de verbas referentes ao apoio 
financeiro aos Agrupamentos de Escolas, 
lnstituições Particulares de Solidariedade Social e 
Junta de Freguesia aderentes, num total de 
9.318,00 € (nove mil trezentos e dezoito euros), 
conforme abaixo especificado: 
 
 

 
 
 

Agrupamento de Escolas N.º alunos Contribuinte Verba 
a transferir 

Agrupamento de Escolas Maria Keil 217 600079198 434.00 € 
Agrupamento de Escolas da Bobadela 27 600079694 54,00 € 
Agrupamento de Escolas de Camarate 516 600074226 1.032,00 € 
Agrupamento de Escolas Catujal-Unhos 40 600074757 80,00 € 
Agrupamento de Escolas General Humberto Delgado 579 600079899 1.158,00 € 
Agrupamento de Escolas João Villaret 803 600079465 1.606,00 € 
Agrupamento de Escolas José Afonso 282 600079929 564,00 € 
Agrupamento de Escolas n.º 1 de Loures 383 600079325 766,00 € 
Agrupamento de Escolas da Portela e Moscavide 339 600074544 678,00 € 
Agrupamento de Escolas de São João da Talha 315 600079341 630,00 € 

Total 7.002,00 € 
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Instituições Particulares de Solidariedade Social N.º alunos Contribuinte Verba 
a transferir 

Associação Luís Pereira da Mota 200 500962081 400,00 € 
Jardim de Infância O Nosso Mundo 25 501354760 50,00 € 
Centro Popular Infantil Nascer do Sol 48 501391509 96,00 € 
Associação “O Saltarico” 98 501400206 196,00 € 
Associação de Moradores 
de Santo António dos Cavaleiros 

 
100 

 
501116516 

 
200,00 € 

Creche Popular de Moscavide - Crevide 86 501116028 172,00 € 
Conselho Português para os Refugiados - CPR 48 503013862 96,00 € 
Associação Dr. João dos Santos 79 503045020 158,00 € 
Nuclisol - Jean Piaget 
Associação para o Desenvolvimento da Criança, 
a Integração e a Solidariedade 

 
142 

 
502909927 

 
284,00 € 

Jardim de Infância Nossa Senhora dos Anjos 66 500846740 132,00 € 
Associação Pomba da Paz - IPSS 105 501626026 210,00 € 
Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos - Centro Verdini 43 504615483 86,00 € 
Associação Cantinho das Crianças do Prior Velho 74 502858486 148,00 € 

Total 2.228,00 € 
 

Entidade N.º alunos Contribuinte Verba 
a transferir 

União das Freguesias de Moscavide e Portela 44 510 838 162 88,00 € 
Total 88,00 € 

 
 

Loures, 11 de janeiro de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

TURISMO 
 

Proposta de celebração de Acordo de Cooperação 
entre o Município de Loures e a Associação de 
Carnaval de Loures, e de transferência do 
montante de 40.000,00 € para comparticipação 
nas despesas de promoção, organização e 
realização do evento Carnaval Saloio de Loures 
2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 34/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Carnaval Saloio de Loures, que, no ano de 

2018, irá realizar-se entre os dias 11 e 13 de 
fevereiro, é um evento de enorme importância 
e com longa tradição entre os munícipes de 
Loures, demonstrativo da relevância cultural 
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 da região; 

 
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 implica um conjunto de despesas, às 
quais a Associação do Carnaval de Loures 
não se encontra em condições de fazer face 
por si só, cabendo ao Município de Loures, no 
âmbito do Acordo, comparticipar nos custos 
inerentes mediante atribuição de subsídio; 
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D. Tal evento implica também a existência de 
diversas atividades a ele inerentes, entre elas 
os Bailes e o Enterro do Entrudo pela entidade 
responsável pela organização e realização do 
evento, às quais é aplicável o 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: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, 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 l da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na redação dada pela Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro: 
 
1. Aprovar a celebração do Acordo de 

Cooperação entre o Município de Loures e a 
Associação de Carnaval de Loures, nos 
termos constantes da minuta em anexo à 
presente proposta deliberativa; 

 
2. Aprovar a realização da transferência do 

montante de 40.000,00 € (quarenta 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 2018. 

 
 

Loures, 11 de janeiro de 2018 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

entre o Município de Loures 
e a Associação do Carnaval de Loures 

 
É celebrado o presente Acordo de Cooperação 
entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, em 
Loures, aqui representado pelo Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José 
Torrão Soares, adiante também designado como 
Município 
 
e 
 
a Associação de Carnaval de Loures, pessoa 
coletiva n.º 504998870, com sede na Rua Manuel 
Francisco Soromenho, 50, em Loures, aqui 
representada pelo seu Presidente João Manuel 
Oliveira Silva, adiante também designada por ACL 
 
que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Âmbito) 

 
O presente Acordo de Cooperação estabelece as 
formas de cooperação entre o Município e a ACL 
para a organização e realização das atividades do 
Carnaval Saloio de Loures 2018. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Obrigações do Município) 

 
1. O Município compromete-se em apoiar 

financeiramente a ACL, no âmbito da iniciativa 
Carnaval Saloio de Loures 2018, sendo esse 
apoio no montante máximo de 40.000,00 € 
(quarenta mil euros). 

 
2. O Município compromete-se a isentar o 

pagamento de todas as taxas municipais 
devidas pelo licenciamento das atividades do 
evento, em montante a apurar no ato de 
licenciamento. 

 
3. O pagamento do apoio financeiro previsto no 

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

 
4. O Município compromete-se a proceder, 

através dos seus correspondentes serviços 
internos, à avaliação das solicitações de apoio 
da AOL, já rececionados pela Unidade de 
Turismo, os quais se anexam ao presente 
acordo e transcrevem: 
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a) Taxas e Licenças 
 
• Autorização para realização de bailes de 

carnaval e respetivas licenças, nos seguintes 
dias e horas: 

 
- Dia 27.01.2018, das 22h00 às 02h00 de dia 

28.01.2018, no Pavilhão Paz e Amizade; 
 
- Dia 10.02.2018, das 22h00 às 04h00 de dia 

11.02.2018, no Pavilhão Paz e Amizade; 
 
- Dia 11.02.2018, das 19h00 às 00h00 de dia 

12.02.2018, no Pavilhão Paz e Amizade; 
 
- Dia 12.02.2018, das 22h00 às 04h00 de dia 

13.02.2018, no Pavilhão Paz e Amizade; 
 
• Autorização para instalação de divertimentos 

infantis e carroceis, na zona exterior fronteira 
do Pavilhão Paz e Amizade, bem como das 
respetivas licenças (ocupação de via pública), 
no dia 09.02.2018, das 18h00 às 24h00 e 
entre os dias 10.02.2018 e 14.02.2018, das 
10h00 às 24h00; 

 
• 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 Adão 
Barata, bem como as respetivas licenças, no 
dia 14.02.2018 entre as 19h00 e as 00h00 do 
dia 15.02.2018; 

 
• Autorização para lançamento de fogo-de-

artifício, no Parque Adão Barata, bem como as 
respetivas licenças camarárias, a realizar 
antes das 00h00 do dia 14.02.2018; 

 
• Instalação de pontos de venda ambulante, ao 

abrigo do licenciamento zero, nos dias 
11.02.2018 e 13.02.2018, durante a realização 
do corso. 

 
b) Ordenamento de Trânsito 
 
• Autorização para fecho de ruas e alteração de 

circulação de trânsito nos dias 11.02.2018 e 
13.02.2018. 

 
 
c) Espaços 
 
• Cedência da zona exterior fronteira à entrada 

do Pavilhão Paz e Amizade, de 09.02.2018 a 
14.02.2018, para instalação de divertimentos 
infantis e carroceis; 

• Cedência do Pavilhão Paz e Amizade para 
realização dos bailes de Carnaval no dia 
27.01.2018 e de 10.02.2018 a 12.02.2018; 

 
• Cedência do Ginásio do Pavilhão Paz e 

Amizade, para efeitos de vestiário dos grupos, 
nos dias 11.02.2018 a 13.02.2018; 

 
 
d) Limpeza e Higiene 
 
• Reforço de papeleiras e contentores no 

percurso do desfile, nos dias 11.02.2018 e 
13.02.2018; 

 
• Reforço de papeleiras e contentores no interior 

e exterior do Pavilhão Paz e Amizade, no dia 
27.01.2018 e de 10.02.2018 a 13.02.2018; 

 
• Disponibilização de varredoura mecânica e 

respetivo motorista, no pavilhão da 
Associação do Carnaval de Loures, no dia 
11.02.2018, para limpeza do respetivo 
pavilhão; 

 
 
e) Comunicação 
 

• Produção de cartazes “abrigo” e de “mupis - 
GT” e colocação dos mesmos nos locais 
habituais do Município, a partir do dia 
20.01.2018; 

 

• Divulgação do evento no site do Município, 
Agenda Municipal e restantes publicações do 
Município; 

 

• Produção de spot de TV e inserção do mesmo 
em canais televisivos; 

 

• Produção de spot de Rádio e inserção do 
mesmo na Horizonte FM; 

 

• Sonorização da Rua da República, bem como 
do percurso do desfile a partir do dia 
27.01.2018, durante o dia, até ao final dos 
festejos carnavalescos (14.02.2018), das 
10h00 às 19h00; 

 

• Sonorização do Parque Adão Barata, no dia 
14.02.2018, para efeitos de realização do 
Enterro do Carnaval de Loures. 

 
 
f) Policiamento 
 

• Batedores policiais para acompanhamento dos 
carros do Carnaval, nos dias 11.02.2018 e 
13.02.2018, a partir do pavilhão da ACL e 
respetivo regresso no final do cortejo; 
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• Policiamento para regularização de trânsito e 
apoio ao corso, nos dias 11.02.2018 e 
13.02.2018; 

 
• Policiamento para acompanhamento do 

cortejo do Enterro do Carnaval, no dia 
14.02.2018, das 21h00 às 00h00 do dia 
15.02.2018, entre as instalações da Junta de 
Freguesia de Loures e o Parque Adão Barata; 

 
 
g) Transportes 
 
• Autocarros de passageiros, nos dias 

11.02.2018 e 13.02.2018 com horário, lotação 
e percurso a definir; 

 
• Máquina retroescavadora para colocação de 

colunas nas torres de som, no dia 09.02.2018, 
a partir das 14h00; 

 
• Máquina retroescavadora para retirada de 

colunas nas torres de som, no dia 13.02.2018, 
a partir das 19h00 (após a finalização do corso 
do Carnaval); 

 
• Cedência da nave central das oficinas da 

Câmara Municipal de Loures, para recolha dos 
carros do corso, do dia 11.02.2018 a 
13.02.2018; 

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

11.02.2018 e 13.02.2018, 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, a partir do 
dia 27.01.2018 até 14.02.2018; 

 
 
i) Serviços Elétricos 
 
• 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 carrocéis e 
divertimentos infantis; 

 
• Alimentação elétrica e ponto de luz, no palco 

em frente ao pavilhão de Macau, no Parque 
Adão Barata, para leitura do testamento do 
Enterro do Carnaval, no dia 14.02.2018; 

 
• Eletricista de serviço, no Parque Adão Barata, 

para desligamento das luzes, durante o 
lançamento do fogo-de-artifício, no dia 
14.02.2018. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Obrigações 

da Associação do Carnaval de Loures) 
 

1. A ACL compromete-se a realizar o Carnaval 
Saloio de Loures 2018 e a entregar o relatório 
e análise de contas do referido evento durante 
o mês de junho de 2018, 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 subsídio atribuído a cada grupo pela ACL, 
o valor dos subsídios/patrocínios angariados e 
respetivas entidades/patrocinadores, a 
estimativa do n.º de foliões presentes, o n.º de 
entidades participantes, a designação da 
atividade e montantes cobrados pela cedência 
de espaço/ocupação de via pública (ex.: 
roulottes; quiosques). 

 
2. A ACL cederá dois espaços à Câmara 

Municipal de Loures - Unidade de Turismo, 
para divulgação institucional do Município aos 
visitantes do corso. 

 
3. A ACL obriga-se a divulgar os 

projetos/eventos/atividades do Município 
durante o período da vigência do presente 
Acordo de Cooperação. 

 
4. A ACL compromete-se a vedar o espaço 

circundante às diversões mecânicas junto ao 
pavilhão Paz e Amizade, no dia 06.02.2018. 

 
5. A ACL compromete-se a colocar o logótipo da 

Câmara Municipal de Loures em todos os 
materiais de divulgação do evento. 

 
6. A ACL 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. 
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CLÁUSULA QUARTA 
(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 QUINTA 
(Duração e Alteração 

do Acordo de Cooperação) 
 

O presente Acordo de Cooperação entrará em 
vigor em … de janeiro de 2018, mantendo-se até 
ao cumprimento integral das obrigações que do 
mesmo decorrem para as duas entidades. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
(Divulgação do Acordo de Cooperação) 

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

 
 

Loures … de ……….. de 2018 
 
 

Pelo Município de Loures 
 

Bernardino José Torrão Soares 
(Presidente da Câmara Municipal) 

 
 
 

Pela Associação do Carnaval de Loures 
 

João Manuel Oliveira Silva 
(Presidente da AOL) 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

CP 24/2017 
Empreitada de Construção do Reservatório dos 
Pedernais 
Proposta de aprovação da lista de erros e 
omissões do caderno de encargos da empreitada, 
e de prorrogação, por 70 dias, do prazo para 
entrega das propostas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 2/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) necessitam proceder à 
contratação de uma empreitada de obras 
públicas para a construção de um reservatório 
em Pedernais; 

 
B. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 

sua 4.ª Reunião, de 22 de dezembro de 2017, 
através da proposta n.º 441/2017, aprovou a 
lista de erros e omissões do caderno de 
encargos da empreitada, mantendo o preço 
base do concurso e a prorrogação por 70 dias 
do prazo de entrega das propostas ao 
concurso de empreitada de construção do 
Reservatório de Pedernais; 

 
C. É competência dos Municípios de Loures e 

Odivelas a aprovação dos erros e omissões e 
prorrogação do prazo. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto 
nos artigos 61.º e 65.º do Código dos Contratos 
Públicos (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro), delibere aprovar a lista de erros 
e omissões do caderno de encargos da 
empreitada, constante na informação do júri do 
procedimento de 20 de dezembro último, 
mantendo o preço base do concurso, e a 
prorrogação por 70 dias do prazo de entrega das 
propostas, ambas relativas ao concurso de 
empreitada de construção do Reservatório de 
Pedernais. 
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Loures, 27 de dezembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
 
 
 
 
CP 21/2017 
Empreitada de substituição de condutas em 
Caneças, Fase II 
Proposta de aprovação do relatório final do Júri do 
procedimento, e de adjudicação da empreitada à 
concorrente Construbuild - Services, Lda., pelo 
preço global de 567.420,80 € (quinhentos e 
sessenta e sete mil quatrocentos e vinte euros e 
oitenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 17/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Após deliberação de Câmara de 25 de julho 

último para início do procedimento por 
concurso público para a execução da 
empreitada de substituição de condutas em 
Caneças (Fase II) publicitado a 11 de agosto 
de 2017, e identificado sob o n.º CP 21/2017, 
os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, na qualidade de entidade 
adjudicante, procederam a 19 de setembro de 
2017 à abertura das propostas apresentadas 
pelos concorrentes e, na sequência, à 
elaboração do relatório preliminar pelo 
respetivo Júri designado; 

 
B. Tal relatório preliminar foi devidamente 

notificado aos concorrentes para efeitos de 
pronúncia em sede de audiência prévia dos 
interessados, nos termos do disposto no n.º 1 
do artigo 123.º, por remissão do artigo 147.º, 
ambos do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro; 

 
 
 
 

C. Após audiência prévia, em que nenhum 
concorrente se pronunciou, o Júri do 
procedimento, reunido a 24 de outubro 
passado, elaborou o relatório final que se junta 
em anexo, propondo a adjudicação da 
empreitada em causa por um prazo de 9 
(nove) meses, à concorrente Construbuild - 
Services, Lda., pelo preço global de 
567.420,80 € (quinhentos e sessenta e sete 
mil quatrocentos e vinte euros e oitenta 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor; 

 
D. Por deliberação de 22 de dezembro de 2017, 

o Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, aprovou 
remeter o procedimento de concurso em 
causa aos órgãos Câmara Municipal de 
Loures e Câmara Municipal de Odivelas para 
aprovação do referido relatório final do Júri do 
procedimento e decisão de adjudicação nos 
termos identificados no considerando anterior, 
conforme proposta n.º 440/ 2017 que se junta 
em anexo. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 73.º e n.º 4 do artigo 
148.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e 
do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual: 
 
1. A aprovação do relatório final do Júri do 

procedimento, constante do documento em 
anexo; 

 
2. A adjudicação da empreitada de substituição 

de condutas em Caneças (Fase II), por um 
prazo de 9 (nove) meses, à concorrente 
Construbuild - Services, Lda., pelo preço 
global de 567.420,80 € (quinhentos e sessenta 
e sete mil quatrocentos e vinte euros e oitenta 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor. 

 
 

Loures, 8 de janeiro de 2018 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 



 

 
N.º 2 

  

 
 

17 de JANEIRO 
de 2018 

 
 
 
 

38 

 

Concurso Público 21/2017 
Empreitada 

de 
“Substituição de condutas em Caneças Fase II” 

 
RELATÓRIO FINAL 

 
Elaborado o Relatório preliminar e decorridos os 5 
dias da audiência prévia concedidos pelo Júri do 
procedimento, nenhum concorrente se pronunciou. 
 
Consequentemente e conforme relatório 
preliminar, propõe o Júri a adjudicação do 
presente procedimento à empresa Construbuild – 
Services, Lda., num período de 9 meses, pelo 
valor global de 567.420,80 € (quinhentos e 
sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte euros e 
oitenta cêntimos) ao qual acrescerá I.V.A. à taxa 
legal em vigor. 

 
Loures, 24 de outubro de 2017 

 
O Júri do Procedimento 

 
Filipe Varges 

 
Alexandra Veiga 

 
Ricardo José Casquilho 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESLOURES 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Lda. 
 

Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal da 
celebração de Contrato-Programa com a 
Gesloures, para o ano económico de 2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 18/2018 

 
Considerando que: 
 
A. A Gesloures, Gestão de Equipamentos 

Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., presta 
serviços de interesse geral nos quatro 
equipamentos municipais cuja gestão lhe está 
cometida; 

B. A aprovação dos contratos programa previstos 
no artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 
agosto, constitui competência da Assembleia 
Municipal, a exercer mediante proposta da 
Câmara Municipal; 

 
C. A Gesloures, E.M. propôs à Câmara 

Municipal, através de ofício n.º 0368/PCA, de 
28 de novembro de 2017, a celebração de um 
contrato-programa, tendo junto o competente 
parecer do Fiscal Único da empresa, nos 
termos da alínea c) do n.º 6 do artigo 25.º da 
Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
do n.º 5 do artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 
agosto, na sua redação atual, conjugado com a 
alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à 
aprovação da Assembleia Municipal a celebração 
do Contrato-Programa com a Gesloures, Gestão 
de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., 
para o ano económico de 2018, conforme minuta 
em anexo à presente proposta de deliberação. 

 
 

Loures, 8 de janeiro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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MINUTA 
 

CONTRATO-PROGRAMA 
 

entre o Município de Loures 
e 

a Gesloures, E.M. 
no âmbito da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 

relativo ao ano de 2018 
 

Subsídio à exploração 
pela prestação de serviços de interesse geral, 

no contexto da gestão 
dos equipamentos desportivos 

sob responsabilidade da Empresa Municipal 
 

Preâmbulo 
 

A promoção e apoio ao desenvolvimento do 
desporto, consubstanciados na criação de 
condições de prática desportiva para os 
munícipes, com qualidade, são atribuições das 
autarquias na prossecução dos interesses 
próprios, comuns e específicos das populações 
respetivas. 
 
No âmbito da política da Câmara Municipal para a 
gestão dos seus equipamentos desportivos, 
cumpre concretizar uma política de programas 
com fins educativos, desportivos e sociais, de 
modo a possibilitar a um maior número de 
pessoas e de instituições a utilização dos quatro 
equipamentos desportivos municipais sob gestão 
da Gesloures, E.M. - Piscinas de Loures, Santo 
António dos Cavaleiros, Santa Iria de Azóia e 
Portela - e, consequentemente, aumentar o 
número de praticantes desportivos e elevar o nível 
desportivo no concelho. 
 
O investimento preconizado na melhoria da 
acessibilidade aos equipamentos e serviços, com 
particular ênfase no reforço de programas e 
medidas especificamente destinadas a grupos ou 
estratos da população mais vulneráveis e/ou para 
quem a utilização dos equipamentos 
administrados constitua um especial benefício e o 
concomitante reforço da qualificação das 
diferentes equipas de trabalho em que a empresa 
se organiza e o reforço das condições técnicas, 
operacionais e de segurança de frequência e de 
trabalho, disponibilizando à comunidade serviços 
ajustados às suas necessidades e interesses, 
balizados por elevados padrões de qualidade, 
justifica uma nova definição para o 
enquadramento da comparticipação do Município 
a prestar à empresa em cumprimento do disposto 
no artigo 47.º do Regime Jurídico da Atividade 
Empresarial Local e das Participações Locais, 
aprovado pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto 
(RJAELPL). 
 

Nestes termos, considerando os objetivos da 
Câmara Municipal de Loures para a área do 
desporto, de acordo com o espírito da Lei de 
Bases da Atividade Física e do Desporto - Lei n.º 
5/2007, de 16 de janeiro, e nos termos do artigo 
47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, lei que 
define o regime jurídico da atividade empresarial 
local, e considerando também o parecer do Fiscal 
Único, prestado nos termos da alínea c) do n.º 6 
do artigo 25.º da mesma lei, e que fica anexo ao 
presente contrato. 
 
 
Entre: 
 
O Município de Loures, com sede na Praça da 
Liberdade, pessoa coletiva n.º 501294996, adiante 
designado por Primeiro Outorgante, devidamente 
representado por Bernardino José Torrão Soares, 
na qualidade de Presidente da Câmara 
 
e 
 
a Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda., com sede na Rua António 
Caetano Bernardo, Loures, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Loures 
com o n.º 0001/920522, com o capital estatutário 
de 3.562.000,00 € (três milhões, quinhentos e 
sessenta e dois mil euros), adiante designada por 
Segundo Outorgante ou por Gesloures, E.M., 
representada neste ato por Paulo Jorge Piteira 
Leão, na qualidade de Presidente do Conselho de 
Administração 
 
 
é celebrado o presente Contrato-Programa que se 
rege pelas cláusulas seguintes 

 
 

Cláusula Primeira 
Objeto 

 
O presente Contrato-Programa tem por objeto, por 
referência ao ano económico de 2018, a 
cooperação financeira entre os outorgantes no que 
respeita ao subsídio de exploração adequado ao 
funcionamento dos equipamentos desportivos sob 
gestão da Gesloures E.M., e ao desenvolvimento 
de programas educativos e desportivos, melhor 
identificados no n.º 3 da cláusula 4.ª e no n.º 3 da 
cláusula 6.ª, no quadro das orientações 
estratégicas da autarquia e dos objetivos da 
empresa. 
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Cláusula Segunda 
Fundamento 

 
O presente Contrato-Programa tem por 
fundamento: 
 
a) A prossecução da missão do Município de 

Loures e do interesse público decorrentes da 
prática, na generalidade, de preços inferiores, 
em média, aos praticados no mercado, e dos 
descontos aplicados a segmentos da 
população cuja condição ou situação 
específicas o justifica, no âmbito da política de 
responsabilidade social prosseguida pelos 
outorgantes, nos quatro equipamentos 
desportivos municipais sob gestão da 
Gesloures, E.M.; 

 
b) A necessidade de garantir o adequado 

funcionamento dos equipamentos desportivos 
e a sua rentabilização, também no sentido da 
maximização da sua utilização pela 
comunidade, no âmbito da política de 
desenvolvimento desportivo do Município de 
Loures. 

 
 

Cláusula Terceira 
Finalidade 

 
O presente Contrato-Programa tem por finalidade: 
 
a) Garantir o cumprimento da opção política do 

Município de Loures que originou a criação da 
empresa local; 

 
b) Garantir o cumprimento das orientações 

estratégicas definidas pelo Município de 
Loures para a Gesloures, E.M., no mandato de 
2017 a 2021. 

 
 

Cláusula Quarta 
Custo do programa 

e cálculo para a definição do montante 
do subsídio à exploração 

 
1. Para a prossecução do objeto constante na 

cláusula primeira será concedida pelo Primeiro 
ao Segundo Outorgante, que a aceita, na 
qualidade de entidade responsável pela 
gestão de quatro equipamentos desportivos 
municipais, uma comparticipação no valor de 
800.000,00 € (oitocentos mil euros), 
assumindo previsionalmente um peso de 
263% nos rendimentos estimados nos 
Instrumentos de Gestão Previsional para 
2018, inferior ao limite de 50% legalmente 
definido. 

2. A verba referida no número anterior tem 
carácter de subsídio à exploração pelas 
obrigações assumidas na gestão dos 
equipamentos desportivos e carácter de 
compensação pelas obrigações assumidas na 
gestão de programas, enquadrando-se ambas 
no âmbito do artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 
31 de agosto. 

 
3. A justificação para o subsídio referido no 

número 1. assenta na política de preços 
definida e aprovada pelo Município de Loures, 
que inclui descontos aplicados a segmentos 
da população cuja condição ou situação 
especificas o justifica, no âmbito da política de 
responsabilidade social prosseguida pelos 
outorgantes, nos quatro equipamentos 
desportivos municipais sob gestão da 
Gesloures, E.M.. 

 
4. O Segundo Outorgante assume, pelo presente 

Contrato-Programa, a responsabilidade pela 
execução de uma gestão que procure a 
sustentabilidade económica e financeira e que 
garanta o cumprimento dos instrumentos 
previsionais de gestão aprovados. 

 
5. O cálculo para a definição do montante do 

subsídio à exploração sustenta-se no 
orçamento previsional de custos e proveitos 
para o exercício de 2018 e tem por base as 
características dos seus quatro principais 
centros de custos e de proveitos (com os 
respetivos centros de resultados) da empresa: 
Piscina Municipal de Loures, Piscina Municipal 
de Santo António dos Cavaleiros, Piscina 
Municipal de Santa Iria de Azóia e Piscina 
Municipal da Portela. 

 
 

Cláusula Quinta 
Regime da Comparticipação Financeira 

 
1. Para a prossecução do estipulado na cláusula 

primeira, a comparticipação do Primeiro 
Outorgante, a título de subsídio à exploração, 
será realizada durante o ano de 2018, por 
pagamentos com periodicidade mensal. 

 
2. Nos termos do n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, ao encargo com o 
presente contrato corresponde o compromisso 
n.º ……, efetuado com base no cabimento n.º 
……. .  
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Cláusula Sexta 
Eficácia e eficiência que se pretende atingir 

com a relação contratual 
 

1. O Segundo Outorgante deve garantir que, em 
dezembro de 2018, são atingidas as metas 
indicadas no Anexo, no âmbito da prestação 
de serviços, com qualidade, nas Piscinas 
Municipais sob gestão da Gesloures, E.M.. 

 
2. O Segundo Outorgante cumpre os preços 

definidos e aprovados pelo Município de 
Loures, que incluem descontos aplicados a 
segmentos da população cuja condição ou 
situação específicas o justifica, no âmbito da 
política de responsabilidade social 
prosseguida pelos outorgantes, nos quatro 
equipamentos desportivos municipais sob 
gestão da Gesloures, EM.. 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a, em 

cumprimento das orientações estratégicas 
definidas pela tutela, aumentar o número de 
alunos no ano de 2018, entre 0,5% e 1,5%. 

 
4. O Segundo Outorgante deve garantir, durante 

todo o ano de 2018, a continuidade do 
programa “Hora dos Sábios”, de acordo com 
as orientações da tutela, e assegurar que o 
número global de utilizadores deste programa 
se mantenha estabilizado ou cresce no 
período. 

 
 

Cláusula Sétima 
Indicadores e objetivos setoriais 

 
Os indicadores e os objetivos setoriais são os que 
constam do Anexo, referido na cláusula anterior. 

 
 

Cláusula Oitava 
Obrigações dos Outorgantes 

 
1. O Primeiro Outorgante obriga-se a transferir 

para o Segundo Outorgante a verba constante 
na cláusula quarta nas condições e termos 
referidos na cláusula quinta. 

 
2. O Segundo Outorgante: 
 
a) Assume, pelo presente Contrato-Programa, a 

responsabilidade pela utilização da verba nos 
termos descritos neste contrato; 

 
b) Obriga-se a prestar contas desta 

comparticipação, nos termos dos Estatutos da 
empresa. 

 

Cláusula Nona 
Obrigações Conjuntas 

 
Os outorgantes obrigam-se a cooperar no sentido 
de garantir a execução do objeto deste Contrato-
Programa. 

 
 

Cláusula Décima 
Pagamentos do Contrato-Programa 

 
A execução financeira do presente contrato 
programa respeita o disposto no artigo 45.º da Lei 
n.º 98/97, de 26 de agosto, não sendo realizado 
qualquer pagamento antes da obtenção do visto 
prévio ou da declaração de conformidade. 

 
 

Cláusula Décima Primeira 
Cessação do Contrato-Programa 

 
O presente Contrato cessa a sua vigência quando: 
 
a) Por falta não imputável às partes se torne 

objetivamente impossível realizar o Programa 
que constitui o seu objeto; 

 
b) Quando a sua execução esteja concluída. 

 
 

Cláusula Décima Segunda 
Acompanhamento e Controlo da Execução 

do Contrato 
 

1. O Segundo Outorgante obriga-se a colaborar 
e a fornecer, a qualquer momento, toda a 
informação e documentação solicitada pelo 
Primeiro Outorgante, sempre que este julgue 
necessário conhecer o estado de execução do 
presente Contrato-Programa. 

 
2. Concluído o presente Contrato-Programa, o 

Segundo Outorgante enviará ao Primeiro 
Outorgante um relatório final sobre a execução 
do mesmo. 

 
 
Celebrado em … de ………. de …, em dois 
exemplares, ficando um na posse de cada um dos 
Outorgantes. 

 
 
 

O Representante do Primeiro Outorgante 
 
 

O Representante do Segundo Outorgante 
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ANEXO 
 

Objetivo 1 
 

Número de alunos Inscritos 
nos complexos administrados 

em dezembro de cada ano 
 

N.º alunos 
2014 2015 2016 2017* 
7248 7419 7628 7666 a 7704 

 
Objetivo: Aumento do número de alunos a 
frequentar as instalações e as atividades. 
 
Indicador: Número de alunos em dezembro de 
2018, comparativamente ao mesmo mês de 2017 
(informação constante dos Documentos de 
Prestação de Contas relativo a cada exercício). 
 
Metas: Variação até 0,5% - incumprimento; 
Variação entre 0,5% e 1,5% - cumprimento; 
Variação superior a 1,5% - superação. 

 
 
 

Objetivo 2 
 

Número de alunos inscritos 
no Programa Hora dos Sábios 

em dezembro de cada ano 
 

Programa N.º alunos 
Hora 

dos Sábios 
2014 2015 2016 2017 * 
465 485 490 465 a 515 

 
Objetivo: Estabilização ou crescimento do número 
de alunos a frequentar o programa Hora dos 
Sábios. 
 
Indicador: Número de alunos a frequentar o 
programa em dezembro de 2018, 
comparativamente ao mesmo mês de 2017 
(informação constante dos Documentos de 
Prestação de Contas relativo a cada exercício). 
 
Metas: Variação superior a -5% - incumprimento; 
Variação entre -5% e +5% - cumprimento; 
Variação superior a 5% - superação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UHY& Associados, SROC, LDA. 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 

 
Parecer do Fiscal Único 

sobre o valor do Contrato-Programa 
 

INTRODUÇÃO 
 
1. Para os efeitos do artigo 25.º, n.º 6, alínea c), 

da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 
apresentamos o nosso parecer sobre o valor a 
receber pela GESLOURES - GESTÃO DE 
EQUIPAMENTOS SOCIAIS, E.M. Unipessoal, 
Lda. (adiante designada por GESLOURES), 
no montante de 800.000,00 Euros referente ao 
Contrato Programa para o exercício de 2018. 

 
2. O Contrato-Programa tem por objeto, por 

referência ao ano económico de 2018, a 
cooperação financeira entre o Município de 
Loures e a GESLOURES, no que respeita ao 
défice de exploração previsto para o adequado 
financiamento dos equipamentos desportivos 
sob gestão da GESLOURES, E.M., no quadro 
das orientações estratégicas da autarquia e 
dos objetivos da empresa. 

 
 
RESPONSABILIDADES 
 
3. É da responsabilidade do Conselho de 

Administração o cálculo dos custos inerentes 
ao contrato-programa e os respetivos 
pressupostos que lhe estão subjacentes. 

 
4. A nossa responsabilidade consiste em verificar 

a correção do cálculo dos custos do Contrato-
Programa, competindo-nos emitir um relatório 
profissional e independente baseado no nosso 
trabalho. 

 
 
ÂMBITO 
 
5. O trabalho a que procedemos foi efetuado de 

acordo com as Normas Técnicas e Diretrizes 
de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas, designadamente a Diretriz 
de Revisão/Auditoria 872 - Entidades 
Municipais, Intermunicipais e Metropolitanas, 
que exige que: 

 
Caso tal Contrato exista e preveja uma fórmula de 
cálculo tendo por base indicadores variáveis, 
examine a fundamentação das previsões em que 
se baseou o cálculo do valor previsto como 
contrapartida das obrigações assumidas no âmbito 
do Contrato; e 
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Análise dos cálculos dos custos do contrato-
programa com base no citado Contrato e nos 
pressupostos preparados pelo Conselho de 
Administração. 
 
 
PARECER 
 
6. Com base no trabalho efetuado, somos de 

parecer que o valor do contrato-programa se 
encontra coerente com o Orçamento de 2018 
da GESLOURES. 

 
7. Devemos, contudo, advertir que, 

frequentemente, os acontecimentos futuros 
não ocorrem da forma esperada, pelo que os 
resultados reais poderão vir a ser diferentes 
dos previstos e as variações poderão ser 
materialmente relevantes. 

 
 

Lisboa, 24 de novembro de 2017 
 

UHY & ASSOCIADOS, SROC,LDA. 
Representada por 

 
António Tavares da Costa Oliveira 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista e os votos contra da Sr.ª 
Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 1/2018 
 

de 4 de janeiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.º 75/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 75/2017, datado de 25 de outubro 
de 2017, relativo à delegação e subdelegação de 
competências nos Senhores Vereadores, procede-
se, nos termos do disposto no artigo 174.º do novo 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, à 
segunda retificação do mesmo. 
 
Deste modo, no ponto 1-A, 2, alínea f), onde se lê 
“Autorizar a realização de trabalho extraordinário e 
prestado em dias de descanso semanal e 
descanso semanal complementar, dentro dos 
limites legalmente estabelecidos e sempre que 
assim o exija o funcionamento do serviço”, deve 
ler-se “Autorizar a realização e o pagamento de 
trabalho suplementar conforme o estabelecido no 
artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 21 de outubro de 2017 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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DESPACHO n.º 13/2018 
 

de 8 de janeiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.º 83/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 83/2017, datado de 31 de outubro 
de 2017, relativo à delegação e subdelegação de 
competências no Diretor do Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística, procede-se, 
nos termos do disposto no artigo 174.º do novo 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, à 
segunda retificação do mesmo. 
 
Deste modo, no ponto II, 4., onde se lê “(…), no 
respeito pelos limites legalmente estabelecidos”, 
deve ler-se “(…), conforme o estabelecido no 
artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 21 de outubro de 2017 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 14/2018 
 

de 8 de janeiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.º 84/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 84/2017, datado de 31 de outubro 
de 2017, relativo à delegação e subdelegação de 
competências no Coordenador do Gabinete de 
Planeamento, procede-se, nos termos do disposto 
no artigo 174.º do novo Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, à segunda retificação do 
mesmo. 
 
 

Deste modo, no ponto II, 4., onde se lê “(…), no 
respeito pelos limites legalmente estabelecidos”, 
deve ler-se “(…), conforme o estabelecido no 
artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 21 de outubro de 2017 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 15/2018 
 

de 8 de janeiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.º 85/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 85/2017, datado de 31 de outubro 
de 2017, relativo à delegação e subdelegação de 
competências no Coordenador do Gabinete de 
Intervenção Local, procede-se, nos termos do 
disposto no artigo 174.º do novo Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, à segunda 
retificação do mesmo. 
 
Deste modo, no ponto II, 4., onde se lê “(…), no 
respeito pelos limites legalmente estabelecidos”, 
deve ler-se “(…), conforme o estabelecido no 
artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 21 de outubro de 2017 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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DESPACHO n.º 16/2018 
 

de 8 de janeiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.º 86/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 86/2017, datado de 31 de outubro 
de 2017, relativo à delegação e subdelegação de 
competências na Coordenadora do Gabinete de 
Protocolo e Relações Institucionais, procede-se, 
nos termos do disposto no artigo 174.º do novo 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, à 
segunda retificação do mesmo. 
 
Deste modo, no ponto II, 4., onde se lê “(…), no 
respeito pelos limites legalmente estabelecidos”, 
deve ler-se “(…), conforme o estabelecido no 
artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 21 de outubro de 2017 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 17/2018 
 

de 8 de janeiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.º 87/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 87/2017, datado de 31 de outubro 
de 2017, relativo à delegação e subdelegação de 
competências no Chefe do Serviço Municipal de 
Proteção Civil, procede-se, nos termos do disposto 
no artigo 174.º do novo Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, à segunda retificação do 
mesmo. 
 

Deste modo, no ponto II, 4., onde se lê “(…), no 
respeito pelos limites legalmente estabelecidos”, 
deve ler-se “(…), conforme o estabelecido no 
artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 21 de outubro de 2017 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

DESPACHO n.º 18/2018 
 

de 8 de janeiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.º 88/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 88/2017, datado de 31 de outubro 
de 2017, relativo à delegação e subdelegação de 
competências no Diretor do Departamento de 
Planeamento Financeiro e Aprovisionamento, 
procede-se, nos termos do disposto no artigo 174.º 
do novo Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, à segunda retificação do mesmo. 
 
Deste modo, no ponto II, 4., onde se lê “(…), no 
respeito pelos limites legalmente estabelecidos”, 
deve ler-se “(…), conforme o estabelecido no 
artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 21 de outubro de 2017 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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DESPACHO n.º 19/2018 
 

de 8 de janeiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.º 89/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 89/2017, datado de 31 de outubro 
de 2017, relativo à delegação e subdelegação de 
competências no Chefe da Divisão de 
Atendimento, Informação e Comunicação, 
procede-se, nos termos do disposto no artigo 174.º 
do novo Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, à segunda retificação do mesmo. 
 
Deste modo, no ponto II, 4., onde se lê “(…), no 
respeito pelos limites legalmente estabelecidos”, 
deve ler-se “(…), conforme o estabelecido no 
artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 21 de outubro de 2017 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

DESPACHO n.º 20/2018 
 

de 9 de janeiro de 2018 
 

Constituição de Fundos de Maneio 
 

Considerando que: 
 
No âmbito da atividade geral do município poderá 
existir a necessidade de realizar pequenas 
despesas urgentes e inadiáveis com pagamento 
imediato. 
 
Para ocorrer a estas situações está prevista no 
ponto 2.3.4.3 - considerações técnicas do DL n.º 
54-A/99, de 22 de fevereiro, a possibilidade de 
constituição de fundos de maneio, por dotação 
orçamental. 
 

Na reunião de Câmara de 22 de janeiro de 2014 
foi aprovado o regulamento do fundo de maneio. 
 
Assim, nos termos do ponto 2 do artigo 3.º do 
regulamento do fundo de maneio, autorizo a 
constituição dos seguintes fundos de maneio, para 
o ano económico de 2018: 
 
 
1. Atividades da competência do Presidente: 
 
• Responsável pelo fundo: Ilda Maria Monteiro 

Araújo Duarte - NIF 168996669 
 

Classificação Orçamental Valor Valor 
a cabimentar 

e comprometer 
010201/020121 – Aquisição 
de Outros Bens 

 
250 € 

 
3.000 € 

010201/020211 - Representação 
dos Serviços 

 
200 € 

 
2.400 € 

010201/020213 – Deslocações 
e Estadas 

 
200 € 

 
2.400 € 

010201/020216 - Seminários, 
Exposições e Similares 

 
100 € 

 
1.200 € 

010201/020225 – Aquisição 
de Outros Serviços 

 
250 € 

 
3.000 € 

 
2. Atividades da competência do Vice-Presidente 
 
• Responsável pelo fundo: Fernanda Paula C. 

S. Cruz Lampreia - NIF 137823100 
 

Classificação Orçamental Valor Valor 
a cabimentar 

e comprometer 
010201/020121 – Aquisição 
de Outros Bens 

 
600 € 

 
7.200 € 

010201/020211 - Representação 
dos Serviços 

 
100 € 

 
1.200 € 

010201/020213 – Deslocações 
e Estadas 

 
50 € 

 
600 € 

010201/020216 - Seminários, 
Exposições e Similares 

 
50 € 

 
600 € 

010201/ 020225 – Aquisição 
de Outros Serviços 

 
200 € 

 
2.400 € 

 
3. Atividades da competência da vereadora 

Maria Eugénia Coelho 
 
• Responsável pelo fundo: Lúcia Carla 

Castanheira Meneses - NIF 232821577 
 

Classificação Orçamental Valor Valor 
a cabimentar 

e comprometer 
010201/020121 – Aquisição 
de Outros Bens 

 
250 € 

 
3.000 € 

010201/020211 - Representação 
dos Serviços 

 
200 € 

 
2.400 € 

010201/020213 – Deslocações 
e Estadas 

 
200 € 

 
2.400 € 

010201/020216 - Seminários, 
Exposições e Similares 

 
100 € 

 
1.200 € 

010201/ 020225 – Aquisição 
de Outros Serviços 

 
250 € 

 
3.000 € 
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4. Atividades da competência do vereador 
António Pombinho 

 
• Responsável pelo fundo: Olga Maria Mateus 

M. R. Nuno -  NIF 147890489 
 

Classificação Orçamental Valor Valor 
a cabimentar 

e comprometer 
010201/020121 – Aquisição 
de Outros Bens 

 
250 € 

 
3.000 € 

010201/020211 - Representação 
dos Serviços 

 
200 € 

 
2.400 € 

010201/020213 – Deslocações 
e Estadas 

 
200 € 

 
2.400 € 

010201/020216 - Seminários, 
Exposições e Similares 

 
100 € 

 
1.200 € 

010201/ 020225 – Aquisição 
de Outros Serviços 

 
250 € 

 
3.000 € 

 
5. Atividades da competência do CPCJ 
 
• Responsável pelo fundo: Ana Cristina 

Ramalho Sopas Pereira Bento - NIF 
108036286 

 
Classificação Orçamental Valor Valor 

a cabimentar 
e comprometer 

010201/020121 – Aquisição 
de Outros Bens (2017 A 53) 

 
50 € 

 
600 € 

010201/ 020225 – Aquisição 
de Outros Serviços (2017 A 53) 

 
150 € 

 
1.800 € 

 
A constituição, reconstituição e reposição 
cumprirão na íntegra o exposto no Regulamento 
do Fundo de Maneio em vigência. 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Bernardino Soares 

 
 
 

DESPACHO n.º 21/2018 
 

de 10 de janeiro de 2018 
 

Criação de Subunidades Orgânicas 
 

Considerando a adaptação permanente dos 
serviços às necessidades de funcionamento e a 
otimização dos recursos, a adoção de medidas 
que assegurem a maior eficiência e agilidade no 
funcionamento dos serviços, assim como a 
predominante realização de funções de natureza 
executiva, verifica-se a necessidade da existência 
de unidades orgânicas flexíveis com o nível de 
secção, coordenadas por coordenadores técnicos 
da carreira de assistente técnico. 

Desta forma e dentro dos limites fixados na a), n.º 
1, do artigo 4.º do Regulamento da Estrutura 
Orgânica da Câmara Municipal de Loures, 
publicada no Diário da República, 2.ª série - n.º 
235, de 1 de dezembro de 2015 - Despacho n.º 
14190/2015, e de acordo com o artigo 8.º do 
Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
determino, a criação das seguintes Subunidades 
Orgânicas: 
 
Na dependência da UARH: 
 
• Subunidade Administrativa - SADM 
• Subunidade de Vencimentos e Abonos - SVA 
 
I 
 
DA SUBUNIDADE ORGÂNICA 
ADMINISTRATIVA 
 
Compete, nomeadamente, à Subunidade 
Administrativa: 
 
a) Assegurar o controlo da assiduidade e da 

pontualidade dos trabalhadores; 
 
b) Promover e assegurar em funcionamento o 

sistema de controlo automático de assiduidade 
e pontualidade; 

 
c) Assegurar a emissão dos cartões 

identificativos e de meio de registo automático 
de assiduidade e de pontualidade dos 
trabalhadores municipais; 

 
d) Efetuar a gestão dos horários de trabalho e 

informar em matéria de horário de trabalho, de 
acordo com os normativos legais aplicáveis; 

 
e) Informar, de acordo com o regime legal 

aplicável, em matéria de licenças, faltas e 
férias, designadamente, licenças sem 
remuneração, parentalidade, estatuto de 
trabalhador estudante, faltas dadas por 
doença, por acidente de trabalho, por 
casamento, por falecimento, por deslocação a 
estabelecimento de ensino do responsável por 
educação a menor, por trabalhadores eleitos 
nas estruturas de representação coletiva dos 
trabalhadores, por candidatos a eleições para 
cargos públicos, por dirigentes associativos, 
por tratamento ambulatório, por conta do 
período das férias, e realizar todos os 
procedimentos inerentes; 

 
f) Aferir do direito a férias dos trabalhadores e 

promover a marcação de férias nos respetivos 
mapas para o efeito remetidos aos serviços; 
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g) Assegurar os procedimentos administrativos 
relativos aos pedidos de intervenção da junta 
médica da ADSE e da CGA; 

 
h) Garantir os diferentes registos nas aplicações 

informáticas em matéria de licenças, férias e 
faltas, designadamente, dos certificados de 
incapacidade temporária, justificativos das 
ausências por doença do próprio ou por 
assistência a familiares; 

 
i) Assegurar os procedimentos administrativos 

relativos a acidentes de trabalho; 
 
j) Garantir os procedimentos de inscrição na 

ADSE e os relativos à atualização de dados 
dos beneficiários, manutenção anual de 
direitos dos beneficiários não titulares e 
anulação de beneficiários; 

 
k) Assegurar a instrução e remessa à CGA dos 

procedimentos de aposentação; 
 
l) Organizar e manter atualizados os processos 

individuais dos trabalhadores; 
 
m) Assegurar o atendimento no âmbito deste 

serviço, no edifício do Departamento de 
Recursos Humanos. 

 
 
II 
 
DA SUBUNIDADE ORGÂNICA DE 
VENCIMENTOS E ABONOS 
 
Compete, nomeadamente, à Subunidade de 
Vencimentos e Abonos: 
 
a) Processar as remunerações dos 

trabalhadores, onde se incluem os subsídios 
de férias e de natal, subsídio de refeição e 
outras prestações pecuniárias inerentes ao 
desempenho de funções; 

 
b) Processar suplementos remuneratórios, 

designadamente, de turno, de abono para 
falhas, despesas de representação, trabalho 
suplementar, noturno, bem como das 
prestações no âmbito dos encargos familiares 
e da parentalidade; 

 
c) Proceder ao processamento de senhas de 

presença, subsídio de transporte e ajudas de 
custo, devidas aos membros da Câmara e 
Assembleia Municipal; 

 
 
 

d) Processar os honorários aos prestadores de 
serviço em nome individual com contrato de 
avença, assim como o envio do recibo à área 
financeira para emissão do respetivo cheque; 

 
e) Assegurar os descontos e retenções previstos 

na lei e a sua entrega às entidades ou 
serviços a que se destinem, bem como 
proceder aos descontos judiciais; 

 
f) Desenvolver os procedimentos necessários à 

organização, registo e cálculo dos boletins de 
trabalho suplementar e dos boletins itinerários 
e ajudas de custo; 

 
g) Proceder ao tratamento dos requerimentos de 

abono de família de crianças e jovens, abono 
de família pré-natal e bonificação por 
deficiência; 

 
h) Controlar a apresentação anual da prova de 

rendimentos e composição do agregado 
familiar para o apuramento da atribuição do 
abono de família, bem como da bolsa de 
estudo; 

 
i) Determinar e processar os montantes a pagar 

aos trabalhadores por extinção do vínculo, 
designadamente, caducidade, acordo, 
disciplinar, denúncia, licença sem 
remuneração; 

 
j) Emitir mensalmente as folhas de vencimento e 

os resumos de vencimentos para posterior 
envio à área financeira e, emissão e envio dos 
recibos de vencimento a todos os 
trabalhadores por meio eletrónico ou suporte 
de papel; 

 
k) Elaborar mapas e relações de desconto 

facultativos ou obrigatórios, processados nos 
vencimentos dos trabalhadores e enviar para 
as entidades competentes; 

 
l) Proceder ao registo de novos trabalhadores e 

atualização do cadastro de vencimentos dos 
trabalhadores, designadamente, quando há 
alterações de carreira, de categoria, de 
posição e nível remuneratórios ou mudança de 
unidade orgânica; 

 
m) Proceder e manter atualizado o cadastro 

biográfico dos trabalhadores a nível de 
agregado familiar, alteração de morada, 
habilitações e contas bancárias; 

 
n) Emitir as declarações anuais de IRS; 
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o) Assegurar o atendimento em relação a 
vencimentos e abonos. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 28/2018 
 

de 15 de janeiro de 2018 
 

Regulamento Municipal 
de Apoio ao Associativismo - 2018 

 
Reconhecendo o papel fundamental e 
insubstituível na sociedade portuguesa 
desempenhado pelo Movimento Associativo 
Popular, enquanto impulsionador de participação, 
de transformação e de coesão social e no suporte 
de políticas que visam assegurar o desporto e a 
cultura para todos, o Município de Loures 
deliberou aprovar o Regulamento Municipal de 
Apoio ao Associativismo (RMAA), publicado em 
Diário da República a 21 de setembro de 2015, 
com entrada em vigor a 1 de outubro do mesmo 
ano. 
 
Na definição das regras que balizam a atribuição 
dos apoios, procurou-se respeitar um conjunto de 
princípios fundamentais: a equidade, a 
transparência, o rigor e a imparcialidade, pilares 
estruturantes da administração pública e da 
consolidação de uma relação de confiança entre o 
Município e os seus parceiros. 
 
Com este objetivo, o regulamento prevê no seu 
artigo 28.º a definição dos valores financeiros 
afetos a cada uma das linhas de apoio através de 
despacho do Presidente da Câmara e a sua 
publicitação no Portal do Movimento Associativo. 
 
Tendo em consideração: 
 
- A ausência de apoios ao Movimento 

Associativo por parte do Poder Central; 
- A experiência decorrente da aplicação do 

RMAA em 2016 e 2017; 
- A importância do apoio à realização de 

pequenas obras de conservação e 
manutenção, com vista a evitar problemas 
graves e investimentos maiores; 

 
 

- A importância da atividade regular, quer na 
sustentabilidade do Movimento Associativo 
Popular, quer na promoção do acesso à 
cultura e ao desporto por parte das 
populações; 

- A importância de garantir uma maior 
autonomia das Associações, através da 
aquisição de determinados equipamentos e 
viaturas próprias; 

- A importância de concretização de pequenas 
obras nos bares das Associações, no quadro 
do projeto “A ASAE e as coletividades”. 

 
Determino a afetação dos seguintes valores às 
diferentes linhas de apoio ao RMAA: 
 

RMAA 
PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE VERBAS POR LINHA DE APOIO 

CAPÍTULO SECÇÃO ARTIGO LINHA DEAPOIO VALOR 
 
II 

 
III 

9 ATIVIDADE 
CULTURAL 
RECREATIVA 
E JUVENIL 

 
100.000,00€ 

 IV 11 ATIVIDADE 
DESPORTIVA 

25.000,00€ 

  13 ORGANIZAÇÃO 
DE EVENTOS 

 
7.500,00€ 

 
III 

  
15 

AQUISIÇÃO 
DE 
EQUIPAMENTOS 

 
7.500,00€ 

  16 AQUISIÇÃO 
DE VIATURAS 

 
10.000,00€ 

 
 

IV 

  
 

20 

OBRAS 
DE 
MANUTENÇÃO 
E 
CONSERVAÇÃO 

 
 

22.500,00€ 

VII  33 OUTROS 
APOIOS 

 
17.500,00€ 

 
 
Visando uma gestão eficiente da dotação global 
afeta ao RMAA, estabelece-se que nas linhas de 
apoio cujas candidaturas não consumam a 
totalidade das dotações previstas, os valores 
remanescentes possam ser reafetados, por 
proposta do Sr. Vice-Presidente, a linhas de apoio 
com maior procura, reforçando assim o apoio ao 
Movimento Associativo nos domínios em que mais 
necessita. 

 
 

O Presidente de Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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DESPACHO n.º 31/2018 
 

de 16 de janeiro de 2018 
 

Nomeação de Coordenadora 
do Grupo de Trabalho de Reformulação 

dos Serviços de Atendimento 
 

Na sequência do meu Despacho n.º 70/2015, de 
18 de setembro, para a criação de um Grupo de 
Trabalho de Reformulação dos Serviços de 
Atendimento, determino a mobilidade, a partir de 
22 de janeiro de 2018, da licenciada Luzia Paula 
Carvalho Duque Mendes Sousa, para a Divisão de 
Atendimento, Informação e Comunicação, com as 
funções de Coordenadora do Grupo de Trabalho 
de Reformulação dos Serviços de Atendimento. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 

 

 
VICE-PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 22/2018 
 

de 5 de janeiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.º 90/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 90/2017, datado de 31 de outubro 
de 2017, relativo à delegação e subdelegação de 
competências no Sr. Diretor do Departamento de 
Obras Municipais (DOM), Arquiteto António 
Manuel Mira Alfaro Martins, procede-se, nos 
termos do disposto no artigo 174.º do novo Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, à segunda 
retificação do mesmo. 
 
 
 
 

Deste modo, no ponto II, n.º 4, onde se lê “(…), no 
respeito pelos limites legalmente estabelecidos”, 
deve ler-se “(…), conforme o estabelecido no 
artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 21 de outubro de 2017 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 23/2018 
 

de 8 de janeiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.º 133/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 133/2017, datado de 14 de 
novembro de 2017, relativo à delegação e 
subdelegação de competências na Sr.ª Diretora do 
Departamento de Obras Municipais (DOM), Dr.ª 
Maria Amélia de Jesus Pardal, procede-se, nos 
termos do disposto no artigo 174.º do novo Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, à segunda 
retificação do mesmo. 
 
Deste modo, no ponto II, n.º 4, onde se lê “(…), no 
respeito pelos limites legalmente estabelecidos”, 
deve ler-se “(…), conforme o estabelecido no 
artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 21 de outubro de 2017 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
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DESPACHO n.º 24/2018 
 

de 5 de janeiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.º 91/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 91/2017, datado de 31 de outubro 
de 2017, relativo à delegação e subdelegação de 
competências no Sr. Diretor do Departamento de 
Ambiente (DA), Engenheiro Pedro Jorge Borlido 
de Amorim, procede-se, nos termos do disposto 
no artigo 174.º do novo Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, à segunda retificação do 
mesmo. 
 
Deste modo, no ponto II, n.º 4, onde se lê “(…), no 
respeito pelos limites legalmente estabelecidos”, 
deve ler-se “(…), conforme o estabelecido no 
artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 21 de outubro de 2017 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

DESPACHO n.º 25/2018 
 

de 5 de janeiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.º 92/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 92/2017, datado de 31 de outubro 
de 2017, relativo à delegação e subdelegação de 
competências no Sr. Diretor do Departamento de 
Cultura, Desporto e Juventude (DCDJ), Dr. Alfredo 
Augusto Batista Santos, procede-se, nos termos 
do disposto no artigo 174.º do novo Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, à segunda 
retificação do mesmo. 
 

Deste modo, no ponto II, n.º 4, onde se lê “(…), no 
respeito pelos limites legalmente estabelecidos”, 
deve ler-se “(…), conforme o estabelecido no 
artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 21 de outubro de 2017 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

DESPACHO n.º 26/2018 
 

de 5 de janeiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.º 93/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 93/2017, datado de 31 de outubro 
de 2017, relativo à delegação e subdelegação de 
competências no Sr. Chefe da Divisão de 
Transportes e Oficinas (DTO), Engenheiro 
Francisco Manuel da Piedade Teixeira, procede-
se, nos termos do disposto no artigo 174.º do novo 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, à 
segunda retificação do mesmo. 
 
Deste modo, no ponto II, n.º 4, onde se lê “(…), no 
respeito pelos limites legalmente estabelecidos”, 
deve ler-se “(…), conforme o estabelecido no 
artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 21 de outubro de 2017 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
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DESPACHO n.º 27/2018 
 

de 5 de janeiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.º 94/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 94/2017, datado de 31 de outubro 
de 2017, relativo à delegação e subdelegação de 
competências no Sr. Chefe da Unidade de Serviço 
do Veterinário Municipal (USVM), Dr. João Pedro 
Ramos de Ribeirinho Patrocínio, procede-se, nos 
termos do disposto no artigo 174.º do novo Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, à segunda 
retificação do mesmo. 
 
Deste modo, no ponto II, n.º 4, onde se lê “(…), no 
respeito pelos limites legalmente estabelecidos”, 
deve ler-se “(…), conforme o estabelecido no 
artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 21 de outubro de 2017 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEREADORES 
 
 

DESPACHO n.º 2/2018 
 

de 5 de janeiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.º 101/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 101/2017, datado de 6 de novembro 
de 2017, relativo à subdelegação de competências 
no Comissário Paulo Rui da Costa Morgado, 
Comandante da Polícia Municipal, procede-se, nos 
termos do disposto no artigo 174.º do novo Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, à 
retificação do mesmo. 
 
Deste modo, no ponto II, n.º 4, onde se lê “(..), no 
respeito pelos limites legalmente estabelecidos”, 
deve ler-se “(...), conforme o estabelecido no 
artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 21 de outubro de 2017 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
 

DESPACHO n.º 3/2018 
 

de 5 de janeiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.º 102/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 102/2017, datado de 6 de novembro 
de 2017, relativo à subdelegação de competências 
na licenciada Maria Margarida Brás Nunes Tomás, 
Coordenadora do Gabinete de Revitalização 
Urbana, procede-se, nos termos do disposto no 
artigo 174.º do novo Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, à retificação do mesmo. 
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Deste modo, no ponto II, n.º 4, onde se lê “(..), no 
respeito pelos limites legalmente estabelecidos”, 
deve ler-se “(...), conforme o estabelecido no 
artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 21 de outubro de 2017 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 4/2018 
 

de 5 de janeiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.º 103/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 103/2017, datado de 6 de novembro 
de 2017, relativo à subdelegação de competências 
no licenciado António José Caramelo Moreiras 
Ferrador, Coordenador do Gabinete de Auditoria 
Interna, procede-se, nos termos do disposto no 
artigo 174.º do novo Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, à retificação do mesmo. 
 
Deste modo, no ponto II, n.º 4, onde se lê “(..), no 
respeito pelos limites legalmente estabelecidos”, 
deve ler-se “(...), conforme o estabelecido no 
artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 21 de outubro de 2017 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
 

DESPACHO n.º 5/2018 
 

de 5 de janeiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.º 104/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 104/2017, datado de 6 de novembro 
de 2017, relativo à subdelegação de competências 
no Sr. Chefe da Equipa Multidisciplinar para as 
Áreas Urbanas de Génese Ilegal, Arqt.º Rui 
Manuel Januário Paulo, procede-se, nos termos 
do disposto no artigo 174.º do novo Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, à 
retificação do mesmo. 
 
Deste modo, no ponto II, n.º 4, onde se lê “(..), no 
respeito pelos limites legalmente estabelecidos”, 
deve ler-se “(...), conforme o estabelecido no 
artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 21 de outubro de 2017 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
 

DESPACHO n.º 6/2018 
 

de 5 de janeiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.º 105/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 105/2017, datado de 6 de novembro 
de 2017, relativo à subdelegação de competências 
na licenciada Sandra Maria Ferreira Pereira 
Martins, Chefe da Divisão de Economia e 
Inovação, procede-se, nos termos do disposto no 
artigo 174.º do novo Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, à retificação do mesmo. 
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Deste modo, no ponto II, n.º 4, onde se lê “(..), no 
respeito pelos limites legalmente estabelecidos”, 
deve ler-se “(...), conforme o estabelecido no 
artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 21 de outubro de 2017 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 7/2018 
 

de 5 de janeiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.º 106/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 106/2017, datado de 6 de novembro 
de 2017, relativo à subdelegação de competências 
na licenciada Sílvia Mendes dos Santos, Chefe da 
Unidade de Turismo, procede-se, nos termos do 
disposto no artigo 174.º do novo Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, à 
retificação do mesmo. 
 
Deste modo, no ponto II, n.º 4, onde se lê “(..), no 
respeito pelos limites legalmente estabelecidos”, 
deve ler-se “(...), conforme o estabelecido no 
artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 21 de outubro de 2017 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
 

DESPACHO n.º 9/2018 
 

de 5 de janeiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.° 96/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 96/2017, datado de 2 de novembro 
de 2017, relativo à delegação e subdelegação de 
competências na licenciada Carla Maria Rodrigues 
Barra da Silva, Diretora do Departamento de 
Coesão Social e Habitação, procede-se, nos 
termos do disposto no artigo 174.º do novo Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, à 
retificação do mesmo. 
 
Deste modo, no ponto lI n.º 4., onde se lê “(...), no 
respeito pelos limites legalmente estabelecidos”, 
deve ler-se “(…), conforme o estabelecido no 
artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º2 
35/2014, de 20 de junho”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 21 de outubro de 2017 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

A Vereadora, 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 10/2018 
 

de 5 de janeiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.° 97/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 97/2017, datado de 2 de novembro 
de 2017, relativo à delegação e subdelegação de 
competências no licenciado Júlio Esteves Ribeiro, 
Diretor do Departamento de Gestão e 
Modernização Administrativa, procede-se, nos 
termos do disposto no artigo 174.º do novo Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, à 
retificação do mesmo. 
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Deste modo, no ponto lI n.º 4., onde se lê “(...), no 
respeito pelos limites legalmente estabelecidos”, 
deve ler-se “(…), conforme o estabelecido no 
artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º2 
35/2014, de 20 de junho”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 21 de outubro de 2017 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

A Vereadora, 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 11/2018 
 

de 5 de janeiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.° 98/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 98/2017, datado de 2 de novembro 
de 2017, relativo à delegação e subdelegação de 
competências no licenciado Carlos Manuel Rio 
Santos, Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos, procede-se, nos termos do disposto no 
artigo 174.º do novo Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, à retificação do mesmo. 
 
Deste modo, no ponto lI n.º 4., onde se lê “(...), no 
respeito pelos limites legalmente estabelecidos”, 
deve ler-se “(…), conforme o estabelecido no 
artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º2 
35/2014, de 20 de junho”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 21 de outubro de 2017 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

A Vereadora, 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 

 DESPACHO n.º 12/2018 
 

de 5 de janeiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.° 161/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 161/2017, datado de 24 de 
novembro de 2017, relativo à delegação e 
subdelegação de competências na licenciada Ana 
Paula Alves dos Santos Silva, Diretora do 
Departamento de Educação, procede-se, nos 
termos do disposto no artigo 174.º do novo Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, à 
retificação do mesmo. 
 
Deste modo, no ponto lI n.º 4., onde se lê “(...), no 
respeito pelos limites legalmente estabelecidos”, 
deve ler-se “(…), conforme o estabelecido no 
artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º2 
35/2014, de 20 de junho”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 21 de outubro de 2017 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

A Vereadora, 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

 

 
EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 
PARA AS ÁREAS URBANAS 

DE GÉNESE ILEGAL 
 

 
 

EDITAL n.º 30/2018 
 

Assunto: Consulta Pública relativamente à 
proposta de deliberação de aprovação do Projeto 
de Loteamento/Reconversão Urbanística do Bairro 
das Fontes - Processo Administrativo n.º 
30.811/L/OR 

 
Rui Manuel Januário Paulo, Chefe da Equipa 
Multidisciplinar para as Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal, torna público, no uso de competência 
subdelegada e para efeitos do disposto no n.º 7 do 
artigo 24.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na 
redação dada pela Lei n.º 165/99 de 14 de 
setembro, Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, pela 
Lei n.º 10/2008, de 20 de fevereiro, pela Lei n.º 
79/2013, de 26 de novembro e pela Lei n.º 
70/2015, de 16 de julho e nos termos definidos no 
art.º 64.º do Regulamento Municipal de Edificação 
e Urbanização da Câmara Municipal de Loures 
(RMEU) n.º 19/2012, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 15, de 20 de janeiro de 
2012, que se encontra aberto a partir do décimo 
dia a contar da presente publicação e pelo prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, o período de discussão 
pública referente ao projeto de reconversão 
urbanística, na modalidade de operação de 
loteamento, a realizar no Bairro das Fontes, sito 
em São João da Talha, no âmbito do processo de 
reconversão urbanística de AUGI - área urbana de 
génese ilegal - de iniciativa particular, durante o 
qual os interessados poderão apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões. 
 
Durante este período, os interessados poderão 
consultar o projeto de reconversão urbanística, na 
modalidade de operação de loteamento, constante 
do Processo Administrativo n.º 30.811/L/OR, bem 
como as informações técnicas elaboradas pelos 
serviços municipais competentes, devendo dirigir-
se, para o efeito, em qualquer dia útil, das 8.30 às 
16.00 horas, à Equipa Multidisciplinar para as 
Áreas Urbanas de Génese Ilegal, sita na Rua Ilha 
da Madeira, n.º 4 - 4.º Piso, Loures (edifício do 
DPGU). 
 
 

Os interessados deverão apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões, por 
escrito devidamente identificado, dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, no 
local indicado ou no sítio da autarquia. 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no Município 
de Loures, constituído por duas folhas, no sítio 
institucional da Câmara Municipal de Loures em 
www.cm-Ioures.pt, nos Paços do Município e na 
morada do prédio em causa. 

 
Loures, 11 de janeiro de 2018 

 
O Chefe da EMAUGI 

 
Por subdelegação de competências, 

Despacho n.º 104/2017, de 06-11-2017 
 

(a) Rui Paulo 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
MUNICÍPIO DE LOURES 

 

AVISO n.º 350/2018 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

 
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por despacho do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Cascais, e por acordo da 
trabalhadora, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade na categoria da Técnica 
Superior Maria Gabriela Pedro Santana Salgado 
nesta Câmara Municipal, a partir do dia 30 de 
novembro de 2017, nos termos da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual 
redação. 

 
4 de dezembro de 2017. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 4, de 5 de janeiro de 2018] 
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AVISO n.º 504/2018 
 

Designação do cargo de Adjunto 
do Gabinete de Apoio à Vereação 

 
Torna-se público que o Sr. Presidente da Câmara 
designou, para exercer funções de Adjunto do 
Gabinete de Apoio à Vereação, Bruno Alexandre 
Caçador Simão, a partir de 5 de dezembro de 
2017, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 2 
do artigo 42.º e n.ºs 4 e 5 do artigo 43.º, todos do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como dos artigos 11.º e 12.º ambos do 
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, 
aplicável por remissão do n.º 5 do artigo 43.º do 
referido Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 
 
Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, foi 
conferida a autorização prevista no n.º 3 do artigo 
7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro. 
 
Nota curricular: 
 
Nome: Bruno Alexandre Caçador Simão 
Habilitações Académicas: Frequência do 3.º ano 
da Licenciatura em Sociologia no ISCTE - Instituto 
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. 
Carreira Profissional: 1997-1999 Operário não 
especializado - Entreposto de Lisboa SA; 1999-
2000 Técnico Assistente Administrativo no Instituto 
do Vinho do Porto; 2001-2003 Assistente 
Administrativo na Câmara Municipal de Loures - 
Gabinete de Apoio aos Vereadores da CDU; 2003-
2007 Gestor Comercial Espaço da Ribeira Lda. - 
Associação de Turismo de Lisboa; 2007-2009 
Sócio Gerente da Empresa Multiprimus, Promoção 
e Gestão Comercial Lda.; 2009-2013 Letras & 
Sinais Comunicação e Publicidade, Unipessoal 
Lda.; 2013-2017 Diretor de Serviços na 
Associação Pomba da Paz IPSS. 

 
7 de dezembro de 2017. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 6, de 9 de janeiro de 2018] 

 
 
 
 
 
 

AVISO n.º 604/2018 
 

Reabertura 
de procedimentos concursais comuns 

 
Por terem sido publicitados os avisos n.ºs 
14627/2017, 14628/2017 e 14629/2017, com 
inexatidão, na Bolsa de Emprego Público, em 
www.bep.gov.pt, procede-se à reabertura dos 
procedimentos concursais comuns de 
recrutamento publicados na 2.ª série do Diário da 
República, n.º 233, de 5 de dezembro de 2017: 

 
Aviso n.º 14627/2017 

 
Referência 1 - Categoria de Assistente Técnico da 
Carreira de Assistente Técnico (Medidor 
Orçamentista) para ocupação de 1 posto de 
trabalho afeto ao Departamento de Obras 
Municipais; 
 
Referência 2 - Categoria de Assistente Técnico da 
Carreira de Assistente Técnico (Topógrafo) para 
ocupação de 1 posto de trabalho afeto ao 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística. 

 
 

Aviso n.º 14628/2017 
 

Referência 1 - Categoria de Assistente 
Operacional da Carreira Geral de Assistente 
Operacional para ocupação de 4 postos de 
trabalho afetos ao Departamento de Ambiente (2 
postos) e à Unidade de Serviço do Veterinário 
Municipal (2 postos); 
 
Referência 2 - Categoria de Assistente 
Operacional da Carreira Geral de Assistente 
Operacional (Condutor de Máquinas Pesadas e 
Veículos Especiais) para ocupação de 3 postos de 
trabalho afetos à Divisão de Transportes e 
Oficinas; 
 
Referência 3 - Categoria de Assistente 
Operacional da Carreira Geral de Assistente 
Operacional (Pintor Auto) para ocupação de 1 
posto de trabalho afeto à Divisão de Transportes e 
Oficinas; 
 
Referência 4 - Categoria de Assistente 
Operacional da Carreira Geral de Assistente 
Operacional (Serralheiro Mecânico) para 
ocupação de 1 posto de trabalho afeto à Divisão 
de Transportes e Oficinas; 
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Referência 5 - Categoria de Assistente 
Operacional da Carreira Geral de Assistente 
Operacional (Coveiro) para ocupação de 2 postos 
de trabalho afetos ao Departamento de Ambiente; 
 
Referência 6 - Categoria de Assistente 
Operacional da Carreira Geral de Assistente 
Operacional (Jardineiro) para ocupação de 8 
postos de trabalho afetos ao Departamento de 
Ambiente; 
 
Referência 7 - Categoria de Assistente 
Operacional da Carreira Geral de Assistente 
Operacional (Sapador Florestal) para ocupação de 
3 postos de trabalho afetos ao Departamento de 
Ambiente; 
 
Referência 8 - Categoria de Assistente 
Operacional da Carreira Geral de Assistente 
Operacional (Carpinteiro de Limpos) para 
ocupação de 1 posto de trabalho afeto ao 
Departamento de Obras Municipais. 

 
 

Aviso n.º 14629/2017 
 

Referência 1 - Categoria de Técnico Superior da 
Carreira de Técnico Superior (Design) para 
ocupação de 1 posto de trabalho afeto à Divisão 
de Atendimento, Informação e Comunicação; 
 
Referência 2 - Categoria de Técnico Superior da 
Carreira de Técnico Superior (Belas Artes) para 
ocupação de 1 posto de trabalho afeto à Divisão 
de Atendimento, Informação e Comunicação; 
 
Referência 3 - Categoria de Técnico Superior da 
Carreira de Técnico Superior (Engenharia 
Mecânica) para ocupação de 1 posto de trabalho 
afeto à Divisão de Transportes e Oficinas; 
 
Referência 4 - Categoria de Técnico Superior da 
Carreira de Técnico Superior (Direito) para 
ocupação de 5 postos de trabalho afetos ao 
Departamento de Planeamento, Finanças e 
Aprovisionamento (2 postos), à Equipa 
Multidisciplinar das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal (1 posto) e ao Departamento de Gestão e 
Modernização Administrativa (2 postos); 
 
Referência 5 - Categoria de Técnico Superior da 
Carreira de Técnico Superior (Arquitetura) para 
ocupação de 3 postos de trabalho afetos à Equipa 
Multidisciplinar das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal (1 posto) e ao Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística (2 postos); 
 
 

Referência 6 - Categoria de Técnico Superior da 
Carreira de Técnico Superior (Arquitetura 
Paisagista) para ocupação de 2 postos de trabalho 
afetos ao Departamento de Ambiente (1 posto) e 
ao Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística (1 posto); 
 
Referência 7 - Categoria de Técnico Superior da 
Carreira de Técnico Superior (Engenharia do 
Ambiente ou Ecologia) para ocupação de 1 posto 
de trabalho afeto ao Departamento de Ambiente; 
 
Referência 8 - Categoria de Técnico Superior da 
Carreira de Técnico Superior (Engenharia 
Florestal e Recursos Naturais) para ocupação de 1 
posto de trabalho afeto ao Departamento de 
Ambiente; 
 
Referência 9 - Categoria de Técnico Superior da 
Carreira de Técnico Superior (Engenharia 
Eletrotécnica) para ocupação de 6 postos de 
trabalho afetos ao Departamento de Ambiente (1 
posto) e ao Departamento de Obras Municipais (5 
postos); 
 
Referência 10 - Categoria de Técnico Superior da 
Carreira de Técnico Superior (Engenharia Civil) 
para ocupação de 9 postos de trabalho afetos ao 
Departamento de Coesão Social e Habitação (1 
posto), ao Departamento de Obras Municipais (6 
postos) e ao Departamento de Planeamento e 
Gestão Urbanística (2 postos); 
 
Referência 11 - Categoria de Técnico Superior da 
Carreira de Técnico Superior (Serviço e Política 
Social) para ocupação de 4 postos de trabalho 
afetos ao Departamento de Coesão Social e 
Habitação; 
 
Referência 12 - Categoria de Técnico Superior da 
Carreira de Técnico Superior (Engenharia de 
Proteção Civil) para ocupação de 1 posto de 
trabalho afeto ao Serviço Municipal de Proteção 
Civil. 
 
 
Os procedimentos concursais comuns de 
recrutamento reabrem pelo prazo de 10 (dez) dias 
úteis, contados a partir da data da publicação no 
Diário da República do presente aviso, sendo 
aceites novas candidaturas no decurso daquele 
período. 
 
Mantêm-se válidas todas as candidaturas 
anteriormente apresentadas, dentro do prazo dos 
10 dias úteis, contados da data da publicação dos 
avisos n.ºs 14627/2017, 14628/2017 e 
14629/2017, na 2.ª série do Diário da República, 
n.º 233, de 5 de dezembro de 2017. 
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21 de dezembro de 2017. 
 

O Diretor 
do Departamento de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 7, de 10 de janeiro de 2018] 
 
 
 


