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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

11.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 28 de março de 2018 

 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Justificadas as faltas do Sr. Vice-Presidente e do 
Sr. Vereador André Claro Amaral Ventura à 
presente Reunião. 

 
 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pela Sr.ª Vereadora 
e Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata. 

 
Redifinição de prioridades 
no âmbito da Educação, 

visando promover o sucesso escolar 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 143/2018 
 

A Educação é o primeiro pilar da vida de uma 
pessoa. É a estrutura fundacional de todos nós, 
elemento decisivo a médio/longo prazo nos 
caminhos que cada um traça na sua vida. Os 
milhares de jovens no sistema educativo exigem 
que os agentes políticos pensem em como 
melhorar a qualidade das escolas do nosso 
Concelho. A Câmara Municipal de Loures não 
pode querer que as nossas Escolas continuem 
com os péssimos rankings que têm aos dias de 
hoje. Estes rankings são o reflexo dos valores 
obtidos em exames nacionais, mas são também o 
reflexo das condições de estudo em Escola 
Pública que a Autarquia dispõe para os seus 
munícipes. Vejamos, Escola Secundária Arco-íris 

(62.º), a Escola Secundária Dr. António Carvalho 
Figueiredo (203.º), a Escola Secundária José 
Afonso (303.º), a Escola Secundária de Camarate 
(589.º), a Escola Secundária José Cardoso Pires 
(565.º), a Escola Secundária de Sacavém (545.º), 
e Escola Secundária de S. João da Talha (505.º).  
É razoável? Não. Vamos esconder estes 
resultados na demagogia, ou vai a Câmara 
Municipal de Loures intervir? O Partido Social 
Democrata - PSD entende que deve ser a 
segunda opção, ou seja, a Câmara Municipal de 
Loures deve intervir. 
 
Ao Ministério o que é do Ministério, e à Câmara 
Municipal o que é da Câmara Municipal. 
 
É seguramente do interesse da Câmara Municipal 
a satisfação e o desenvolvimento da educação 
dos seus munícipes, assim, parece-nos que 
deverá a Câmara Municipal intervir. 
 
É inconcebível que em pleno século XXI 
continuemos a verificar a existência de “barracões” 
pré-fabricados concebidos para serem provisórios, 
mas transformados em instalações escolares 
definitivas. Chove dentro das salas de aula. 
Material danificado. Onde está a defesa da 
promoção dos direitos dos munícipes? Serão as 
lonas que anunciam festas, as mesmas que irão 
remendar as fendas nos tetos das salas de aula?  
A Câmara Municipal de Loures tem de intervir, não 
por serem os média a “obrigar”, mas por sua 
iniciativa na defesa e no investimento nos seus 
munícipes! 
 
Numa notícia aquando da aprovação do 
Orçamento da Câmara Municipal de Loures, pode-
se ler “A Educação continuará, no presente 
mandato, a ser uma das grandes prioridades. Na 
requalificação do parque escolar, o destaque vai 
para as intervenções nos seguintes 
estabelecimentos: escolas básicas da Portela, n.º 
3 de Unhos, n.º 2 de Loures, Infantado, Flamenga 
e Frielas. A construção do pavilhão desportivo na 
Escola João Viilaret, em Loures, é outro dos 
destaques a assinalar. 
 
A Educação foi anunciada como uma prioridade, 
mas na Escola Secundária Arco-íris na Portela 
essa prioridade foi altamente forçada, tendo a 
Câmara Municipal de Loures adiado e 
negligenciado a requalificação desta escola por 
meses. Será uma prioridade a construção de um 
pavilhão desportivo, ou será uma prioridade a 
erradicação das péssimas condições das 
infraestruturas de grande parte das escolas do 
nosso Concelho? 
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O Partido Social Democrata - PSD, encara a 
Educação como uma verdadeira prioridade. 
Acreditamos que a evolução do Homem se faz 
pelo nível de conhecimento e competências 
adquiridas. A Câmara Municipal de Loures tem 
negligenciado ao longo dos diversos mandatos 
este bem público que é a Educação. 
 
“A EDUCAÇÃO TEM RAÍZES AMARGAS, MAS 
OS SEUS FRUTOS SÃO DOCES” - Aristóteles. 
 
Assim, recomendamos que o atual Executivo da 
Câmara Municipal de Loures redefina prioridades, 
procure identificar as falhas nos seus programas 
de apoio na Educação e as colmate, e que se 
criem novas estratégias e projetos a serem 
implementados para reduzir o insucesso escolar e 
consequentemente promover o sucesso escolar. 
 
A Câmara Municipal de Loures não pode continuar 
a negligenciar a sua população. 

 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pela Sr.ª Vereadora e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata 

 
Pelo alargamento do horário de funcionamento 

das Bibliotecas Municipais 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 144/2018 
 

No Concelho de Loures existam seis Escolas 
Secundárias públicas, contabilizando um total de 
3.111 alunos matriculados (dados 2016 
PORDATA) sendo que qualquer aluno que termine 
com sucesso o seu percurso estudantil nessas 
escolas, fica com o Ensino Secundário concluído e 
com a possibilidade de se candidatar e entrar no 
Ensino Superior. 
 
Bem sabemos que no Concelho de Loures não 
existe Ensino Superior. Assim todos os alunos que 
frequentam o Ensino Secundário no nosso 
Concelho terão sempre que sair para outro 
concelho limítrofe, ou para um destino mais 
dístante. 
 
Em Loures anualmente centenas de alunos 
terminam o seu percurso no Ensino Secundário, e 
também anualmente centenas se candidatam ao 
Ensino Superior. 
 

Sendo certo que muitos continuam a residir e a 
estudar na morada dos seus pais, no nosso 
concelho, cumpre ao executivo da Câmara 
Municipal facultar as ferramentas necessárias para 
ajudar estes jovens munícipes e estudantes. 
 
Em Loures existem duas Bibliotecas Munícipais, a 
Biblioteca Municipal José Saramago situada na 
Freguesia de Loures, na rua 4 de Outubro, e a 
Biblioteca Municipal Ary dos Santos, situada na 
Avenida James Gilman, n.º 18, Sacavém. 
 
A Biblioteca José Saramago encerra às segundas-
feiras, domingos e feriados, estando aberta de 
terça-feira a sexta-feira entre as 9h15 e as 18h45, 
e aos sábados das 10h00 às 18h00. 
 
A Biblioteca Ary dos Santos encerra às segundas-
feiras, domingos e feriados e na última quarta-feira 
dos meses de janeiro, abril, julho e outubro, das 
10h00 às 14h00, estando aberta de terça-feira a 
sábado das 10h00 às 18h00. 
 
Após auscultar inúmeros alunos do Ensino 
Secundário e Superior residentes em Loures, o 
Partido Social Democrata - PSD, chegou 
rapidamente à conclusão de que este horário não 
se adequa para colmatar as necessidades de um 
aluno. 
 
De salientar que nem todas as Instituições de 
Ensino Superior têm espaços de Estudo 24h e que 
em épocas de exames, os alunos ficam limitados a 
estudar nas suas casas, onde por vezes não têm 
as condições ideais e até necessárias para um 
estudo eficaz. Reforça-se que com base na Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, e com o regulamento 
em vigor de “Normas de Funcionamento da Rede 
de Bíbliotecas Municipais”, é da competência da 
Câmara Municipal de Loures a gestão e definição 
dos horários das Bibliotecas Municipais. Assim 
propomos, sendo possível: 
 
a) Adequar o horário de funcionamento das 

Biblioteca Municipais, de forma a que estejam 
abertas aos fins-de-semana; 

 
b) Em alternativa, alargar o horário de 

funcionamento em épocas de exames de 
acordo com uma calendarização a definir em 
função das necessidades efetivas dos 
estudantes do Município. 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar aprsentado pelas Sr.ªs Vereadoras 
e Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, 
pelo falecimento de Doroteia Maria Bizarro 
Marques Bambusch. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 146/2018 

 
Nascida a 23 de fevereiro de 1958, Doroteia Maria 
Bizarro Marques Bambusch honrou e ampliou 
largamente a herança familiar de entrega e 
dedicação desinteressadas de apoio ao próximo e 
de intervenção social e cívica nesta comunidade. 
 
Na Freguesia de Loures, residiu, trabalhou e 
dedicou ao desenvolvimento social a grande parte 
dos 60 anos de sua vida. Ao longo deste tempo, 
foi-se constituindo como exemplo de um sentido 
de missão e de luta pelos valores democráticos e 
pela liberdade, pautadas pela ética da alteridade, 
em valorização da equidade e justiça social. 
 
Licenciada em Gestão de Recursos Humanos, 
pelo instituto Superior de Ciências do Trabalho e 
da Empresa, foram diversos e representativos os 
seus contributos, fundamentados num 
conhecimento aprofundado aliado à elevada 
sensibilidade, à condição e intransigente defesa 
da dignidade humana. Poderá afirmar-se que 
entre as suas marcas distintivas de serviço na 
área social se encontra a promoção da inovação 
nas dinâmicas de inter-relação, e de reforço de 
sinergias positivas entre intervenientes em 
exercício do direito à sua autodeterminação. 
 
Seja pela simples ambição de procura de 
entendimentos éticos entre participantes ou em 
âmbitos de conhecimentos especializados de 
desenvolvimento, em bases colaborativas, o foco 
privilegiado incidiu no incremento da inteligência 
dos sistemas de ação, de intervenção e de 
resolução de problemas para o saudável 
funcionamento das instituições e dos seus 
serviços sociais. As suas caraterísticas distintivas 
e de serviço de elevado valor marcaram e 
serviram instituições como a Câmara Municipal de 
Loures, a Junta de Freguesia de Loures, os 
Serviços lntermunicipalizados de Águas e 
Resíduos, o Conselho Local de Ação Social, a 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em 
Risco e a Associação de Pais da Escola 
Secundária Dr. António Carvalho Figueiredo. 
 
 
 

Como Conselheira Municipal para a Igualdade as 
suas ideias e projetos elaborados deram 
visibilidade ao Município de Loures e 
possibilitaram a construção de um caminho de 
desenvolvimento de boas práticas de intervenção. 
Honrará sua memória continuar o seu exemplo e 
todos os projetos que pensou, criou e desenhou 
para servir a comunidade em toda a sua plenitude. 
 
Perante este momento de luto, os Eleitos pelo 
Partido Socialista na Câmara Municipal de Loures 
propõem que se delibere: 
 
1. Guardar um minuto de silêncio em sua 

memória; 
 
2. Remeter o presente Voto de Pesar à sua 

família. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, sendo cumprido 
um minuto de silêncio em memória da falecida) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

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

 
Repúdio pelo despejo coletivo 

dos moradores das Torres da Fidelidade 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 145/2018 
 

Em Santo António dos Cavaleiros existem mais de 
150 frações de habitação, propriedade da 
Fidelidade, arrendadas desde sempre. A sua 
maioria concentra-se em 3 (três) torres de 10 (2) e 
12 pisos, uma na Praça Duque de Cadaval, outra 
na Praceta Marquês de Castelo Melhor e outra na 
Rua Joaquim Alves, além de algumas frações 
dispersas. 
 
A Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto (NRAU), que 
procedeu à revisão do regime jurídico do 
arrendamento urbano (Lei n.º 6/2006, de 27 de 
fevereiro), impôs aos arrendatários novas regras e 
alterações significativas aos seus contratos, 
extraordinariamente lesivas dos direitos dos 
arrendatários, nomeadamente a alteração da 
duração dos mesmos, passando estes para 2 e 5 
anos. 
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Face a esta nova lei que protege os grandes 
proprietários, todos os arrendatários estão a ser 
notificados da não renovação do contrato de 
arrendamento no término do mesmo (oposição à 
renovação do contrato). Uns com 120 dias de 
antecedência, outros com mais, com a 
obrigatoriedade da entrega das chaves à 
Fidelidade. 
 
Considerando que: 
 
- Esta situação afeta aproximadamente 150 

famílias residentes na freguesia. 
 
- A grande maioria é inquilina há mais de três 

décadas e grande parte tem mais de 65 anos. 
 
- Grande parte da sua vida, pessoal e 

profissional, decorreu neste território. 
 
- Neste momento, face à conjuntura 

socioeconómica, são o apoio dos filhos e 
netos que frequentam as escolas da freguesia. 

 
- E não menos grave, quando deveriam ter 

estabilidade, ao fim de tantos anos de trabalho 
e cumprimento das suas responsabilidades 
sociais, estão a ser obrigados a recomeçar as 
suas vidas noutro local, tendo que criar novas 
rotinas e procurando novas respostas para a 
sua vida, o que na sua maioria, face aos 
preços do mercado de arrendamento, torna 
quase impossível a procura de novas 
soluções. 

 
- Sendo que a freguesia não tem capacidade de 

resposta que permita um novo arrendamento 
na zona. 

 
Nesse sentido, a Câmara Municipal de Loures, 
reunida a 28 de março de 2018, delibera: 
 
- Saudar e solidarizar-se com a justa luta dos 

moradores. 
 
- Repudiar a posição tomada pela Fidelidade, 

exigindo que revertam a sua decisão com a 
interrupção imediata dos despejos e que 
sejam renovados os contratos. 

 
- Repudiar a impossibilidade dos arrendatários 

das frações já em propriedade horizontal 
poderem adquirir as respetivas habitações. 

 
- Reclamar do Governo a imediata alteração da 

denominada “Lei dos Despejos” de Assunção 
Cristas, (NRAU) de modo a impedir estas 
situações de grande injustiça. 

 

- Exigir que a Câmara Municipal de Loures 
exerça toda a sua influência junto do Governo 
e Assembleia da República para impedir este 
despejo em massa, acarretando consigo uma 
quantidade de problemas sociais. 

 
- Solicitar ao executivo que, sempre que seja 

possível, não estabeleça qualquer contrato 
entre a autarquia e o Grupo Fidelidade. 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 8.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 14 de fevereiro 
de 2018. 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação os Srs. Vereadores 
Tiago Farinha Matias e Vasco António Pinhão 
Ramos Teles Touguinha, por não terem estado 
presentes naquela Reunião) 
 
 
 
 
Projeto de Ata da 9.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 28 de fevereiro 
de 2018. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação os Srs. Vereadores 
António Manuel Lopes Marcelino, Tiago 
Farinha Matias e Vasco António Pinhão Ramos 
Teles Touguinha, por não terem estado 
presentes naquela Reunião) 
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OBRAS MUNICIPAIS 
 

INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS 
E ESPAÇO PÚBLICO 

 
Processo n.º 1578-D/DOME 
Loures Cidade Acessível – Rua da República – 
Troço 2 
Proposta de revogação da decisão de adjudicar 
[publicitada em L o u r e sL o u r e sL o u r e sL o u r e s  MUNICIPAL, Edição n.º 4, de 22 de 
fevereiro de 2017, pág.s 27 e 28], nos termos das 
informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 109/2018 

 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal de Loures aprovou, a 

19/10/2016, por deliberação de Câmara na 
sua 75.ª Reunião Ordinária, a constituição do 
agrupamento complementar de entidades 
adjudicantes, o projeto de execução elaborado 
pela C.M. Loures e pelos SIMAR, bem como a 
autorização para abertura de concurso 
público, em conformidade com o previsto no 
artigo 19.º, alínea b), e artigos 17.º e 18.º, 
todos do Código dos Contratos Públicos, 
desenvolvido sob o número de processo 1578-
D/DOME, para a execução da empreitada 
“Loures cidade acessível – Rua da República 
– troço 2” (vide original no processo a folhas 
411); 

 
B. A Câmara Municipal de Loures aprovou, a 

22/02/2017, por deliberação de Câmara na 
sua 84.ª Reunião Ordinária a adjudicação do 
procedimento (vide original a folhas 509 e 
510); 

 
C. A falta de acuidade dos cadastros de 

infraestruturas enterradas detetada durante a 
execução da empreitada de revitalização 
urbana, que condicionou fortemente o 
rendimento dos trabalhos; 

 
D. O projeto de execução não foi revisto por 

entidade distinta da equipa projetista nos 
termos e para os efeitos do disposto no 
número 2 do artigo 43.º do Código dos 
Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008; 

 
 
 
 
 

E. Até ao momento não foi celebrado contrato e o 
concorrente sobre o qual recaiu a adjudicação 
apresentou a 2 de agosto de 2017 documento 
que menciona “…renuncia a toda e qualquer 
indemnização a que possa ter direito por força 
da anulação do procedimento, consequente 
não celebração de contrato e inexecução da 
obra…” caso seja do interesse da Câmara 
Municipal de Loures anular a adjudicação do 
procedimento de contratação pública (vide 
original a folhas 529). 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere ao abrigo do 
disposto no número 1 do artigo 165.º e do número 
1 do artigo 169.º ambos do Código do 
Procedimento Administrativo e ainda da alínea d) 
do número 1 do artigo 79.º do Código dos 
Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008: 
 
1. Revogar a decisão de adjudicar, uma vez que, 

atento o conteúdo da informação n.º 
0095/direp/alf, verifica-se a existência de 
circunstâncias supervenientes relativas aos 
pressupostos da decisão de contratar que 
tornam inconveniente e desaconselhável para 
o Município a celebração do contrato. 

 
… 

 
Loures, 5 de março de 2018 

 
O Vice-Presidente 

 
(a) Paulo Piteira 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata e as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista) 
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PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 47.910/LA/L/N 
João Farinha e Filhos, Lda. 
Proposta de homologação do auto de vistoria, de 
receção definitiva das obras de urbanização e de 
cancelamento da caução existente, nos termos 
das informações dos serviços (operação de 
loteamento em Casal do Arneiro, São Julião do 
Tojal, União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 127/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 772 e 773 e o despacho do 
Diretor do Departamento de Planeamento e 
Gestão Urbanística, a fl. 776; 

 
B. O teor do auto de vistoria a fls. 768 a 771, que 

conclui estarem reunidas as condições para se 
proceder à receção definitiva das obras de 
urbanização; 

 
C. A participação da Junta da União das 

Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal na vistoria para efeitos da receção 
definitiva das obras de urbanização, e parecer 
favorável formalizado, que consta a fl. 767. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença de loteamento e de obras de 
urbanização n.º 04/2010, na localidade de Casal 
do Arneiro, na União das Freguesias de Santo 
Antão e São Julião do Tojal, e face à pretensão 
instruída no processo n.º 47.910/LA/L/N, em nome 
de João Farinha e Filhos, Lda., ao abrigo do 
disposto do artigo 87.º do RJUE (Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação), estabelecido pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
atual redação, aprovar: 
 
1. A homologação do auto de vistoria de fls. 768 

e 771, favorável à receção definitiva das obras 
de urbanização; 

 
2. A receção definitiva das obras de urbanização; 
 
 
 
 

3. O cancelamento da caução existente prestada 
mediante garantia bancária n.º 043-504-
0000065 do Banco Popular Portugal, SA no 
valor de 23.852,17 € (vinte e três mil 
oitocentos e cinquenta e dois euros e 
dezassete cêntimos). 

 
 

Loures, 21 março de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
 
 
 
 
Processo n.º 42.850/LA/L/OR 
Administração Conjunta da AUGI da Quinta de 
Marvila 
Proposta de aprovação da redução da caução 
existente, nos termos das informações dos 
serviços (alvará de loteamento n.º 09/2009, Quinta 
de Marvila, Camarate, União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 129/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 831 e 830 e o despacho do 
Diretor do Departamento de Planeamento e 
Gestão Urbanística, a fl. 835; 

 
B. Os pareceres dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios Loures e Odivelas, a fls. 786, 787 e 
802 que permitem concluir estarem reunidas 
as condições para a libertação do montante da 
caução que respeita às redes de 
abastecimento de água, de drenagem de 
águas residuais domésticas e pluviais e à 
integração no sistema municipal de resíduos 
urbanos, no valor de 4.741,61 € (quatro mil 
setecentos e quarenta e um euros e sessenta 
e um cêntimos); 

 
C. O tempo decorrido após consulta à Junta da 

União das Freguesias de Camarate Unhos e 
Apelação, em 22 de junho de 2017, a fls. 833, 
sem que esta se tenha pronunciado. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de loteamento n.º 09/2009, da Quinta de 
Marvila, em Camarate, na União das Freguesias 
de Camarate, Unhos e Apelação, e face à 
pretensão instruída no processo n.º 
42.850/LA/L/OR, em nome de Administração 
Conjunta da AUGI da Quinta da Marvila, ao abrigo 
do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 54.º do 
RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação em vigor, 
aprovar: 
 
• Redução da caução existente, no valor de 

17.398,49 € (dezassete mil trezentos e 
noventa e oito euros e quarenta e nove 
cêntimos) para 12.656,88 € (doze mil 
seiscentos e cinquenta e seis euros e oitenta e 
oito cêntimos). 

 
 

Loures, 21 de março de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
 
 
 
Processo n.º 11/DPRU/2017 
António M. Santos, Construções, Lda. 
Proposta de submissão a discussão pública do 
procedimento de delimitação de unidade de 
execução abrangendo prédio rústico sito em 
Malhapão, Freguesia de Loures 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 132/2018 

 
Considerando que: 
 
A. A informação a fls. 38 e 39 e o despacho do 

Diretor do Departamento de Planeamento e 
Gestão Urbanística (DPGU) a fl. 40; 

 
B. A propriedade do requerente, que este 

pretende mobilizar é parte significativa do 
espaço intersticial entre as áreas urbanas de 
génese ilegal (AUGI) de Malhapão, Mato 
Antão e Casal da Serra que se encontram em 
processo de reconversão; 

C. Tal espaço intersticial, na vocação atribuída 
pelo Plano Diretor Municipal em vigor - “solo 
urbanizável - espaços de uso especial - 
equipamentos e outros usos de interesse 
público” e “solo urbanizado - espaços verdes - 
verde de proteção e enquadramento” é fator 
essencial da futura provisão central dos 
equipamentos e espaços verdes urbanos 
proporcionais à ocupação edificada que 
resultará da reconversão das AUGI atrás 
identificadas, e ainda da designada como 
Almarjão; 

 
D. A delimitação de unidades de execução deve 

constituir fator útil da correta intervenção no 
território, ainda que de forma faseada, em 
respeito por uma morfologia urbana coerente 
da fixação das funções preconizadas no Plano 
Diretor Municipal de Loures (PDM); 

 
E. A morfologia urbana preconizada no estudo 

desenvolvido na Divisão de Planeamento e 
Reabilitação Urbana (DPRU) a fls. 21 a 37-A 
do processo em referência comporta uma 
coerente e proporcional distribuição de 
encargos e benefícios adstritos às 
propriedades envolvidas dentro do perímetro 
urbano; 

 
F. A iniciativa do requerente, a concretizar-se, 

poderá constituir um contributo significativo 
para a cativação de áreas destinadas a 
equipamentos e espaços verdes urbanos, nas 
condições de centralidade preconizadas no 
PDM relativamente às AUGI envolventes, bem 
como para garantir acessos e ligação de 
infraestruturas entre si. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
artigo 89.º e n.º 4 do artigo 148.º do Decreto-Lei 
n.º 80/2015 (RJIGT), de 14 de maio, e reportando 
ao requerido no âmbito do processo 
11/DPRU/2017: 
 
1. Submeter a prévia discussão pública, por um 

período de 20 dias úteis, a delimitação de 
unidade de execução, nos termos requeridos 
por António M. Santos, Construções, Lda., 
mediante autorização do proprietário, 
Diamantino Inácio Dias, abrangendo o prédio 
rústico delimitado na planta a fl.10 do 
processo em referência, o qual, de acordo 
com a inscrição na Conservatória de Registo 
Predial de Loures, se situa em Malhapão, 
Covões de Baixo e Frente da Estrada, com 
área total de 35.740 m2, com a matriz n.º 52 
da secção A; 
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2. Para o efeito, e nos termos do PDM, no âmbito 
da Subunidade Operativa de Planeamento e 
Gestão (SUOPG) 06 - Murteira/Mato 
Antão/Casal da Serra, fixar a morfologia 
urbana, os parâmetros de edificabilidade e 
cedência para equipamentos e espaços 
verdes de acordo com o estudo elaborado 
pela DPRU a fls. 21 a 37-A, nas condições 
constantes do despacho do Diretor do DPGU 
a fl. 40 do processo em referência. 

 
 

Loures, 21 de março de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE TAXA 
 

Processo n.º 63824/LA/E 
Cooperativa de Solidariedade Social Os 
Amigos de Sempre, CRL 
Proposta de isenção de pagamento da taxa devida 
por licença de construção, no montante de 963,83 
€, no âmbito de ampliação e alteração de edifício – 
Pólo Comunitário/Estrutura Residencial para 
Idosos, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de 
Dia, sito em Rua Palmira Bastos, 11, Bairro da 
Esperança, União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 133/2018 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística a fl. 
457; 

 
B. Os estatutos da titular do processo, que 

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

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, 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 63.824/LA/E/OR, em nome de 
Cooperativa Solidariedade Social Amigos de 
Sempre, CRL, no que respeita à obra de 
ampliação e alteração das instalações destinadas 
a estrutura residencial para pessoas idosas, 
serviço de apoio domiciliário e centro de dia, na 
Rua Palmira Bastos, n.º 11, Bairro da Esperança, 
na União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela, 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 963,83 € 
(novecentos e sessenta e três euros e oitenta e 
três cêntimos). 

 
 

Loures, 21 de março de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

TOPONÍMIA 
 

Processo n.º 37.109/OM-G 
Toponímia de Santa Iria de Azóia 
Proposta de atribuição de denominações 
toponímicas para arruamentos em Bairro da 
Pardaleira, Santa Iria de Azóia, União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 130/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística, a fls. 
333; 
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B. Os topónimos agora propostos, ao evocarem 
figuras com prestígio historicamente afirmado, 
pelos atos e obras a que estão associados, ao 
longo do tempo decorrido, enquanto 
referências nacionais, terão o predicado de 
maior estabilidade nos tempos futuros; 

 
C. A atribuição dos topónimos agora propostos 

mereceu aprovação da Junta da União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, na sua 2.ª reunião 
ordinária, realizada em 6 de dezembro de 
2017. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
aprovar, para a localidade de Bairro da Pardaleira, 
na União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela: 
 
1. A atribuição da designação de Beco Gil 

Vicente, ao troço viário com início 
indeterminado e termo na Rua Luís Vaz de 
Camões; 

 
2. A atribuição da designação de Rua Afonso 

Domingues, ao troço viário com início na Rua 
Luís Vaz de Camões; Rua Afonso Henriques e 
termo na Rua João de Deus; 

 
3. A atribuição da designação de Rua Eça de 

Queiroz, ao troço viário com início na Rua Luís 
Vaz de Camões e termo na Rua João de 
Deus; 

 
4. A atribuição da designação de Rua Afonso 

Henriques, ao troço viário com início na 
Avenida João de Freitas Branco e termo na 
Rua Luís Vaz de Camões; Rua Afonso 
Domingues; 

 
5. A atribuição da designação de Rua João de 

Deus, ao troço viário com início na Rua Afonso 
Domingues e termo na Rua Luís Vaz de 
Camões; 

 
6. A atribuição da designação de Travessa Júlio 

Dinis, ao troço viário com início indeterminado 
e termo na Rua Luís Vaz de Camões. 

 
 
 
 

Loures, 21 de março de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Beco Gil Vicente 
 
Início: indeterminado 
Termo: Rua Luís Vaz de Camões 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua Afonso Domingues 
 
Início: Rua Luís Vaz de Camões; Rua Afonso 
Henriques 
Termo: Rua João de Deus 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua Eça de Queiroz 
 
Início: Rua Luís Vaz de Camões 
Termo: Rua João de Deus 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua Afonso Henriques 
 
Início: Avenida João de Freitas Branco 
Termo: Rua Luís Vaz de Camões; Rua Afonso 
Domingues 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua João de Deus 
 
Início: Rua Afonso Domingues 
Termo: Rua Luís Vaz de Camões 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Travessa Júlio Dinis 
 
Início: indeterminado 
Termo: Rua Luís Vaz de Camões 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Processo n.º 30.897/OM-C 
Toponímia de Lousa 
Proposta de atribuição de denominação 
toponímica para arruamento em Lousa, Freguesia 
de Lousa. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 131/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística, a fl. 
483; 

 
B. O topónimo agora proposto acompanha a 

designação pela qual é reconhecido o sítio e, 
de acordo com o mencionado pela Junta de 
Freguesia de Lousa, merece o acordo dos 
residentes locais; 

 
C. A atribuição do topónimo agora proposto 

mereceu aprovação da Junta de Freguesia de 
Lousa, na sua 14.ª reunião extraordinária, 
realizada em 29 de setembro de 2017. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
aprovar, para a localidade de Lousa, na freguesia 
de Lousa: 
 
A atribuição da designação de Travessa das 
Fontaínhas, ao troço viário com início na Rua 
Major Rosa Bastos e termo na Rua Padre Luís 
Francisco Germano. 

 
Loures, 21 de março de 2018 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Bernardino Soares 

 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Travessa das Fontaínhas 
 
Início: Rua Major Rosa Bastos 
Termo: Rua Padre Luís Francisco Germano 
 
(Aprovada por unanimidade) 

EDUCAÇÃO 
 

Proposta de transferência de verbas para diversas 
entidades, no âmbito do Projeto Escola com 
Teatro. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 138/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Projeto Escola com Teatro procura estimular 

a atividade teatral nas escolas do concelho de 
Loures; 

 
B. Há entidades de âmbito escolar que 

promovem a atividade regular do teatro e que 
incentivam a participação dos alunos e da 
comunidade educativa em ações de caráter 
artístico, mormente teatral; 

 
C. Para a sua continuidade pretende-se apoiar a 

aquisição de material diverso imprescindível 
para elevar a qualidade e diversidade do 
trabalho realizado. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 setembro, com a redação dada pela Lei n.º 
69/2015, de 16 de julho, aprovar a transferência 
de verba às diversas entidades, no valor de 
4.000,00 € (quatro mil euros), conforme abaixo 
especificado: 
 

Entidade Contribuinte Verba 
a 

transferir 
Agrupamento de Escolas 
Maria Keil 

600079198 400,00 € 

Agrupamento de Escolas 
Eduardo Gageiro 

600079767 400,00 € 

Agrupamento de Escolas 
General Humberto Delgado 

600079899 400,00 € 

Agrupamento de Escolas 
João Villaret 

600079465 400,00 € 

Agrupamento de Escolas 
4 de Outubro 

600085236 400,00 € 

Agrupamento de Escolas 
da Portela e Moscavide 

600074544 400,00 € 

Agrupamento de Escolas 
de São João da Talha 

600079899 400,00 € 

Agrupamento de Escolas 
de Camarate 

600074226 400,00 € 

Escola Secundária 
de Camarate 

600036545 400,00 € 

IPTrans 
Instituto Profissional 
de Transportes 

 
504654373 

 
400,00 € 

TOTAL 4.000,00 € 
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Loures, 21 de março de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de transferência de verba para 
Agrupamento de Escolas, no âmbito de realização 
de Seminário Nacional “Modelos de Educação do 
Futuro”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 137/2018 

 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal de Loures se encontra a 

organizar, em parceria com a Escola Superior 
de Educação de Lisboa, o Seminário Nacional 
“Modelos de Educação do Futuro”, que terá 
lugar no próximo dia 19 de abril, entre as 9h30 
e as 17h30, no Auditório da Escola Secundária 
Dr. António Carvalho Figueiredo, em Loures; 

 
B. O programa da iniciativa contempla, no 

período da manhã, uma pausa para café, 
tendo-se, nesse sentido, entendido como 
sendo pertinente que o respetivo “catering” 
pudesse ser assegurado por parte dos alunos 
do curso de restauração e bar do 
Agrupamento de Escolas Maria Keil, numa 
perspetiva de valorização do bom trabalho 
desenvolvido no referido Agrupamento e 
visando igualmente proporcionar aos alunos 
mais uma experiência em contexto de 
formação prática, que constituirá, certamente 
uma mais-valia para a sua aprendizagem e 
desenvolvimento académico e profissional. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 setembro, com a redação dada pela Lei n.º 
69/2015, de 16 de julho, aprovar a transferência 
de verba ao Agrupamento de Escolas Maria Keil, 
contribuinte n.º 600079197, no valor de 500,00 € 
(quinhentos euros). 

 

Loures, 21 de março de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 134/2018 
 

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

501617540, requereu a utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas de 
Santa Iria de Azóia, no dia 17 de dezembro de 
2017, entre as 10H00 e as 12H00, para um 
evento de Futsal, integrado nas Festividades 
de Natal; 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 
Azóia, no período indicado, prevê o 
pagamento por hora de 10,53 € (dez euros e 
cinquenta e três cêntimos), isento de IVA; 

 
C. A utilização teve a duração total de duas 

horas, correspondendo a um valor a 
pagamento de 21,06 € (vinte e um euros e 
seis cêntimos), isento de IVA; 

 
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 
abrigo da aI. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
isenção do pagamento pela utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa 
Iria de Azóia, ao Grupo Desportivo de Pirescoxe, 
no valor de 21,06 € (vinte e um euros e seis 
cêntimos). 
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Loures, 13 de março de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 135/2018 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação Desportiva e Cultural do Catujal, 

com o NIF 507790162, realizou nos dias 12 e 
13 de janeiro de 2018, respetivamente das 
19H00 às 24H00 e das 8H00 às 24H00, o “2.º 
Torneio de Taekwondo Jovens do Futuro”, no 
Pavilhão Desportivo do Agrupamento de 
Escolas de Catujal-Unhos; 

 
B. A ocupação do Pavilhão Desportivo do 

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

 
C. A utilização teve a duração total de vinte e 

uma horas, correspondendo a um valor a 
pagamento de 277,83 € (duzentos e setenta e 
sete euros e oitenta e três cêntimos), isento de 
IVA; 

 
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 respetivo Pavilhão, à 
Associação Desportiva e Cultural do Catujal, no 
valor de 277,83 € (duzentos e setenta e sete euros 
e oitenta e três cêntimos), isento de IVA. 

 
 
 
 

Loures, 12 de março de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 

 
Processo n.º 47095/DCA/2018 
Concurso Público para aquisição de apólices 
de seguro 
Proposta de aprovação do Programa de Concurso, 
Caderno de Encargos e Minuta de Anúncio, do 
proposto no documento Proposta de Autorização 
para Início e Tipo de Procedimento e de dispensa 
do disposto no n.º 1 do Artigo 61.º da Lei n.º 
114/2017, de 29 de dezembro, de acordo com a 
previsão do n.º 3 daquele artigo. 

 
PROPOSTA DE DEUBERAÇÃO 

 
n.º 136/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Conforme decorre da solicitação efetuada 

através da informação n.º E/29444/2018, 
proveniente da Divisão de Administração 
Geral (DAG), datada de 19/03/2018 e com 
Despacho de concordância da Sr.ª Vereadora 
Maria Eugénia Coelho, datado de 20/03/2018, 
e pelas razões constantes de tal documento, 
foi manifestada a necessidade de ser iniciado 
um processo de contratação pública no 
sentido de se celebrar um contrato para 
“Aquisição de Apólices de Seguro” que inclui 
apólices de Acidentes de Trabalho, Acidentes 
Pessoais Autarcas, Acidentes Pessoais 
Bombeiros - Comando e Ativo, Acidentes 
Pessoais Bombeiros - Restantes Quadros, 
Acidentes Pessoais Utentes lnstalações 
Desportivas, Acidentes Pessoais Iniciativas 
Temporárias, Acidentes Pessoais Atividades 
Temporárias, Acidentes Pessoais 
VoIuntariado, Acidentes Pessoais Escolar, 
Acidentes Pessoais Plataforma Elevatória, 
Arvoredo, Automóvel, Responsabilidade Civil, 
Multirriscos e Máquinas Casco, pelo período 
de 1 (um) ano, com início de produção de 
efeitos previsto para o dia 1 de agosto de 
2018; 
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B. Nos termos da regra geral de escolha do 
procedimento (prevista no artigo 18.º do 
Código dos Contratos Públicos) bem como do 
valor máximo do benefício económico que 
pode ser obtido pela(s) entidade(s) 
adjudicatária(s) com a execução do(s) 
contrato(s) a celebrar, se mostra adequado 
adotar o procedimento do tipo concurso 
público, com publicação de anúncio no Diário 
da República e no Jornal Oficial da União 
Europeia, tudo em conformidade, 
designadamente, com o previsto nos artigos 
16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, 
alínea a) e 474.º, n.º 3, alínea c), todos do 
Código dos Contratos Públicos; 

 
C. O órgão competente para contratar, autorizar 

a despesa, escolher o procedimento, aprovar 
os documentos pré-contratuais (Programa do 
Concurso, Caderno de Encargos e Minuta do 
Anúncio do procedimento), designar o júri, 
nomear o gestor do contrato, aprovar a minuta 
de contrato, bem como para quaisquer outros 
atos inerentes ao procedimento aquisitivo em 
apreço, é a Câmara Municipal, uma vez que 
se estima que o Município de Loures possa vir 
a pagar o preço contratual global de 
856.839,65 € (oitocentos e cinquenta e seis 
mil, oitocentos e trinta e nove euros e 
sessenta e cinco cêntimos), decorrente da 
soma do preço base unitário do Lote 1 que é 
de 645.659,45 € (seiscentos e quarenta e 
cinco mil seiscentos e cinquenta e nove euros 
e quarenta e cinco cêntimos), com o preço 
base unitário do Lote 2 que é de 180.174,20 € 
(cento e oitenta mil cento e setenta e quatro 
euros e vinte cêntimos) e com o preço base 
unitário do Lote 3 que é de 31.006,00 € (trinta 
e um mil e seis euros), isento de IVA, tudo à 
luz do disposto, designadamente, na alínea f), 
n.º 1, do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, no artigo 18.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
(repristinado pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 86/2011, de 11/04), e nos 
artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 
1, alínea a), 36.º, 46.º-A, 47.º, 67.º a 69.º, 
290.º-A e 474.º, n.º 3, alínea c), todos do 
Código dos Contratos Públicos; 

 
D. Que é necessário, nomeadamente, informar 

os fundamentos aduzidos pelo serviço 
requisitante para a fixação do preço base que 
consta no caderno de encargos, propor o júri a 
designar para o procedimento, bem como 
propor o gestor do contrato a celebrar, foi 
elaborado documento intitulado de “proposta 
de autorização para início e tjpo de 
procedimento, para nomeação de júri e 

nomeação do gestor do contrato” que se 
anexa, também para efeitos de aprovação; 

 
E. O preço base fixado no procedimento 

aquisitivo, aqui em apreço, cotejado com o 
preço contratual decorrente do contrato n.º 
120/2017 com idêntico objeto, ainda em vigor, 
e que iniciou a sua produção de efeitos em 
2017, preço contratual esse que foi de 
787.940,30 € (setecentos e oitenta e sete mil 
novecentos e quarenta euros e trinta 
cêntimos), confere a possibilidade de o preço 
contratual que venha entretanto a ser 
adjudicado à luz deste procedimento seja 
superior ao do referido contrato n.º 120/2017, 
assim como tendo presente o disposto no n.º 1 
e no n.º 3 do artigo 61.º da Lei n.º 114/2017, 
de 29 de dezembro (Lei do Orçamento do 
Estado para 2018), existe a necessidade do 
órgão competente para contratar, a Câmara 
Municipal, dispensar do disposto no n.º 1 do 
referido artigo, de acordo com a previsão que 
o n.º 3 também do referido artigo contempla; 

 
F. A respetiva despesa está prevista e ocorrerá 

pelas rubricas 0301 010309 2013 A 34 e 0204 
020212 2013 A 31; 

 
G. As regras das peças do procedimento foram 

elaboradas tendo por base a recolha de 
informação o mais atualizada possível, por 
parte dos diversos serviços municipais, não 
ficando prejudicada a possibilidade de, por via 
de esclarecimentos a prestar no procedimento, 
seja por iniciativa da entidade adjudicante, 
seja a pedido das entidades interessadas, ser 
tal informação atualizada procedimentalmente. 

 
 
Tenho, a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto, designadamente na alínea f) do n.º 1, do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho, (repristinado pela Resolução da 
Assembleia da República n.º 86/2011, de 11/04), e 
nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 
1, alínea a), 36.º, 46.º-A, 47.º, 67.º a 69.º, 290.º-A 
e 474.º, n.º 3, alínea c), todos do Código dos 
Contratos Públicos, bem como ao abrigo do 
disposto no n.º 1 e no n.º 3 do artigo 61.º da Lei n.º 
114/2017, de 29 de dezembro (Lei do Orçamento 
do Estado para 2018), aprovar: 
 
1. O programa do concurso, o caderno de 

encargos e a minuta do anúncio, enquanto 
peças do procedimento, que se anexam; 
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2. O proposto no documento sob o título 
“proposta de autorização para início e tipo de 
procedimento, para nomeação de júri e 
nomeação do gestor do contrato”, que se 
anexa; 

 
3. A dispensa do disposto no n.º 1 do artigo 61.º 

da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (Lei 
do Orçamento do Estado para 2018) de 
acordo com a previsão do n.º 3 desse mesmo 
artigo. 

 
Anexos: 
 
4 documentos (Programa do concurso, caderno de 
encargos, minuta do anúncio do procedimento e 
“proposta de autorização para início e tipo de 
procedimento, para nomeação de júri e nomeação 
do gestor do contrato”). 

 
 

Loures, 22 de março de 2018 
 

A Vereadora da Câmara Municipal 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO 
PARA INÍCIO E TIPO DE PROCEDIMENTO, 

PARA NOMEAÇÃO DE JÚRI 
E NOMEAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO 

 
1. Na sequência da solicitação efetuada através 

da informação n.º E/29444/2018, proveniente 
da Divisão de Administração Geral (DAG), 
datada de 19/03/2018, e com Despacho de 
concordância da Sr.ª Vereadora Maria 
Eugénia Coelho, datado de 20/03/2018, 
proponho a adoção do procedimento aquisitivo 
do tipo concurso público, com publicitação no 
Diário da República e no Jornal Oficial da 
União Europeia, ao abrigo do disposto, 
designadamente nos artigos 16.º, n.º 1, alínea 
c), 17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, alínea a), todos do 
Código dos Contratos Públicos (CCP), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, com vista à celebração de contrato 
para “Aquisição de Apólices de Seguro”, que 
inclui apólices de Acidentes de Trabalho, 
Acidentes Pessoais Autarcas, Acidentes 
Pessoais Bombeiros - Comando e Ativo, 
Acidentes Pessoais Bombeiros - Restantes 
Quadros, Acidentes Pessoais Utentes 
Instalações Desportivas, Acidentes Pessoais 
Iniciativas Temporárias, Acidentes Pessoais 
Atividades Temporárias, Acidentes Pessoais 
Voluntariado, Acidentes Pessoais Escolar, 

Acidentes Pessoais Plataforma Elevatória, 
Arvoredo, Automóvel, Responsabilidade Civil, 
Multirriscos e Máquinas Casco, pelo período 
de 1 (um) ano, com inicio de produção de 
efeitos previsto para o dia 1 de agosto de 
2018. 

 
A adjudicação efetuar-se-á por lotes, integrando o 
procedimento os seguintes 3 (três) lotes que 
integram as seguintes apólices: 
 
Lote 1: 
 
- Ramo Acidentes de Trabalho 
 
- Ramo Multirriscos 
 
(O Lote 1 integra as apólices de Acidentes de 
trabalho e multirriscos) 
 
 
Lote 2: 
 
- Ramo Acidentes Pessoais 
 
- Ramo Automóvel 
 
- Ramo Máquinas Casco 
 
(O Lote 2 integra as apólices de Acidentes 
Pessoais Autarcas, Acidentes Pessoais Bombeiros 
- Comando e Ativo, Acidentes Pessoais Bombeiros 
- Restantes Quadros, Acidentes Pessoais Utentes 
Instalações Desportivas, Acidentes Pessoais 
Iniciativas Temporárias, Acidentes Pessoais 
Atividades Temporárias, Acidentes Pessoais 
Voluntariado, Acidentes Pessoais Escolar, 
Acidentes Pessoais Plataforma Elevatória, 
Automóvel e Máquinas Casco). 
 
 
Lote 3: 
 
- Ramo Responsabilidade Civil 
 
- Arvoredo 
 
(O Lote 3 integra as apólices de Responsabilidade 
Civil e Arvoredo) 
 
 
2. Por ser o órgão competente para a 

contratação aqui em apreço e, 
consequentemente, para a aprovação do 
Programa do Concurso, do Caderno de 
Encargos, da Minuta do Anúncio do 
procedimento, bem como da nomeação do júri 
do procedimento e do gestor do contrato, 
propõe-se que o procedimento seja sujeito a 
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deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
uma vez que se estima que com a execução 
de todas as prestações que constituem o 
objeto do contrato a celebrar o preço 
contratual global (artigo 97.º do CCP) a pagar 
pelo Município possa ser na ordem de 
856.839,65 € (oitocentos e cinquenta e seis 
mil, oitocentos e trinta e nove euros e 
sessenta e cinco cêntimos), isento de IVA, 
tudo à luz do disposto, designadamente, na 
alínea f), n.º 1, do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, no artigo 18.º 
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
(repristinado pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 86/2011, de 11/04), e nos 
artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 
1, alínea a), 36.º e 67.º, todos do CCP. 

 
3. Propõe-se que as propostas sejam 

apresentadas através da plataforma eletrónica 
Vortalnext, estabelecendo um prazo para 
apresentação das mesmas de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data de envio do anúncio 
do concurso para publicação no Diário da 
República, tendo como hora limite de entrega 
as 18 horas (hora continental) do 30.º 
(trigésimo) dia. 
Se o termo do prazo ocorrer num sábado, 
domingo ou feriado, tal termo transfere-se 
para as 18 horas do primeiro dia útil seguinte. 

 
4. Propõe-se que o referido montante de 

856.839,65 € (oitocentos e cinquenta e seis 
mil, oitocentos e trinta e nove euros e 
sessenta e cinco cêntimos), enquanto despesa 
máxima a realizar, seja fixado no Caderno de 
Encargos como preço base global do 
procedimento, decorrente da soma dos 
diferentes preços base unitários também a 
fixar no procedimento para cada um dos lotes, 
e que são os seguintes: 

 
Lote 1 - O preço base unitário é de 645.659,45 € 
(seiscentos e quarenta e cinco mil seiscentos e 
cinquenta e nove euros e quarenta e cinco 
cêntimos). 
 
Lote 2 - O preço base unitário é de 180.174,20 € 
(cento e oitenta mil cento e setenta e quatro euros 
e vinte cêntimos). 
 
Lote 3 - O preço base unitário é de 31.006,00 € 
(trinta e um mil e seis euros). 
 
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 
47.º do CCP, o fundamento aduzido pelo serviço 
requisitante para a fixação do preço base no 
aludido montante, foi o seguinte: 
 

O valor, por nós proposto, para o preço base tem 
em atenção os valores e taxas praticados 
atualmente no mercado segurador, 
especificamente na área da contratação pública e 
de acordo com a dimensão do Programa de 
Seguros do Município, considerando, 
nomeadamente, os aumentos sentidos no que 
respeita à massa salarial, ao valor do património a 
segurar bem como às taxas de sinistralidade. 
 
No que diz respeito ao Programa de Seguros, para 
a nova contratação, verificam-se os seguintes 
acréscimos: 
 
• Ramo de Acidentes Pessoais: Por força da 

legislação em vigor atualização/aumento dos 
capitais nas apólices de Bombeiros, Utentes 
das Instalações Desportivas e Iniciativas; 
verifica-se igualmente um aumento do número 
de utentes na apólice dos Utentes das 
Instalações, cerca de 50.000 pessoas 
associadas ao Pavilhão do Oriente; Aumento 
do número de atividades organizadas pelo 
Município, prevendo-se um incremento de 
cerca de 24.000 participantes; ainda no âmbito 
dos acidentes pessoais regista-se o aumento 
dos capitais seguros na apólice de Autarcas. 
O atrás exposto acarretará um aumento nos 
custos destes ramos/apólices. 

 
• Ramo de Acidentes de Trabalho: Aumento do 

número, de trabalhadores e consequente 
aumento do capital seguro (massa salarial 
2017 - 30.010.103,00 € previsão para 2018 - 
32.399.300,00 €); 

 
• Multirriscos: Aumento considerável, dada a 

inclusão de edifícios que não constavam na 
anterior apólice, do capital seguro (incremento 
de cerca de 49.000.000,00 €) o que significa 
uma notória alteração no custo da apólice); 

 
• Arvoredo: Aumento do capital seguro para 

100.000,00 € (mais 10.000,00 € que na 
apólice em vigor); 

 
• Responsabilidade civil: Aumento do valor final 

do prémio da apólice associado à elevada taxa 
de sinistralidade neste ramo (cerca de 
43.000,00 € pagos em indemnizações num 
total de 33 sinistros no período de 01/01/2017 
a 31/12/2017). 
Compete-nos referir em especial que as taxas 
de acidentes de trabalho, a nível nacional e na 
generalidade dos casos, quer no que respeita 
às autarquias/entidades públicas, bem como 
ao nível das entidades privadas, têm vindo a 
aumentar significativamente nos últimos anos, 
muito devido ao aumento generalizado da 
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sinistralidade neste ramo. Pelo exposto a ASF 
- Autoridade de Supervisão de Seguros e 
Fundo de Pensões tem aumentado a 
exigência obrigando a refletir de forma muito 
rígida, os custos dos sinistros nas taxas dos 
contratos, neste ramo. 

 
5. Tendo presente que o preço base fixado no 

procedimento aquisitivo, aqui em apreço, 
cotejado com o preço contratual decorrente do 
contrato n.º 120/2017 com idêntico objeto, 
ainda em vigor, e que iniciou a sua produção 
de efeitos em 2017, preço contratual esse que 
foi de 787.940,30 € (setecentos e oitenta e 
sete mil novecentos e quarenta euros e trinta 
cêntimos), confere a possibilidade de o preço 
contratual que venha entretanto a ser 
adjudicado à luz deste procedimento seja 
superior ao do referido contrato n.º 120/2017, 
assim como tendo presente o disposto no n.º 1 
e no n.º 3 do artigo 61.º da Lei n.º 114/2017, 
de 29 de dezembro (Lei do Orçamento do 
Estado para 2018), deve ser proposta ao 
órgão competente para contratar, a Câmara 
Municipal, a dispensa do disposto no n.º 1 do 
referido artigo, de acordo com o previsto no n.º 
3 também do mesmo artigo. 

 
6. Para efeitos de condução do procedimento 

aquisitivo propõe-se que seja designado o 
seguinte júri, nos termos do disposto no artigo 
67.º do CCP e que lhe seja conferida 
competência para prestar esclarecimentos 
quanto à boa compreensão e interpretação a 
fazer das peças do procedimento, para além 
do previsto no artigo 69.º do mesmo Código: 

 
- Presidente - Dr. Viriato Aguilar 
 
- 1.º Vogal Efetivo - Dr.ª Paula Marreiros 
 
- 2.º Vogal Efetivo - Sr.ª Fátima Bernardino 
 
- 1.º Vogal Suplente - Sr.ª Ana Cristina Antunes 
 
- 2.º Vogal Suplente - Sr.ª Ana Paula Pardal 
 
Nas ausências e impedimentos dos membros do 
júri, apenas o 1.º vogal efetivo poderá substituir o 
presidente. 
 
7. Mais se propõe que, à luz do disposto no n.º 6 

do artigo 68.º do CCP, seja designado o jurista 
Rui Coutinho, a prestar serviços jurídicos junto 
da DCA, para apoiar o júri do procedimento no 
exercício das suas funções, podendo aquele 
participar nas reuniões do júri, sem direito de 
voto. 

 

8. Propõe-se que as propostas sejam 
apresentadas através da plataforma eletrónica 
Vortalnext, estabelecendo um prazo para 
apresentação das mesmas de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data de envio do anúncio 
do concurso para publicação no Diário da 
República, tendo como hora limite de entrega 
as 18 horas do 30.º (trigésimo) dia. 
Se o termo do prazo ocorrer num sábado, 
domingo ou feriado, tal termo transfere-se 
para as 18 horas do primeiro dia útil seguinte. 

 
9. Foi verificado, nesta data, que a respetiva 

despesa do Município de Loures está prevista 
e ocorrerá pelas rubricas 0301 010309 2013 A 
34 e 0204 020212 2013 A 31. 

 
10. Nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 290.º-A do CCP, o serviço requisitante 
indicou para gestor do(s) contrato(s) 
decorrente(s) do procedimento a Sr.ª Fátima 
Bernardino, a exercer funções na DAG, com 
os contactos: Rua Frederico Tarré, n.º 5, 1.º, 
Loures; email dagseguros@cm-loures.pt 
Telefone:21 1150931, pelo que se propõe que 
seja nomeada como gestora do contrato a 
pessoa indicada. 

 
 
Assim, 
 
e tendo presente que nem todo o conteúdo desta 
proposta está refletido no teor das peças do 
procedimento (Programa do Concurso, Caderno 
de Encargos e Anúncio do procedimento), porque 
aí não tem que estar, o que é o caso, 
designadamente, da nomeação do Gestor do 
Contrato, propõe-se que esta proposta seja sujeita 
a aprovação pela Câmara Municipal, 
conjuntamente com as peças do procedimento. 

 
 

Loures, 22 de março de 2018 
 
 

À consideração do Chefe da DCA 
 
 

A Instrutora do processo/Assistente técnica 
 

(Ana Cristina Antunes) 
 
 

A coordenadora técnica 
(Paula Pardal) 
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De acordo 
 

O Chefe da DCA 
 

(Viriato Aguilar) 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata e as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista) 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Pela sua extensão, que 
extrapola largamente o âmbito da presente edição, 
os documentos Programa do concurso, caderno 
de encargos e minuta do anúncio do procedimento 
encontram-se disponíveis em suporte informático, 
para eventual consulta, no Gabinete Loures 
Municipal. 

 
 
 
 
 

ECONOMIA E INOVAÇÃO 
 

Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal da 
celebração de contrato de utilização de imóveis 
municipais entre o Município de Loures e a 
Cooperativa Agrícola de Loures, para instalação 
de apiários. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 139/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 5.ª Reunião 

Ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 3 de janeiro de 2018, foi 
aprovada a celebração do Protocolo de 
Cooperação entre o Município de Loures e a 
Cooperativa Agrícola de Loures, com a 
finalidade de estabelecer o âmbito e os 
objetivos da colaboração a concretizar no 
domínio da dinamização da apicultura 
sustentável, no território de Loures; 

 
B. O Protocolo de Cooperação foi assinado no 

dia 24 de janeiro de 2018; 
 
 
 

C. No âmbito do Protocolo de Cooperação 
celebrado entre o Município de Loures e a 
Cooperativa Agrícola de Loures, ficou 
convencionado que o Município de Loures 
cede o uso de terrenos municipais, para a 
criação de uma bolsa de terrenos para prática 
da apicultura, que a Cooperativa Agrícola de 
Loures se encontra a desenvolver, e que se 
destinam à instalação de apiários; 

 
D. O Município de Loures é dono e legitimo 

proprietários dos seguintes terrenos: 
 
a) Prédio rústico, denominado por “Costa”, 

situado em Limites das Fontanelas, com a 
área de 20.400 m2, descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures 
sob a ficha 1669, da freguesia de Lousa e 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 3 
da Secção L, da mesma freguesia; 

b) Prédio rústico, situado em “Campo da Serra”, 
Serra de Vila de Rei, com a área de 2.920 m2, 
descrito na 2.ª Conservatória do Registo 
Predial de Loures sob a ficha 945, da 
freguesia de Bucelas e inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo 78 da Secção Q, da 
mesma freguesia; 

c) Prédio rústico, designado por parcela “B um” 
do prédio denominado “Peixeiro”, situado em 
Mealhada, com a área de 13.468 m2, descrito 
na 1.ª Conservatória do Registo Predial de 
Loures sob a ficha 1575, da freguesia de 
Loures e inscrito na matriz predial urbana sob 
o artigo 6077 da mesma freguesia. 

 
E. A Cooperativa Agrícola de Loures aceitou as 

condições propostas. 
 
 
Tenho a honra de propor:  
 
Que a Câmara Municipal delibere: 
 
1. 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 Imóveis Municipais entre o 
Município de Loures e a Cooperativa Agrícola 
de Loures, dos seguintes prédios: 

 
a) Prédio rústico, denominado por “Costa”, 

situado em Limites das Fontanelas, com a 
área de 20.400 m2, descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures 
sob a ficha 1669, da freguesia de Lousa e 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 3 
da Secção L, da mesma freguesia; 
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b) Prédio rústico, situado em “Campo da Serra”, 
Serra de Vila de Rei, com a área de 2.920 m2, 
descrito na 2.ª Conservatória do Registo 
Predial de Loures sob a ficha 945, da 
freguesia de Bucelas e inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo 78 da Secção Q, da 
mesma freguesia; 

 
2. Ao abrigo da alínea i) do n.º 1 do artigo 25.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, propor à 
Assembleia Municipal autorizar a celebração 
de Contrato de Utilização de Imóveis 
Municipais entre o Município de Loures e a 
Cooperativa Agrícola de Loures, do prédio 
rústico designado por parcela “B um” do prédio 
denominado “Peixeiro”, situado em Mealhada, 
com a área de 13.468 m2, descrito na 1.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures 
sob a ficha 1575, da freguesia de Loures e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
6077 da mesma freguesia, com o valor 
patrimonial de 637.774,15 € (seiscentos e 
trinta e sete mil, setecentos e setenta e quatro 
euros e quinze cêntimos). 

 
 

Loures, 20 de março de 2018 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
 

Minuta de Contrato de Utilização 
de Imóveis Municipais 

 
 

CLÁUSULA 1.ª 
Objeto 

 
1. O Município de Loures é dono e legítimo 

possuidor de 3 (três) terrenos, integrados no 
domínio privado municipal, que se identificam: 

 
a) Prédio rústico, denominado por “Costa”, 

situado em Limites das Fontanelas, com a 
área de 20.400 m2, descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures 
sob a ficha 1669, da freguesia de Lousa, que 
confronta a Norte com Joaquim Agostinho, a 
Nascente com Domingos Caetano e a Sul e 
Poente com José Batista Canha, e inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo 3 da Secção 
L, da mesma freguesia; 

 
 

b) Prédio rústico, situado em “Campo da Serra”, 
Serra de Vila de Rei, com a área de 2.920 m2, 
descrito na 2.ª Conservatória do Registo 
Predial de Loures sob a ficha 945, da 
freguesia de Bucelas, que confronta a Norte 
com Joaquim da Costa Pinto, a Sul com 
serventia, a Nascente com Campo da Serra e 
a Poente com João Veiga, e inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo 78 da Secção Q, da 
mesma freguesia; 

 
c) Prédio rústico, designado por parcela “B um” 

do prédio denominado “Peixeiro”, situado em 
Mealhada, com a área de 13.468 m2, descrito 
na 1.ª Conservatória do Registo Predial de 
Loures sob a ficha 1575, da freguesia de 
Loures, que confronta a Norte com Manuel 
Lopes, a Sul com Artur da Costa Freitas, a 
Nascente com Joaquim Vicente Antunes e a 
Poente com João Henriques Morgado e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
6077 da mesma freguesia. 

 
2. Pelo presente contrato o Município de Loures 

cede à Cooperativa Agrícola de Loures, que 
aceita, no âmbito do Protocolo de Cooperação 
entre si celebrado em 24 de janeiro de 2018 e 
aprovado na 5.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Loures, de 3 de janeiro de 2018, 
no domínio da dinamização da apicultura 
sustentável, a utilização dos terrenos acima 
identificados, para a criação de uma bolsa de 
terrenos para prática da apicultura, que se 
encontra a desenvolver, e que se destinam à 
instalação de apiários. 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
Gratuitidade 

 
Os terrenos são cedidos a título gratuito, pelo 
período de 12 (doze) meses, renovando-se, 
automaticamente, por iguais e sucessivos 
períodos de tempo, salvo se for denunciado por 
alguma das partes. 

 
 

CLÁUSULA 3.ª 
Informação da atividade desenvolvida 

 
A Cooperativa Agrícola de Loures deve apresentar 
um relatório anual da atividade desenvolvida nos 
terrenos cedidos, Junto da Divisão de Economia 
de Inovação da Câmara Municipal de Loures, sob 
pena de se verificar a caducidade do presente 
contrato. 
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CLÁUSULA 4.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 5.ª 
Condições de utilização dos terrenos 

 
1. A Cooperativa Agrícola de Loures assegura a 

gestão dos terrenos municipais cedidos, 
podendo proporcionar o uso de parcelas dos 
mesmos a terceiros, apicultores, para a prática 
da apicultura, no âmbito da bolsa de terras 
para a apicultura que se encontra a 
desenvolver. 

 
2. Fica expressamente vedado à Cooperativa 

Agrícola de Loures bem como aos utilizadores 
das parcelas dos terrenos: 

 
a) Construir ou edificar qualquer estrutura, 

qualquer tipo de instalação ou construção, 
incluindo vedações, sem prévia autorização do 
Município de Loures, bem como ocupar a 
parcela, total ou parcialmente, com abrigos 
móveis, “roulottes” ou atrelados; 

 
b) Construir quaisquer instalações para animais 

domésticos, nomeadamente canis, galinheiros, 
coelheiras, ou outros, bem como manter ou 
consentir a permanência no talhão de 
quaisquer animais, seja a que título for, exceto 
cães-guia; 

 
c) Descaracterizar o terreno sob qualquer forma 

nem praticar no seu interior quaisquer 
atividades que possam danificar o espaço; 

 
d) Fazer charcos ou lagos para retenção de 

água; 
 
e) Praticar, no terreno, qualquer atividade que 

produza fogo e/ou que ponha em causa a 
segurança de pessoas ou bens, com exceção 
dos equipamentos de uso apícola; 

 
f) Cultivar espécies vegetais, sem autorização 

do Município de Loures e da Cooperativa 
Agrícola de Loures. 

 
 
 

CLÁUSULA 6.ª 
Denúncia 

 
O presente Contrato pode ser denunciado por 
qualquer das partes, desde que: 
 
a) O Município de Loures avise, por escrito, a 

Cooperativa Agrícola de Loures com, pelo 
menos, 6 (seis) meses de antecedência; 

 
b) A Cooperativa Agrícola de Loures avise, por 

escrito, o Município de Loures, com uma 
antecedência não inferior a 120 (cento e vinte) 
dias. 

 
 

CLÁUSULA 7.ª 
Extinção 

 
1. O presente contrato extingue-se nas seguintes 

situações: 
 
a) Se o Protocolo de Cooperação celebrado 

entre o Município de Loures e a Cooperativa 
Agrícola de Loures cessar por qualquer causa; 

 
b) Se os terrenos forem utilizados para fim 

diverso do fixado no contrato; 
 
c) Se no prazo de 6 (seis) meses a contar da 

data da entrega dos terrenos não for iniciada a 
instalação dos apiários; 

 
d) Se a Cooperativa Agrícola de Loures deixar de 

ter existência jurídica própria e autónoma; 
 
e) Se se verificar a denúncia prevista na cláusula 

anterior. 
 
2. A extinção do presente contrato opera 

mediante comunicação escrita, por carta 
registada com aviso de receção, para as 
moradas indicadas no presente contrato. 

 
 

CLÁUSULA 8.ª 
Restituição do bem 

 
Findo o Contrato os terrenos são restituídos ao 
Município de Loures, no prazo de 30 (trinta) dias, 
desocupados, limpos e nas condições em que se 
encontravam à data da entrega, sem direito a 
qualquer indemnização pelas benfeitorias 
realizadas. 
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CLÁUSULA 9.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 Cooperativa Agrícola de Loures 
e o Município de Loures, com respeito pelos 
princípios gerais de Direito e pelas regras legais 
ao caso aplicáveis. 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 
 
 

TURISMO 
 

Proposta de aprovação das Normas de 
Participação do certame Festival do Caracol 
Saloio 2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 140/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures tem como objetivo 

promover, desenvolver e valorizar o turismo ao 
serviço do crescimento económico através da 
criação de projetos sustentáveis com 
capacidade de fomentar a atração turística; 

 
B. Os eventos turísticos permitem potenciar o 

conhecimento do concelho, estabelecendo 
áreas prioritárias de ação, que são 
fundamentais para a valorização económica 
da região; 

 
C. O Festival do Caracol Saloio é um evento com 

uma dimensão que lhe confere notoriedade a 
nível nacional e internacional, o que pode ser 
comprovado pela entrada para o World 
Guinness Book em 2009 com o “Maior Tacho 
de Caracóis do Mundo” e com a participação 
no programa Bizarre Foods do Travel Chanel 
em 2014; 

 
 
 
 

D. Que a próxima edição terá lugar entre os dias 
12 e 29 de julho, junto ao Pavilhão Paz e 
Amizade, em Loures, sendo necessária a 
adaptação das normas de participação como 
resultado da avaliação das edições anteriores. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
do disposto na alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, aprovar as normas de participação do 
Festival do Caracol Saloio 2018.  

 
 

Loures, 21 de março de 2018 
 

O Vereador 
 

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

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, as Normas de Participação do Festival 
do Caracol Saloio 2018 encontram-se 
disponibilizadas em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 

Proposta de aprovação das Normas de 
Participação do certame Feira do Parque 2018, do 
respetivo valor de participação e das isenções de 
pagamento pela participação de Instituições 
Particulares de Solidariedade Social e 
Associações sediadas no Concelho. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 141/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Desde a sua primeira edição, em 2011, que a 

Feira do Parque se afirma como um evento 
importante na afirmação do artesanato e 
produtos da região, sendo, desta forma, 
veículo de divulgação turística do local e do 
melhor que Loures tem para oferecer; 
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B. Não obstante o Parque Adão Barata reunir as 
condições necessárias para a realização deste 
tipo de iniciativas, a descentralização de 
algumas edições tem sido sugestão comum a 
vários expositores participantes, que 
pretendem chegar a diferentes tipos de 
público; 

 
C. Foram realizadas reuniões com as Juntas das 

Uniões de Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, Sacavém e Prior Velho e Santa Iria 
de Azóia, São João da Talha e Bobadela, 
tendo sido por estas manifestado interesse em 
acolher e apoiar a realização da Feira do 
Parque naqueles locais; 

 
D. É necessária a adaptação das normas de 

participação como resultado da avaliação das 
edições anteriores. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo do disposto nas alíneas u) e ff) do n.º 1 
do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, que a Câmara 
Municipal de Loures delibere: 
 
1. Aprovar as normas de participação do evento 

“Feira do Parque”. 
 
2. Aprovar o valor de 5,00 € (cinco euros), 

referente ao pagamento da participação. 
 
3. Aprovar a isenção do pagamento da 

participação às Instituições Particulares de 
Solidariedade Social e Associações sediadas 
no Concelho. 

 
 

Loures, 21 de março de 2018 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, as Normas de Participação da Feira do 
Parque encontram-se disponibilizadas em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta de aprovação de alteração ao Tarifário 
dos Serviços de Abastecimento de Água, Serviço 
de Águas Residuais e Serviço de Resíduos 
Urbanos e Serviços Prestados, para vigorar a 
partir de 1 de julho de 2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 123/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 

sua 2.ª reunião extraordinária, realizada em 19 
de março de 2018, deliberou submeter à 
aprovação das Câmaras Municipais de Loures 
e Odivelas a alteração ao tarifário dos 
Serviços de Abastecimento de Água, 
Saneamento de Águas Residuais, e de Gestão 
de Resíduos Urbanos e de Serviços Prestados 
para vigorar a partir de 1 de julho de 2018, nos 
termos da sua proposta n.º 139/2018, em 
anexo; 

 
B. Os tarifários para o serviço de abastecimento 

de água, serviço de águas residuais e serviço 
de resíduos urbanos propostos refletem um 
aumento médio de 0,7% em relação ao 
tarifário aplicado em 2017, com efeitos a partir 
de 1 de julho de 2018, perspetivando-se desde 
já para o ano de 2019 uma atualização do 
tarifário que se situe igualmente em metade do 
Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor 
(IHPC). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, conjugado com o artigo 21.º da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, aprovar a proposta de 
alteração ao Tarifário dos Serviços de 
Abastecimento de Água, Serviço de Águas 
Residuais e Serviço de Resíduos Urbanos e 
Serviços Prestados, para vigorar a partir de 1 de 
julho de 2018, dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas. 
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Loures, 22 de março de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o Tarifário dos Serviços de 
Abastecimento de Água, Serviço de Águas 
Residuais e Serviço de Resíduos Urbanos e 
Serviços Prestados, para vigorar a partir de 1 de 
julho de 2018, dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas encontra-se disponibilizado em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 
 

Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal dos 
Documentos Previsionais de 2018 dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 124/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), na 
sua 2.ª reunião extraordinária, de 19 de março 
de 2018, deliberou aprovar os Documentos 
Previsionais para 2018, em anexo; 

 
B. Nos termos legais, torna-se necessário que 

aqueles documentos sejam, também, objeto 
de deliberação pelas Câmaras e pelas 
Assembleias Municipais de Loures e Odivelas. 

 
 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprovar e submeter à 
aprovação da Assembleia Municipal de Loures os 
Documentos Previsionais de 2018 dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas. 

 
 

Loures, 22 de março de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, os Documentos Previsionais de 2018 
dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
encontram-se disponibilizados em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Mapa de 
Pessoal dos Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas para 2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 125/2018 

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

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

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

diploma legal, os órgãos e serviços preveem 
anualmente o respetivo mapa de pessoal, 
tendo em conta as atividades, de natureza 
permanente ou temporária, a desenvolver 
durante a sua execução; 
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C. O Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), na 
sua 2.ª reunião extraordinária, de 19 de março 
de 2018, deliberou aprovar a proposta do 
mapa de pessoal para 2018, de acordo com o 
estipulado no artigo 29.º do anexo da Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, conjugado com o 
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 
setembro. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que, a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. ccc) do número 1 do artigo 33.º, 
conjugado com a aI. o) do n.º 1 do artigo 25.º 
ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal o Mapa de Pessoal dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, para o ano de 
2018, aprovado pelo Conselho de Administração 
daquela entidade, em 19 de março de 2018. 

 
 

Loures, 22 de março de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o Mapa de Pessoal dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas para o ano de 
2018 encontra-se disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL 
 

Proposta de ratificação da designação de 
representante do Município de Loures no 
Conselho Fiscal da sociedade Valorsul – 
Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos 
das Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 142/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 

391.º do Código das Sociedades Comerciais 
(CSC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, 
de 2 de setembro, na sua redação atual, do 
artigo 11.º dos Estatutos da Valorsul - 
Valorização e Tratamento de Resíduos 
Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, 
S.A. (Valorsul, S.A.) e respetivo Acordo 
Parassocial aprovado, cabe ao Município de 
Loures designar 3 (três) membros para 
integrar respetivamente o Conselho de 
Administração, a Comissão Executiva e o 
Conselho Fiscal (por rotatividade) da 
mencionada sociedade; 

 
B. Conforme prevê o artigo 11.º, n.º 2, dos 

Estatutos da Valorsul, S.A., “Os membros da 
mesa da assembleia geral e dos demais 
órgãos sociais são eleitos em assembleia 
geral por períodos de três anos, (…)”; 

 
C. Foi convocada para o dia 23 de março de 

2018, pelas 11h00 a Assembleia Geral da 
Valorsul, S.A., constando da respetiva ordem 
do dia o ponto 5 relativo a “Deliberar sobre a 
eleição para um novo mandato 
correspondente ao triénio dois mil e dezoito - 
dois mil e vinte (triénio 2018-2020), dos 
membros dos órgãos sociais da Sociedade e 
da Comissão de Vencimentos, incluindo a 
designação do Presidente do Conselho de 
Administração”; 

 
D. Compete à Câmara Municipal, de acordo com 

o previsto na Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a designação dos seus 
representantes na assembleia geral das 
empresas locais, assim como os seus 
representantes em quaisquer outras entidades 
nas quais o município participe. 
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E. Existindo a necessidade imediata de se 
proceder à designação pelo Município de 
Loures dos titulares daqueles órgãos para o 
mandato em causa, não foi possível reunir 
extraordinariamente a Câmara Municipal antes 
da data da realização da referida assembleia 
geral da Valorsul, S.A.. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, nos termos do disposto 
no artigo 35.º, n.º 3 e no artigo 33.º, n.º 1, alínea 
oo) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos 
artigos 390.º, n.os 3 e 4, e 391.º do CSC e no 
artigo 11.º dos Estatutos da Valorsul - Valorização 
e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de 
Lisboa e do Oeste, S.A., bem como do respetivo 
Acordo Parassocial, ratifique a designação do 
Senhor Vereador António Manuel Pombinho Costa 
Guilherme, para integrar o Conselho Fiscal da 
sociedade Valorsul – Valorização e Tratamento de 
Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do 
Oeste, S.A., cuja idoneidade, capacidade, 
experiência de gestão e sentido de interesse 
público se afiguram adequados ao desempenho 
das inerentes funções. 

 
 

Loures, 28 de março de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 74/2018 
 

de 14 de março de 2018 
 

Designação do Coordenador 
do Gabinete de Juventude 

 
Considerando que a Assembleia Municipal de 
Loures aprovou, na sua 1.ª reunião da 5.ª sessão 
ordinária, realizada em 14 de novembro de 2015, 
a proposta n.º 503/2015, relativa ao Regulamento 
da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de 
Loures, aprovada na 50.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 28 de 
outubro de 2015; que o referido Regulamento, 
publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 
235, em 1 de dezembro de 2015, através do 
Despacho n.º 14190/2015, prevê na alínea c) do 
art.º 24.º a constituição do Gabinete de Juventude, 
e no uso da competência prevista na alínea a) do 
n.º 2 do artigo 35.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na redação atual, determino a 
designação da Técnica Superior Ana Rita 
Henriques Mota, como coordenadora do Gabinete 
da Juventude. 
 
 
O presente despacho produz efeitos a 1 de abril 
de 2018. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 7 

  

 
 

28 de MARÇO 
de 2018 

 
 
 
 

29 

 

DESPACHO n.º 79/2018 
 

de 15 de março de 2018 
 

SIADAP 1 -2018 - Fixação de Objetivos 
 

De acordo com o Artigo 7.º do Decreto 
Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, a 
avaliação do desempenho das unidades orgânicas 
dos municípios (SIADAP 1) é efetuada 
anualmente, em articulação com o ciclo de gestão 
do município e abrange as unidades orgânicas 
que dependam diretamente dos membros do 
órgão executivo, que serão pelos mesmos 
avaliadas. 
 
Para o efeito, os objetivos de cada unidade 
orgânica (de eficiência, de eficácia e de qualidade) 
deverão ser definidos em consonância com os 
objetivos estratégicos da Câmara Municipal de 
Loures, de acordo com o despacho n.º 55/2018. 
 
1. Tendo em vista a aplicação do SIADAP 1 para 

o ano 2018, determino que sejam avaliadas as 
seguintes unidades orgânicas pelos membros 
do órgão executivo, do qual dependem: 

 
• Presidente Bernardino José Torrão Soares 
 
Departamento de Planeamento Financeiro e 
Aprovisionamento (DPFA) 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística (DPGU) 
Departamento de Coesão Social e Habitação 
(DCSH) 
Divisão de Atendimento, Informação e 
Comunicação (DAIC) 
Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) 
 
 
• Vice-presidente Paulo Jorge Piteira Leão 
 
Departamento de Obras Municipais (DOM) 
Departamento de Cultura, Desporto e Juventude 
(DCDJ) 
Departamento de Ambiente (DA) 
Divisão de Transportes e Oficinas (DTO) 
Unidade de Serviços de Veterinário Municipal 
(USVM) 
 
 
• Vereadora Maria Eugénia Cavalheiro Coelho 
 
Departamento de Educação (DE) 
Departamento de Recursos Humanos (DRH) 
Departamento de Gestão e Modernização 
Administrativa (DGMA) 

• Vereador António Manuel Pombinho Costa 
Guilherme 

 
Divisão de Economia e Inovação (DEI) 
Equipa Multidisciplinar das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal (EMAUGI) 
Serviço de Polícia Municipal (SPM) 
Unidade de Turismo (UT) 
 
 
2. Todas as unidades orgânicas avaliadas devem 

adotar os seguintes objetivos operacionais 
comuns: 

 
OBJETIVO DE EFICÁCIA - Promover a melhoria 
das práticas de gestão 
 
Níveis de graduação: 
 
Superou, quando a taxa de execução das 
atividades propostas é de 90%; 
Atingiu, quando a taxa de execução das atividades 
propostas é entre 51% e 89%; 
Não atingiu, quando a taxa de execução das 
atividades propostas for igual ou inferior a 50%. 
 
OBJETIVO DE EFICIÊNCIA - Garantir o 
cumprimento dos prazos estabelecidos 
 
Níveis de graduação: 
 
Superou, quando desenvolveu dentro dos prazos 
estabelecidos 90% das atividades; 
Atingiu, quando desenvolveu dentro dos prazos 
estabelecidos 75% a 89% das atividades; 
Não atingiu, quando desenvolveu dentro dos 
prazos estabelecidos 74% das atividades ou 
menos. 
 
OBJETIVO DE QUALIDADE - Reforçar a 
qualidade e a simplificação administrativa 
 
Níveis de graduação: 
 
Superou quando a taxa de realização de ações de 
melhoria previstas é superior a 75%; 
Atingiu quando a taxa de realização de ações de 
melhoria previstas é entre 50% e 74%; 
Não atingiu quando a taxa de realização de ações 
de melhoria previstas é inferior a 50%. 
 
 
Para além destes três (3) objetivos operacionais 
comuns obrigatórios, as unidades orgânicas 
devem, ainda, definir até mais dois (2) objetivos 
específicos do serviço por parâmetro de avaliação 
(eficácia, eficiência e qualidade). 
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Os objetivos operacionais comuns e específicos 
devem ser propostos pela unidade orgânica ao 
membro do órgão executivo, assim como os 
indicadores de desempenho para cada objetivo, 
respetivas fontes de verificação e acompanhados 
pelo instrumento que permite a monitorização, até 
ao dia 13 de abril e deverão ser aprovados pelos 
avaliadores até ao dia 27 de abril. 
 
 
3. O dirigente de cada unidade orgânica a avaliar 

deverá indicar ao DRH, até ao dia 28 de 
março, um interlocutor para os assuntos 
relacionados com o SIADAP1. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

DESPACHO n.º 80/2018 
 

de 16 de março de 2018 
 

Delegação de competências 
 

No âmbito da competência conferida pelos artigos 
35.º, n.º 2, alínea a), e 36.º, n.º 2, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, delego no 
Senhor Vereador António Manuel Pombinho Costa 
Guilherme, relativamente aos trabalhadores afetos 
ao exercício do mandato por parte dos vereadores 
eleitos pela CDU, as seguintes competências: 
 
1. Em matéria da avaliação do desempenho dos 

trabalhadores, as referentes às de Avaliador 
previsto no SIADAP, aprovado pela Lei n.º 66-
B/2007, de 28 de dezembro, atualizada pelas 
Leis n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, 55-
A/2010, de 31 de dezembro e 66-B/2012, de 
31 de dezembro, adaptada à Administração 
Autárquica pelo Decreto Regulamentar n.º 
18/2009, de 4 de setembro; 

 
2. Aprovar e alterar o mapa de férias, bem como 

tomar as restantes decisões relativas a férias 
dos trabalhadores; 

 
3. Justificar as faltas dos trabalhadores; 
 
4. Controlar a assiduidade. 
 

O presente despacho produz efeitos a partir do dia 
1 de abril de 2018. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

DESPACHO n.º 81/2018 
 

de 20 de março de 2018 
 

Tolerância de Ponto - Páscoa 2018 
 

Considerando as festividades da Páscoa, 
determino a tolerância de ponto para quinta-feira, 
dia 29 de março, a partir das 12h30. 
 
Esta dispensa terá de ser coordenada nos 
serviços de limpeza, piquetes diversos e outros 
que pela sua natureza se considerem 
indispensáveis, pelo que o seu funcionamento 
deve ser assegurado. 
 
Os responsáveis por estes serviços deverão 
encontrar as soluções para o normal 
funcionamento, podendo haver lugar à figura de 
compensação posterior para os trabalhadores que 
não possam beneficiar agora desta tolerância de 
ponto. 
 
Assim, devem os serviços prestadores de 
atendimento ao público proceder, de imediato, à 
divulgação do presente despacho, afixando-o nos 
locais de acesso ao público, de forma bem visível, 
dando, deste modo, o mais amplo e atempado 
conhecimento aos munícipes. 
 
Deverá ser dado conhecimento do presente 
despacho aos SIMAR, à Gesloures, EM, à 
Louresparque, EM e às Juntas de Freguesia do 
Concelho. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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VEREADORES 
 

DESPACHO n.º 91/2018 
 

de 28 de março de 2018 
 

Jornada contínua 
acompanhamento de filhos menores 

 
A adoção de horários de trabalho em jornada 
contínua vem constituindo um importante 
mecanismo de acompanhamento de filhos com 
idade inferior a 12 anos, compatibilizando a vida 
profissional com a vida familiar. Neste âmbito 
inserem-se outras modalidades de horário de 
trabalho, nomeadamente o horário flexível, com 
grande aplicabilidade na Câmara Municipal. 
 
A utilização da jornada contínua não pode 
prejudicar o normal funcionamento das unidades 
orgânicas nem a prestação de serviços aos 
munícipes. Verifica-se, por outro lado, que o 
horário escolar no 1.º ciclo termina às 17h30m, o 
que possibilita que o acompanhamento aos filhos 
dos trabalhadores que frequentam este nível de 
ensino seja garantido por outras modalidades de 
horário de trabalho. 
 
Tornando-se necessária a definição de 
orientações gerais neste âmbito, determino: 
 
1. A atribuição de horários em jornada contínua, 

para acompanhamento de descendentes 
menores, depende da inexistência de 
inconveniente para o serviço declarada pelo 
dirigente respetivo; 

 
2. Sem prejuízo do ponto 1, a jornada continua, 

para acompanhamento de descendentes 
menores, é atribuída até 31 de dezembro do 
ano em que a criança perfaz os seis anos de 
idade; 

 
3. Em casos excecionais devidamente 

documentados, esta modalidade de horário 
pode ser atribuída para além da idade referida 
no ponto 2; 

 
4. A atribuição do horário em regime de jornada 

contínua depende da apresentação de 
requerimento, com documentação atualizada e 
acompanhada de declaração emitida pela 
entidade empregadora do outro progenitor, ou 
de declaração deste sob compromisso de 
honra, com indicação do local e horário 
praticado e ainda que não usufrui de horário 
específico para acompanhamento de 
descendente; 

5. Sem prejuízo do ponto 2, as jornadas 
contínuas a atribuir têm a duração de um ano, 
podendo ser apresentado novo pedido, findo 
aquele prazo, acompanhado da respetiva 
documentação; 

 
6. Na jornada contínua, o período de descanso 

nunca é superior a 30 minutos, e deve ser 
fixado pelo superior hierárquico, não podendo 
prejudicar o regular e eficaz funcionamento do 
serviço; 

 
7. O período de descanso referido na alínea 

anterior não pode ser gozado no início nem no 
fim do período diário de trabalho e é 
obrigatoriamente registado no controlo de 
assiduidade, sem prejuízo da obrigatoriedade 
de proceder ao registo da assiduidade no 
início e fim da jornada de trabalho diário; 

 
8. Nas situações vigentes e nas requeridas mas 

ainda não autorizadas, em que o descendente 
tenha mais de 6 anos e que terminem até 
31/08/2018, consideram-se prorrogadas até 
esta data. 

 
 

Por delegação do Sr. Presidente da Câmara 
 

A vereadora 
do Departamento de Recursos Humanos 

 
(a) Maria Eugénia Coelho 

 
 
 

DESPACHO n.º 92/2018 
 

de 28 de março de 2018 
 

Dias de descanso compensatório 
 

Relativamente ao gozo de dias de descanso 
compensatório remunerado por prestação de 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório, previsto no n.º 4 do art.º 229.º do 
Código de Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009, 
determina-se: 
 
1. Revogo o Despacho n.º 11/2014, de 23/01; 
 
2. Deverão os dirigentes providenciar para que o 

descanso compensatório remunerado por 
trabalho efetuado em dia de descanso 
semanal obrigatório (em regra ao domingo) 
seja gozado num dos 3 dias úteis 
imediatamente seguintes ao do trabalho 
efetuado; 
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3. O não cumprimento do estabelecido no ponto 
2. só poderá verificar-se em casos excecionais 
devidamente fundamentados pelo respetivo 
dirigente, devendo o gozo ocorrer até ao final 
do mês seguinte ao dia de descanso semanal 
obrigatório. 

 
O presente despacho produz efeitos a partir de 1 
de janeiro de 2018. 

 
 

Por delegação do Sr. Presidente da Câmara 
 

A Vereadora 
do Departamento de Recursos Humanos 

 
(a) Maria Eugénia Coelho 

 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 
 

AMBIENTE 
 

 
 

DESPACHO n.° 76/2018 
 

de 15 de março de 2018 
 

Retificação do Despacho n.º 130/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 130/2017, datado de 13 de 
novembro de 2017, relativo à subdelegação de 
competências na Sr.ª Chefe da Divisão de Zonas 
Verdes e Floresta (DZVF), Arqt.ª Madalena 
Rosário Manso Henriques Rosa Neves, 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 ll, 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 Diretor do Departamento de Ambiente 
 

(a) Pedro Jorge Borlido de Amorim 
 
 
 
 

DESPACHO n.° 77/2018 
 

de 15 de março de 2018 
 

Retificação do Despacho n.º 131/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 131/2017, datado de 13 de 
novembro de 2017, relativo à subdelegação de 
competências no Sr. Chefe da Divisão de Serviços 
Públicos Ambientais (DSPA), Dr. Rui Miguel 
Rodrigues Máximo 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 
retificação do mesmo. 
 
Deste modo, no ponto ll, 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 Diretor do Departamento de Ambiente 
 

(a) Pedro Jorge Borlido de Amorim 
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DESPACHO n.° 78/2018 
 

de 15 de março de 2018 
 

Retificação do Despacho n.º 132/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 132/2017, datado de 13 de 
novembro de 2017, relativo à subdelegação de 
competências na Sr.ª Chefe da Unidade de 
Sustentabilidade Ambiental (USA), Eng.ª Ana João 
dos Santos Gaiolas, 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 ll, 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 Diretor do Departamento de Ambiente 
 

(a) Pedro Jorge Borlido de Amorim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COESÃO SOCIAL 
E 

HABITAÇÃO 

 
 

DESPACHO n.º 82/2018 
 

de 21 de março de 2018 
 

Delegação e subdelegação de competências 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada de decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Senhor Presidente da Câmara 
através do Despacho n.º 71/2018, de 7 de março, 
subdelego na licenciada Lucília Conceição 
Caetano Silva Reis, Chefe da Divisão de 
Habitação (DH), os seguintes poderes e 
competências, no âmbito da respetiva Divisão: 

 
I 
 

Em matéria da Contratação Pública e 
Realização de Despesa 

 
1. Propor a contratação e contração de despesa 

para a realização de empreitadas promovidas 
pela Divisão até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros), bem como praticar todos 
os atos preparatórios e instrumentais inerentes 
à fase de formação e à fase de execução dos 
contratos; 

 
2. Propor a escolha de procedimentos de 

formação de contratos de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços; 

 
3. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 

 
4. Praticar atos de administração ordinária, 

incluindo os de instrução de procedimentos, 
nomeadamente os de preparação e execução 
necessárias à decisão, no âmbito das 
competências da DH, e ainda os necessários 
à execução dos atos do ora subdelegante, do 
Presidente ou da Câmara Municipal, 
nomeadamente: 
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a) A homologação de autos de consignação de 
empreitadas; 

 
b) A nomeação da direção técnica de fiscalização 

nas empreitadas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros); 

 
c) Programar, promover, acompanhar e fiscalizar 

empreitadas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros); 

 
d) A homologação de autos de suspensão de 

empreitadas; 
 
e) A homologação de autos de receção de 

empreitadas; 
 
f) A homologação de autos de vistoria para 

redução de cauções; 
 
g) Aprovação das modificações aos planos de 

trabalho das empreitadas, desde que não 
envolvam alteração de custos. 

 
 
lI 
 

Em matéria de Gestão de Recursos Humanos 
da Divisão 

 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 

6. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 

 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 

III 
 

Outras Áreas de Atividade 
 

1. As atribuídas à Câmara Municipal, na 
qualidade de senhorio, pela Lei n.º 81/2014, 
de 19 de dezembro, alterada pela Lei n.º 
32/2016, de 24 de agosto, que estabelece o 
Regime de Arrendamento Apoiado, 
nomeadamente apenas no que respeita às 
atualizações de valores de renda e da 
composição dos agregados familiares; 

 
2. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade da Divisão, de acordo com as 
normas em vigor. 

 
 

lV 
 

Em matéria de Procedimento Administrativo 
 

As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, nomeação 
do responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
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3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do subdelegante, nos termos da 
lei; 

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
7. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

 
b) A que constituir, por si, informação, vinculativa 

para o Município ou constitutiva de direitos de 
terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva 
pronunciar. 

 
 

V 
 

Do exercício das competências ora subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 

 
 

VI 
 

Este despacho produz efeitos a 1 de março de 
2018, considerando-se ratificados todos os atos 
que tenham sido praticados desde aquela data e 
cuja regularidade dependa da conformidade com o 
disposto no presente despacho. 

 
 

A Diretora do Departamento 
de Coesão Social e Habitação 

 
(a) Carla Barra 

 
 
 
 

DESPACHO n.º 83/2018 
 

de 12 de março de 2018 
 

Delegação e subdelegação de competências 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada de decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Senhor Presidente da Câmara 
através do Despacho n.º 71/2018, de 7 de março, 
subdelego na licenciada Paula Cristina Ferreira 
Henriques, Chefe da Divisão de Intervenção Social 
e Saúde (DISS), os seguintes poderes e 
competências, no âmbito da respetiva Divisão: 

 
I 
 

Em matéria da Contratação Pública e 
Realização de Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

formação de contratos de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços; 

 
2. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais. 

 
 
II 
 

Em matéria de Gestão de Recursos Humanos 
da Divisão: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
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2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 

III 
 

Outras Áreas de Atividade: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
da Divisão, de acordo com as normas em vigor. 

 
 

lV 
 

Em matéria de Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, nomeação 
do responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 

unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
3. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

 
b) A que constituir, por si, informação, vinculativa 

para o Município ou constitutiva de direitos de 
terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva 
pronunciar. 

 
 

V 
 

Do exercício das competências ora subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 

 
 

VI 
 

Este despacho produz efeitos a 1 de março de 
2018, considerando-se ratificados todos os atos 
que tenham sido praticados desde aquela data e 
cuja regularidade dependa da conformidade com o 
disposto no presente despacho. 

 
 

A Diretora do Departamento 
de Coesão Social e Habitação 

 
(a) Carla Barra 
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PLANEAMENTO 
E 

GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 09/MC/DPRU 

 
de 20 de março de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 20 de março de 2018, 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística 

 
Substituição em período de férias 

 
Considerando a ausência da signatária por 
motivos de férias, proponho que a minha 
substituição de 26 a 29 de março seja assegurada 
pelo Arqt.º Pedro Arrabaça, com as competências 
que me foram subdelegadas pelo Sr. Diretor do 
DPGU (despacho n.º 149/2017, de 20 de 
novembro). 
 
Caso a presente proposta mereça aprovação, 
proponho o seu envio à DGMA/DGDA/Expediente 
para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe de Divisão da DPRU 
 

(a) Manuela Carneiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 

DAS ÁREAS URBANAS 
DE GÉNESE ILEGAL 

 

 
 

EDITAL n.º 73/2018 
 

Consulta Pública 
relativamente à proposta de deliberação 

de aprovação do Projeto 
de Loteamento/Reconversão Urbanística 

do Bairro do Contador 
Processo Administrativo n.° 60.871/LA/L/N 

 
Rui Manuel Januário Paulo, Chefe da Equipa 
Multidisciplinar das 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 data do despacho que determina a 
sua realização (15.03.2018) 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 do Contador, sito em Loures, 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 60.871/LA/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 das 
Áreas Urbanas de Génese Ilegal, sita na Rua Ilha 
da Madeira, n.º 4 – 4.º Piso, Loures (edifício do 
DPGU). 
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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-loures.pt, nos Paços do Município e na 
morada do prédio em causa. 

 
Loures, 19 de março de 2018 

 
O Chefe da EMAUGI 

 
Por subdelegação de competências 

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

(a) Rui Paulo 
 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.° 12/EMAUGI/RP/2018 

 
de 19 de março de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 22 de março de 2018, 

pelo Sr. Vereador António Pombinho 
 

Substituição do Chefe de Equipa da EMAUGI 
 

Ao Sr. Vereador António Pombinho 
 
Considerando a ausência do signatário, por motivo 
de férias, no período compreendido entre 27 e 28 
de março, proponho que ao técnico abaixo 
designado lhe sejam confiados os poderes e 
competências que me foram subdelegados por 
despacho n.º 104/2017 do Sr. Vereador António 
Guilherme Pombinho, de 06.11.2017. 
 
Fernando Manuel da Silva Vicente, Jurista 
 
Para divulgação após despacho. 

 
 

(a) Rui Paulo 
 

Chefe de Equipa Multidisciplinar 
 
 
 

 

 

 

ATENDIMENTO 
INFORMAÇÃO 

E 
COMUNICAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 19/DAIC/CG 

 
de 19 de março de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 22 de março de 2018, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
Alteração do responsável 

pela Área de Relações Públicas 
 

No âmbito do trabalho em curso de reformulação 
dos atendimentos municipais, verifica-se a 
necessidade de agilizar alguns procedimentos 
relativamente à articulação existente entre os 
atendimentos presencial e de retaguarda. 
 
Deste modo, e considerando que a responsável 
pela Área de Relações Públicas, Maria João 
Nascimento Abreu, manifestou vontade de deixar 
de exercer esta tarefa, entende-se que a 
existência de um responsável único por estas 
duas vertentes do atendimento municipal potencia 
o modelo que se pretende implementar, pelo que 
se propõe que a licenciada Luzia Paula Carvalho 
Duque Mendes Sousa (número informático 26694) 
assuma esta responsabilidade paralelamente com 
as competências delegadas no âmbito do serviço 
municipal de informação, a partir do dia 1 de abril. 
 
Em caso de concordância superior, propõe-se 
enviar a presente informação ao Expediente para 
divulgação pelas diferentes unidades orgânicas. 

 
 

Loures, 19 de março de 2018 
 

O chefe da Divisão 
de Atendimento, Informação e Comunicação 

 
(a) Carlos Gomes 
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ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO n.º 3839/2018 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

da trabalhadora 
Amélia Matos Oliveira Teodoro Reis Fançony 

 
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 Odemira, e por acordo da 
trabalhadora, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade na categoria da Técnica 
Superior Amélia Matos Oliveira Teodoro Reis 
Fançony nesta Câmara Municipal, a partir do dia 1 
de março de 2018, 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. 

 
2 de março de 2018. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 58, de 22 de março de 2018] 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 123/2018 
 
 

Tarifários dos Serviços de Abastecimento de Água, Saneamento de Águas Residuais, 
de Gestão de Resíduos Urbanos e de Serviços Prestados, 

a vigorar a partir de 1 de julho de 2018 
 
 
 











































 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 124/2018 
 
 

Documentos Previsionais de 2018 
 
 
 
 









































































































 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 125/2018 
 
 

Mapa de Pessoal - 2018 
 
 
 
 



















 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 140/2018 
 
 

 
 

Festival do Caracol Saloio 2018 
 
 

Normas de Participação 
 
 
 



































 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 141/2018 
 
 
 
 

Feira do Parque 
 
 

Normas de Participação 
 
 
 


















