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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

14.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 9 de maio de 2018 

 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

Saudação apresentada pelo Sr. Vice-Presidente à 
Associação Desportiva Cultural e Social de Frielas 
- Gimnofrielas e ao Grupo Desportivo de Lousa. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 215/2018 

 
A Assocíação Desportiva Cultural e Social de 
Frielas - GimnoFrielas e o Grupo Desportivo de 
Lousa são duas coletividades referência na 
modalidade de ginástica no Concelho de Loures, 
pelos vários resultados obtidos em diversas 
provas oficiais do Calendário Gímnico Nacional. 
 
Nos passados dias 28 e 29 de abril de 2018, 
realizou-se em Loures, no Pavilhão Paz e 
Amizade, o Campeonato Nacional Base 2018. 
levado a cabo pela Federação de Ginástica de 
Portugal, no qual as referidas Coletividades 
obtiveram os seguintes resultados: 
 
- GimnoFrielas - Par Feminino Iniciado - Inês 

Florêncio e Carolina Borges - 1.º Lugar; 
 
- GimnoFrielas - Grupo Feminino Juvenil - 

Nicole Gouveia, Malu Santos e Joana Dias - 
1.º Lugar; 

 
- GimnoFrielas - Par Feminino Sénior - Patrícia 

Beco e Beatriz Ferreira - 1.º Lugar; 
 
- GimnoFrielas - Par Masculino Sénior - 

Eduardo Mata e Dinis Lourenço - 1.º Lugar; 
 
- GimnoFrielas - Grupo Feminino Sénior - 

Daniela Teixeira, Margarida Barroso e Inês 
Tavares - 1.º Lugar; 

 

- GD Lousa - Par Feminino Júnior - Joana 
Coelho e Beatriz Ferreira - 2.º Lugar. 

 
 
A Câmara Municipal de Loures, reunida em 9 de 
maio de 2018, saúda a Associação Desportiva 
Cultural e Social de Frielas - GimnoFrielas e o 
Grupo Desportivo de Lousa e todos os seus 
atletas, técnicos e dirigentes pelos resultados 
alcançados. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 11.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 28 de 
março de 2018. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vice-Presidente e 
o Sr. Vereador André Claro Amaral Ventura, por 
não terem estado presentes naquela Reunião) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação da 2.ª alteração ao 
Orçamento de 2018 e Opções do Plano 2018-
2021. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 188/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Na 4.ª Reunião Extraordinária da Câmara 

Municipal, de 4 de abril, e na 3.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal, de 26 
de abril, foi aprovada a contratação de um 
empréstimo de médio e longo prazo até ao 
montante de 7.500.000,00 € (sete milhões e 
quinhentos mil euros); 

 
B. Os investimentos a financiar através do 

empréstimo bancário estão inscritos no Plano 
Plurianual de Investimentos, com dotação “A 
Definir”; 
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C. É necessário prover no Orçamento da 
Despesa o valor das dotações dos 
investimentos, bem como, no Orçamento da 
Receita, incluir o valor previsto a utilizar do 
empréstimo no exercício de 2018; 

 
D. Decorrente da execução das Grandes Opções 

do Plano 2018-2021, é necessário proceder a 
ajustamentos em algumas dotações 
orçamentais das diversas unidades orgânicas, 
que se compensam orçamentalmente, 
nomeadamente: Remunerações de Pessoal; 
Fardamentos e Equipamentos de Proteção 
Individual; Contratos de Manutenção (Software 
Proteção de Dados); Transportes Escolares 
(Vinhetas); Património (Peritos Avaliadores); 
Passeio Sénior; Projetos Musicais (Musicarte; 
Orquestras Sinfónicas Juvenis e Conservatório 
Artes Loures); Reparação e Beneficiação de 
Equipamentos Escolares (Polidesportivo da 
EB do Alto da Eira) Reparações em 
Equipamentos Desportivos Cobertos no 
Concelho (substituição da iluminação dos 
Polidesportivos). 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
Nos termos da alínea d) 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, e do ponto 8.3 do Decreto-Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação 
vigente, seja aprovada a 2.ª Alteração ao 
Orçamento 2018 e Opções do Plano 2018-2021, 
conforme documento em anexo. 

 
 

Loures, 2 de maio 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o documento 2.ª Alteração ao Orçamento 
2018 e Opções do Plano 2018-2021 encontra-se 
disponibilizado em Anexo, nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 

CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 
 

Processo n.º 47095/DCA/2018 
Concurso público para aquisição de apólices 
de seguro 
Proposta de ratificação do ato de prestação de 
esclarecimentos e retificação de erros e omissões 
das peças do procedimento, praticado pelo Sr. 
Presidente da Câmara em 20 de abril de 2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 189/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Foi instruído e lançado o procedimento do tipo 

concurso público, com publicitação no Jornal 
Oficial da União Europeia, desenvolvido sob o 
número de processo 47095/DCA/2018, e 
tendente à celebração de contrato com vista à 
“Aquisição de Apólices de Seguro”, 
procedimento esse relativamente ao qual está 
em curso o prazo para apresentação de 
propostas; 

 
B. Foram, tempestivamente, solicitados 

esclarecimentos por parte das entidades 
interessadas Seguradoras Unidas, S.A. e 
Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., 
mostrando-se necessário que o Município 
providenciasse a respetiva resposta; 

 
C. Por seu turno, foram identificados lapsos no 

Mapa I-A - Frota Automóvel - Município de 
Loures, que integrava o Programa de 
Concursos, lapsos esses que importava 
retificar; 

 
D. Após análise dos pedidos de esclarecimentos 

formulados pelas entidades interessadas e 
dos lapsos verificados nas peças concluiu-se 
caber à Câmara Municipal de Loures, 
enquanto órgão competente para contratar, 
deliberar sobre o teor dos esclarecimentos a 
prestar e dos lapsos a retificar,  na medida  em 
que o teor de alguns desses esclarecimentos 
e da retificação a operar constituem 
preenchimento de lacunas respeitantes a 
aspetos das peças do procedimento e 
modificação de regras anteriormente 
aprovadas, o que significa interferência na 
delimitação do objeto contratual para a qual 
não foi delegada competência no júri, nem é 
suscetível de o ser; 
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E. Se mostra adequado prestar os 
esclarecimentos e retificar as peças do 
procedimento nos exatos termos inseridos no 
documento que se anexa a esta proposta, 
porquanto a informação que de tal documento 
consta é a que resulta, após auscultação para 
o efeito, do serviço requisitante do 
procedimento aqui em apreço, serviço 
requisitante esse que recebeu colaboração 
para esse propósito do mediador de seguros 
do município; 

 
F. A data limite para a resposta aos 

esclarecimentos e retificação de erros e 
omissões era o dia 23 de abril de 2018, 
qualquer resposta dada depois dessa data era 
suscetível de causar “perturbação” no 
procedimento, designadamente implicar 
prorrogação do prazo para a apresentação de 
propostas com a inerente despesa resultante 
da necessária publicitação desse facto; 

 
G. Existia manifesta urgência, tendo presente a 

natureza do procedimento, a tramitação 
processual legalmente estabelecida e que 
necessariamente terá de ser observada, as 
potenciais vicissitudes ínsitas a qualquer 
procedimento aquisitivo e suscetíveis de 
causarem desvio ao expectável normal curso 
do mesmo, o facto do contrato a celebrar ter 
início aprazado para o dia 1 de agosto de 
2018, o facto do contrato em causa ter de ser 
sujeito a visto do Tribunal de Contas e, ainda, 
a dificuldade em reunir extraordinariamente a 
Câmara Municipal para o efeito, tudo 
circunstâncias aptas a protelar a conclusão do 
procedimento e a respetiva execução do 
contrato em tempo útil tendo presente a data 
de início de produção de efeitos pretendida 
para o mesmo; 

 
H. Em razão disso, tomei a decisão de prestar 

esclarecimentos aos interessados e retificar 
erros e omissões das peças do procedimento, 
decisão essa datada de 20 de abril de 2018, 
conforme documento em anexo; 

 
I. A norma legal que fundamenta o ato por mim 

praticado, com caráter excecional, é a que 
consta do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (Lei que 
estabelece o regime jurídico das autarquias 
locais); 

 
J. Sendo a Câmara Municipal o órgão 

competente para efeito de aprovação do ato 
praticado carece o ato por mim praticado, pois, 
de ser ratificado. 

 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nos números 5 a 7 do artigo 50.º do 
Código dos Contratos Públicos (versão atual) e do 
disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro (Lei que 
estabelece o regime jurídico das autarquias 
locais), ratificar o ato de prestação de 
esclarecimentos e retificação de erros e omissões 
das peças do procedimento, por mim praticado em 
20 de abril de 2018, conforme documento em 
anexo, e relacionado com o procedimento do tipo 
concurso público, desenvolvido sob o número de 
processo 47095/DCA/2018, tendente à celebração 
de contrato para “Aquisição de Apólices de 
Seguro”. 

 
 

Loures, 2 de maio de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

Concurso Público para Aquisição de Apólices de Seguro 
 

PROCESSO n.° 47095/DCA/2018 
 

Esclarecimentos e Retificação de Erros e Omissões 
 
I 
 

No âmbito do concurso público desenvolvido sob o n.º de 
processo 47095/DCA/2018, com vista à “Aquisição de Apólices 
de Seguro”, e através da plataforma de contratação pública 
Vortalnext, foram solicitados esclarecimentos por parte das 
entidades interessadas Seguradoras Unidas, S.A. e Fidelidade 
- Companhia de Seguros, S.A., conforme documentos que se 
juntam sob a designação de Anexo A e Anexo B, 
respetivamente, e que se dão por integralmente reproduzidos 
para todos os efeitos legais. 
 
Assim, cumpre, pois, ao abrigo do disposto no artigo 50.º do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro (na sua versão atual), que o órgão 
competente preste esclarecimentos e retifique erros e 
omissões, o que faz nos termos infra, mediante identificação do 
esclarecimento solicitado pelas entidades interessadas sob o 
título “QUESTÃO”, seguido imediatamente do esclarecimento 
prestado sob o título “RESPOSTA/ESCLAIRECIMENTO”. 
 
De outro passo, tendo sido constatada pela entidade 
adjudicante a existência de lapsos no Mapa 1-A - Frota 
Automóvel - Município de Loures, que integra o Programa de 
Seguros, procede-se, também, à retificação de tais lapsos, 
conforme infra. 
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II 
 

A- PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DA ENTIDADE 
INTERESSADA “SEGURADORAS UNIDAS, S.A.” 

 
QUESTÃO: 
 
“Acidentes de trabalho 
 
Havendo necessidade da verificação dos resultados da 
sinistralidade do ramo, a APS numa perspetiva de 
transparência do mercado, disponibilizou às Seguradoras uma 
plataforma com aqueles dados, pelo que se torna indispensável 
que nos indiquem o nome da atual seguradora e o número da 
apólice de acidentes de trabalho.” 
 
RESPOSTA/ESCLARECIMENTO: 
 
A companhia de Seguros é a Fidelidade e o n.º da apólice é 
AT63769139. 
 
 
QUESTÃO: 
 
“Agradecemos o envio do anexo Mapa I-B em formato Excel.” 
 
RESPOSTA/ESCLARECIMENTO: 
 
Segue, em anexo, o solicitado Mapa I-B - Multirriscos - 
Município de Loures, que integra o Programa de Seguros, em 
formato Excel. 
 
 
B- PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DA ENTIDADE 

INTERESSADA “FIDELIDADE-COMPANHIA DE 
SEGUROS, S.A.” 

 
QUESTÃO: 
 
“Ramo de Acidentes Pessoais 
 
Questão Comum: 
 
PROGRAMA DE PROCEDIMENTO (Artigo 9.° - Documentos 
que constituem as Propostas) 
 
No Ramo de Acidentes Pessoais e nas modalidades de seguro 
“Sem a Identificação das Pessoas Seguras”, questionamos se 
será admissível apresentar proposta sem a indicação de taxas 
e de prémios unitários, ficando apenas mencionados os 
Prémios Anuais Globais por Apólice?” 
 
RESPOSTA/ESCLARECIMENTO: 
 
Não. O pretendido é o que consta na alínea c) do art.º 9.º do 
Programa do Concurso. 
 
 
QUESTÃO: 
 
“Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais Autarcas. 
 
A cobertura de incapacidade temporária só será aplicável, caso 
o sinistrado esteja a receber uma remuneração à data do 
acidente, não podendo ser pagos valores superiores ao valor 
diário de remuneração que receberia se estivesse apto para 
exercer a sua atividade profissional. Confirmam?” 
 
RESPOSTA/ESCLARECIMENTO: 
 
Confirma-se. 
 
 
 

QUESTÃO: 
 
“Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais Bombeiros. 
 
Outras Condições Aplicáveis - Para o Quadro Ativo e de 
Comando, admitimos que para este seguro a comunicação das 
inclusões e exclusões possa ter algum desfasamento temporal 
em relação à data efetiva da sua verificação. De acordo com o 
n.º 1 do Artigo 93.º do Decreto-Lei n.º 72/2008 (Regime 
Jurídico do Contrato de Seguro), as alterações terão de ser 
comunicadas ao segurador no prazo máximo de 14 dias. Findo 
este prazo, qualquer alteração produzirá efeitos após ter sido 
comunicada à Companhia. Agradecemos confirmação desta 
correção ao Caderno de Encargos.” 
 
RESPOSTA/ESCLARECIMENTO: 
 
O pretendido é exatamente o referido no n.º 1 do art.º 93.º do 
Decreto-Lei n.º 72/2008. “O tomador do seguro ou o segurado 
têm o dever de, durante a execução do contrato, no prazo de 
14 dias a contar do conhecimento do facto, comunicar ao 
segurador todas as circunstâncias que agravem o risco...\”, 
pelo que se confirma que ultrapassado esse prazo qualquer 
alteração produzirá efeitos à data da comunicação, pelo que 
considera-se não existir razão para qualquer correção ao 
caderno de encargos. 
 
 
QUESTÃO: 
 
“Na atualização automática de capitais durante o prazo de 
execução deste contrato, haverá lugar a aplicação de prémio 
adicional. Confirmam?” 
 
RESPOSTA/ESCLARECIMENTO: 
 
Confirma-se. 
 
 
QUESTÃO: 
 
“Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais - Utilizadores das 
Instalações Desportivas, Recreativas e Culturais Municipais. 
 
Outras Condições Aplicáveis - Na atualização automática de 
capitais durante o prazo de execução deste contrato, haverá 
lugar a aplicação de prémio adicional. Confirmam?” 
 
RESPOSTA/ESCLARECiMENTO 
 
Confirma-se. 
 
 
QUESTÃO: 
 
“Os locais de risco indicados nesta tabela, cuja gestão está 
entregue à respetiva Junta de Freguesia ficam excluídos do 
âmbito deste seguro?” 
 
RESPOSTA/ESCLARECIMENTO: 
 
Não. Os locais de risco indicados na tabela cuja gestão está 
entregue às juntas de freguesia ao abrigo de contrato de 
descentralização de competências, são parte integrante deste 
seguro. 
 
 
QUESTÃO: 
 
“Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais - Atividades 
Temporárias, incluindo Desporto, Cultura e Recreio. 
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O número de pessoas seguras indicado na tabela do ponto 
INFORMAÇÕES é diário? Ou, tratar-se-á de um número 
esperado de pessoas para a duração total do 
evento/acontecimento/atividade?” 
 
RESPOSTA/ESCLARECIMENTO: 
 
O número de pessoas seguras indicado na tabela é para a 
duração total do evento/acontecimento/atividade. 
 
 
QUESTÃO 
 
“ÂMBITO TERRITORIAL: Indicam todo o mundo. Admitimos ter 
ocorrido lapso. 
Qual o âmbito a considerar?” 
 
RESPOSTA/ESCLARECIMENTO: 
 
O âmbito é Portugal. Assim, onde se lê “todo o mundo” deve-se 
ler “Portugal”. 
 
 
QUESTÃO: 
 
“Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais - Atividades 
Temporárias 
 
Em 2017 indicavam uma estimativa anual de 200 participantes 
nestas atividades. Neste momento indicam zero participantes. 
Esclarecer e atualizar os dados relativos aos últimos 3 anos e 
estimativa para 2018 (no CE informam valores nos anos 
2014/2015/2016/2017).“ 
 
RESPOSTA/ESCLARECIMENTO: 
 
Efetivamente existiu um lapso. O número previsível de 
participantes é 50. 
 
 
QUESTÃO: 
 
“Sendo este um seguro com nomes e com possibilidade de 
acerto de prémio por inclusão e exclusão de pessoas, pedimos 
que nos esclareçam o seguinte: 
 
No apuramento do prémio global deste contrato, devemos 
entender que, no limite, podemos ter a totalidade de pessoas 
seguras (n.º a confirmar) pelo período de 12 meses?” 
 
RESPOSTA/ESCLARECIMENTO: 
 
É correto. No limite poderá ser a totalidade das pessoas 
seguras pelo período de 12 meses. 
 
 
QUESTÃO: 
 
“Além do prémio global acima referido (limite máximo), 
existindo entradas e saídas de pessoas durante o prazo de 
execução do contrato, será aplicado o cálculo prorrata ou 
podemos em alternativa definir prémios totais por períodos 
inferiores a um ano? 
 
Damos como exemplo, os seguintes escalões para a definição 
de prémio por pessoa: 
 
Período até 1 mês 
 
Período até 3 meses 
 
Período até 6 meses 
 
Período até 9 meses 

Período superior a 9 meses a até 1 ano” 
 
RESPOSTA/ESCLARECIMENTO: 
 
Será aplicado o cálculo prorrata com base na anuidade. 
 
 
QUESTÃO: 
 
“Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais Escolar 
 
Condições Especiais nas derrogações previstas neste ponto, 
referem que o subsídio diário é pago até 365 dias. Não 
existindo coberturas que envolvam o pagamento de subsídio, 
tratar-se-á de um lapso. Agradecemos confirmação desta 
correção ao Caderno de Encargos.” 
 
RESPOSTA/ESCLARECIMENTO: 
 
É correto. Trata-se de um lapso pelo que não deve ser 
considerada a alínea e) das derrogações. 
 
 
QUESTÃO: 
 
“Ramo Automóvel. 
 
Envio do MAPA I-A, em formato Excel, com indicação das 
respetivas coberturas e capitais a garantir, conforme descrito 
no concurso público. 
Não será possível garantir as coberturas de Assistência em 
Viagem e Proteção Jurídica para a categoria de máquinas 
(Tratores, Escavadoras, Pás carregadoras de Pneus, Cilindros, 
Máquinas de Arraste, Empilhadores, Corta Relvas e 
Motocultivadores, Lavadoras, Varredoras e Outras Viaturas). 
Esta condição será fator de exclusão?” 
 
RESPOSTA/ESCLARECIMENTO: 
 
O pretendido é o que consta no mapa I-A, pelo que será razão 
de exclusão. 
 
 
QUESTÃO: 
 
“Não será possível garantir a cobertura de Veículo de 
Substituição para a categoria de máquinas e Pesados de 
Mercadorias. Esta condição será fator de exclusão?” 
 
RESPOSTA/ESCLARECIMENTO: 
 
Não é solicitado no Mapa I-A veículo de substituição para as 
categorias referidas. 
 
QUESTÃO: 
 
“Ramo Acidentes de Trabalho 
 
Nas condições particulares do Ramo de Acidentes de Trabalho 
(outras condições aplicáveis ao seguro, pág. 4 do CE), referem 
que o seguro deve contemplar a seguinte condição: “A 
inutilização ou danificação dos óculos do sinistrado em 
acidentes de trabalho, com ou sem lesão corporal, desde que 
se traduza em perturbação funcional que diminua a sua 
capacidade de ganho.” 
De acordo com o art.º 4° do Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de 
novembro, as prestações em espécie relativas a próteses e 
ortóteses, desde que necessárias à recuperação do sinistrado 
para a vida ativa estão abrangidas se forem consequência dum 
acidente de trabalho sendo indemnizados de acordo com o 
definido no art.º 13.º da referida lei. Agradecemos que, 
clarifiquem o pretendido e confirmem que o pagamento das 
próteses e ortóteses será de acordo com a legislação que 
referimos.” 
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RESPOSTA/ESCLARECIMENT1Q: 
 
É correto. O que se refere é exatamente: “A inutilização ou 
danificação dos óculos do sinistrado em acidentes de trabalho, 
com ou sem lesão corporal.” 
 
 
QUESTÃO: 
 
“Nas condições particulares do Ramo de Acidentes de 
Trabalho (outras condições aplicáveis ao seguro), solicitam 2 
clínicas convencionadas no concelho de Loures. Pretendemos 
saber se no caso de não termos convénio com duas clínicas 
neste concelho, podem prescindir desta exigência, sendo os 
sinistrados encaminhados para concelhos limítrofes.” 
 
RESPOSTA/ESCLARECIMENTO: 
 
O pretendido é 2 clínicas convencionadas no concelho de 
Loures. Admite-se, caso não existam atualmente, e em caso de 
adjudicação, que possam ser efetuados acordos a posteriori. 
 
 
QUESTÃO: 
 
“Relativamente aos segurado de acidentes de trabalho 
destinado a segurar os Estágios profissionais ao abrigo da 
Portaria 131/2017, necessitamos de saber: 
 
Pretendem a emissão duma apólice única ou de apólices 
separadas (uma por cada estagiário).” 
 
RESPOSTA/ESCLARECIMENTO: 
 
Caso exista colocação pretende-se uma apólice por estagiário. 
 
 
QUESTÃO: 
 
“Caso pretendam a emissão de apólices separadas (uma por 
cada estagiário) e, considerando que os estágios costumam 
ser por tempo certo (inferior a 365 dias), não é possível ser 
feito o fracionamento de prémio solicitado (trimestral), 
agradecemos confirmação que prescindem do 
fracionamnento.” 
 
RESPOSTA/ESCLARECIMENTO: 
 
Será pagamento único. Onde se lê “Trimestral”, sem cargas de 
fracionamento deve ler-se “sem fracionamento”. 
 
 
QUESTÃO: 
 
“Solicitam no n.º 2.3. que seja indicado a taxa comercial e total, 
bem como o valor do prémio total por anuidade. Uma vez que o 
valor do prémio total depende do Capital (Massa Salarial) 
garantida, sem que esta seja informada não é possível 
indicarmos este valor. Agradecemos confirmação que 
prescindem da indicação deste valor, ou então precisamos de 
saber qual é a Massa Salarial anual que está previsto 
garantirmos.” 
 
RESPOSTA/ESCLARECIMENTO: 
 
O pretendido é a indicação da Taxa comercial. O ponto 2.3 
passa a ter a seguinte redação “Pretende-se a indicação da 
taxa comercial a aplicar nos contratos, por estagiário, para a 
anuidade”. 
Lembramos o ponto 2.6. As taxas apresentadas são indicativos 
para posterior colocação, não fazem parte do prémio total a 
apresentar a concurso. 

 
 

III 
 

Tendo sido constatado pela entidade adjudicante que o Mapa I-
A - Frota Automóvel - Município de Loures, inicialmente 
disponibilizado nas peças do procedimento, continha pequenos 
lapsos, procede-se agora à retificação dos mesmos. 
 
Assim, o Mapa I-A - Frota Automóvel - Município de Loures na 
versão inicialmente disponibilizada nas peças do procedimento 
deve ser desconsiderado pelas entidades interessadas, e 
passar a considerar, no lugar daquele, o Mapa que agora se 
anexa a esta notificação, em formato Excel, e do qual se junta 
cópia em suporte de papel nestes esclarecimentos sob o título 
Anexo C. 

 
 

IV 
 

1- Informa-se, também, que este documento contendo os 
esclarecimentos e retificação de erros e omissões será 
disponibilizado na plataforma eletrónica VORTALnext, 
junto às peças do procedimento que se encontrem 
patentes para consulta. 

 
2- Os esclarecimentos ora prestados e as retificações de 

erros e omissões ora feitas fazem parte integrante das 
peças do procedimento a que dizem respeito e 
prevalecem sobre estas em caso de divergência, tudo 
conforme ao disposto no n.º 9 do artigo 50.º do Código 
dos Contratos Públicos. 

 
 
ANEXOS: 
 
Anexo A - Pedido de esclarecimentos apresentado pela 
entidade interessada “Seguradoras Unidas, S.A.”; 
 
Anexo B - Pedido de esclarecimentos apresentado pela 
entidade interessada “Fidelidade-Companhia de Seguros, S.A.” 
 
Anexo C - “Mapa I-A - Frota Automóvel - Município de Loures” 
(retificado). 

 
 

Loures, 20 de abril de 2018 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

Bernardino Soares 
 

(Ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

(Lei que estabelece o regime jurídico das autarquias locais). 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
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COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 
 
 

INTERVENÇÃO SOCIAL E SAÚDE 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro, tendo 
por objetivo viabilizar a operacionalização de 
equipamentos mecânicos instalados. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 190/2018 

 
Considerando que: 
 
A. A Divisão de Intervenção Social e Promoção 

da Saúde no âmbito das suas competências 
acompanha e apoia entidades que 
desenvolvem trabalho na área da deficiência; 

 
B. A CREACIL - Cooperativa de Reabilitação, 

Educação e Animação para a Comunidade 
Integrada do Concelho de Loures, com o NIF 
502708697, é uma entidade com sede no 
município de Loures e sem fins lucrativos; 

 
C. Esta entidade desenvolve um trabalho de 

grande mérito com jovens e adultos com 
deficiência intelectual e multideficiência; 

 
D. A entidade ocupa um imóvel municipal, 

encontrando-se em processo de constituição 
de um Centro de Atividades Ocupacionais, 
tendo já sido aprovados os acordos de 
cooperação com o Instituto da Segurança 
Social, embora ainda não tenha sido 
disponibilizado o apoio financeiro respetivo; 

 
E. A CREACIL solicitou apoio financeiro ao 

Município para ensaio, arranque e 
manutenção de equipamentos mecânicos do 
imóvel municipal onde se encontra, o qual é 
essencial para viabilizar a atividade e a 
resposta social mencionada; 

 
F. A educação, a ação social e a saúde são 

atribuições dos municípios, de acordo com o 
consignado nas alíneas d), h) e g) do n.º 2 do 
artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, aprovar a atribuição de subsídio para 
apoio financeiro à CREACIL - Cooperativa de 
Reabilitação, Educação e Animação para a 
Comunidade Integrada do Concelho de Loures, 
com vista a viabilizar a operacionalização dos 
equipamentos mecânicos que se encontram nas 
instalações que ocupa, no valor de 1.435,00 € (mil 
quatrocentos e trinta e cinco euros), mediante a 
apresentação do comprovativo da despesa. 

 
 

Loures, 2 de maio de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

IGUALDADE E CIDADANIA 
 

Proposta de atribuição de subsídio referente a 
despesas adicionais realizadas com Festa de 
Natal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 191/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Secretariado Diocesano de Lisboa da Obra 

Nacional da Pastoral dos Ciganos - Centro 
Verdine, na Apelação tem, como preocupação 
primordial a promoção e integração social da 
população cigana através da educação, 
respeitando os seus valores culturais, mas 
promovendo a cidadania; 

 
B. A instituição também dá apoio à população 

não cigana, carenciada, e o princípio do apoio 
é o mesmo, o de promover o respeito pela 
pessoa humana, os valores e a cultura; 
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C. A sua estratégia de intervenção na Apelação 
tem sido ao nível da valorização e formação 
das pessoas mais carenciadas do Bairro 
Quinta da Fonte, mediante um trabalho de 
proximidade, com especial enfoque nas 
crianças e jovens, proporcionando-lhes 
atividades que vão desde o apoio escolar, à 
formação profissional, atividades lúdicas; 

 
D. O Centro Verdine é um dos parceiros do 

Grupo Comunitário da Apelação, que na sua 
valência de CATL dinamiza diversas respostas 
direcionadas à intervenção e apoio social, 
desenvolvendo respostas de inclusão das 
crianças, jovens e famílias em situação de 
vulnerabilidade social; 

 
E. Deste modo, a instituição, consciente da 

importância de dar respostas sociais, fomenta 
a comemoração do Natal. Este encontro de 
todas as crianças das escolas da Apelação é 
para muitas delas o único momento de 
festividade. No entanto, para a realização da 
Festa de Natal na Apelação, teve que fazer 
uma despesa adicional para proporcionar às 
crianças um dia alusivo ao Natal com alguns 
presentes; 

 
F. Na perspetiva de estimular, apoiar ou 

comparticipar a constituição de respostas 
sociais do município que garantam uma 
intervenção eficaz e eficiente, integrando na 
comunidade pessoas de grupos mais 
vulneráveis, e relevando o importante papel do 
Grupo Comunitário da Apelação, e o apoio 
que o Centro Verdine dá ao mesmo, não só no 
desenvolvimento social, como na dinamização 
das ações, que conduzem à melhoria das 
condições de vida, justifica o apoio financeiro; 

 
G. As competências dos Municípios para 

deliberar sobre as formas de apoio a 
entidades e organismos legalmente existentes, 
nomeadamente com vista à prossecução de 
obras ou eventos de interesse municipal, bem 
como à informação e defesa dos direitos dos 
cidadãos de acordo com o previsto na alínea 
o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, com a última redação em 
vigor; 

 
H. A ação social é também umas das atribuições 

dos municípios, de acordo com o consignado 
na alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, com a última 
redação em vigor. 

 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das 
competências conferidas pela alínea h) do n.º 2 do 
artigo 23.º e pela alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir ao 
Secretariado Diocesano de Lisboa da Obra 
Nacional da Pastoral dos Ciganos - Centro 
Verdine na Apelação o valor de 450,00 € 
(quatrocentos e cinquenta euros), como subsídio 
pelas despesas adicionais realizadas com a Festa 
de Natal. 

 
 

Loures, 2 de maio de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 64.434/LA/L/N/2017 
Sopalmeira - Empreendimentos Imobiliários, 
Lda. 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
licença de loteamento e de obras de urbanização 
n.º 16/1979, no referente ao Lote 50 (2.ª fase da 
Urbanização do Infantado, Infantado, Freguesia de 
Loures), nos termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 192/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 71 e 72 e o despacho do 
Diretor do Departamento de Planeamento de 
Gestão Urbanística, a fl. 76; 

 
B. A alteração ao alvará de loteamento se 

resume à alteração de uso do lote 50 de 
comércio e serviços para habitação, 
mantendo-se a capacidade de edificação no 
que respeita a implantação e superfície de 
pavimento; 
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C. Apesar da alteração de uso em questão, 
continua a verificar-se o cumprimento do 
mínimo de 10% da superfície de pavimento da 
urbanização destinada a atividades 
económicas e se reduzem as necessidades de 
parqueamento a satisfazer; 

 
D. Em resultado do período de discussão pública 

e da notificação aos proprietários não se 
verificou qualquer oposição à alteração em 
questão; 

 
E. O parecer favorável da Junta de Freguesia de 

Loures, a fl. 74. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença de loteamento e de obras de 
urbanização n.º 16/1979 (2.ª Fase) - Urbanização 
do Infantado, Infantado, na Freguesia de Loures, e 
face à pretensão instruída no processo 
64.434/LA/L/N, em nome de Sopalmeira - 
Empreendimentos Imobiliários, Lda., ao abrigo do 
disposto do n.º 1 do  artigos 5.º, artigo 23.º e n.º 4 
do artigo 27.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: 
 
A alteração ao alvará 16/1979 no que respeita ao 
lote 50, passando do uso de comércio e serviços 
para o uso habitacional. 

 
Loures, 2 de maio de 2018 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Bernardino Soares 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
 
 
 
Processo n.º 64.258/LA/L/N/2017 
South Sun - Gestão e Investimentos, Lda. 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
licença de loteamento e de obras de urbanização 
n.º 01/1981, no referente à capacidade de uso do 
Lote 9, passando a admitir o uso de comércio ou 
serviços (Torres da Bela Vista, Santo António dos 
Cavaleiros, União das Freguesias de Santo 
António dos Cavaleiros e Frielas), nos termos das 
informações dos serviços. 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 193/2018 
 

Considerando que: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 127 e 128 e o despacho do 
Diretor do Departamento de Planeamento e 
Gestão Urbanística, a fl. 129; 

 
B. A alteração ao alvará de loteamento se 

resume a admitir o uso de serviços, para além 
do uso de comércio presentemente atribuído 
ao lote 9, da unidade 6-A, da urbanização da 
Quinta da Caldeira, o que não se traduz em 
maiores impactos urbanísticos no âmbito das 
infraestruturas, parqueamento ou espaços 
para equipamentos e espaços verdes; 

 
C. Realizada a notificação aos proprietários das 

frações abrangidas pelo alvará de loteamento 
01/1981 e a consulta pública, não se registou 
qualquer oposição à pretensão em apreciação; 

 
D. O parecer favorável da Junta da União das 

Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas, a fl. 111. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença de loteamento e de obras de 
urbanização n.º 01/1981, nas Torres da Bela Vista, 
Santo António dos Cavaleiros, na União das 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas, e face à pretensão instruída no processo 
64.258/LA/L/N, em nome de South Sun - Gestão e 
Investimentos, Lda., ao abrigo do disposto do n.º 1 
do artigo 5.º, artigo 23.º e n.º 4 do artigo 27.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 a alteração ao alvará 01/1981, 
relativamente à capacidade de uso do lote 9, 
passando a admitir o uso de comércio ou serviços. 

 
Loures, 2 de maio de 2018 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Bernardino Soares 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata) 
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ISENÇÃO DE TAXAS 
 

Processo n.º 65.011/D/N 
Carla Cesaltina Cabral Rodrigues 
Proposta de isenção do pagamento de taxa devida 
por vistoria realizada. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 197/2018 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento de Gestão Urbanística a fl. 9; 

 
B. O documento apresentado pelo titular do 

processo, que atesta a insuficiência 
económica do mesmo, e que a pretensão de 
isenção de pagamento de taxas reporta ao 
pedido de vistoria. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere a aprovação da 
isenção do pagamento de taxas de vistoria, nos 
termos do artigo 39.º do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, relativamente ao processo 
n.º 65.011/D/N, em nome de Carla Cesaltina 
Cabral Rodrigues, no que respeita à existência de 
infiltrações no r/c esquerdo, n.º 4 da Rua Michel 
Giacometti, em Loures, na freguesia de Loures, 
aprovar a isenção do pagamento de taxas 
relativas a: 
 
Valor da Taxa devida pela vistoria (artigo 39.º do 
Regulamento de Taxas do Município), 
correspondente a 192,00 € (cento e noventa e dois 
euros). 

 
 

Loures, 2 de maio de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

TOPONÍMIA 
 

Processo n.º 30.315/OM-C 
Toponímia de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela 
Proposta de alteração de topónimo em troço viário 
e de extensão de aplicação de topónimo a 
prolongamento de arruamento no Bairro das 
Fontes. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 194/2018 

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

e o despacho do Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento de Gestão Urbanística, a fl. 
778; 

 
B. O topónimo agora proposto acompanha a 

designação pela qual é reconhecido o sítio e, 
de acordo com o mencionado pela Junta da 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela, merece o 
acordo dos residentes locais; 

 
C. A atribuição do topónimo agora proposto 

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 o Bairro das Fontes, na União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela: 
 
1. A designação de Caminho do Poço (anterior 

Rua do Poço), ao troço viário com início na 
Rua Infante Dom Henrique e termo 
indeterminado. 

 
2. A extensão da designação de Rua do Poço a 

novo troço viário, passando tal topónimo a 
referenciar o arruamento com início na Rua 
Salvador Allende e termo indeterminado. 
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Loures, 2 de maio de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Caminho do Poço (anterior Rua do Poço) 
 
Início: Rua Infante Dom Henrique 
Termo: indeterminado 
 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua do Poço (extensão) 
 
Início: Rua Salvador Allende 
Termo: indeterminado 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
Processo n.º 40.707/OM-D 
Toponímia de A-das-Lebres 
Proposta de atribuição de denominação 
toponímica para arruamento em A-das-Lebres, 
União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 195/2018 

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

e o despacho do Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento de Gestão Urbanística, a fl. 
532; 

 
B. O topónimo agora proposto, acompanha a 

designação pela qual é reconhecido o sítio e, 
de acordo com o mencionado pela Junta da 
União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal, merece o acordo dos 
residentes locais; 

 
 
 

C. A atribuição do topónimo agora proposto 
mereceu aprovação da Junta da União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal, na sua 4.ª reunião ordinária, realizada 
em 11 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 A-das-Lebres, na 
União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal: 
 
A atribuição da designação de Rua da Lomba, ao 
troço viário com início indeterminado e termo na 
Rua da Liberdade. 

 
 

Loures, 2 de maio de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua da Lomba 
 
Início: indeterminado 
Termo: Rua da Liberdade 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
Processo n.º 40.707/OM-E 
Toponímia de A-das-Lebres 
Proposta de atribuição de denominação 
toponímica para arruamento em A-das-Lebres, 
União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal, e de extensão da aplicação de 
topónimo existente a novo troço de arruamento. 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 196/2018 
 

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

e o despacho do Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento de Gestão Urbanística, a fl. 
353; 

 
B. O topónimo agora proposto acompanha a 

designação pela qual é reconhecido o sítio e, 
de acordo com o mencionado pela Junta da 
União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal, merece o acordo dos 
residentes locais; 

 
C. A atribuição do topónimo agora proposto 

mereceu aprovação da Junta da União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal, na sua 2.ª reunião ordinária, realizada 
em 29 de janeiro de 2018. 

 
 
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 A-das-Lebres, na 
União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal, aprovar: 
 
1. A atribuição da designação de Rua Pinhal das 

Carrafouchas, ao troço viário com início na 
Rua Francisco Franco Cannas e termo 
indeterminado. 

 
2. Que o topónimo Major Rosa Bastos se 

estenda a um novo troço de arruamento, 
passando a estar atribuído a arruamento com 
início na Rua da Liberdade e termo na Rua 
Pinhal das Carrafouchas. 

 
 

Loures, 2 de maio de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua Pinhal das Carrafouchas 
 
Início: Rua Francisco Franco Cannas 
Termo: indeterminado 
 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua Major Rosa Bastos (extensão) 
 
Início: Rua da Liberdade 
Termo: Rua Pinhal das Carrafouchas 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

JUVENTUDE 
 

Proposta de aprovação das Normas de 
Participação no Programa de Ocupação de 
Tempos Livres 2018 - verão com Desafios, dos 
valores a pagamento pela participação e da 
isenção de pagamento do valor de inscrição a 
jovens acolhidos/referenciados por Instituições 
Particulares de Solidariedade Social concelhias. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 201/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Programa de Ocupação de Tempos Livres 

2018 - verão com Desafios, promovido pela 
Câmara Municipal de Loures, assume um 
papel fundamental na estratégia de 
operacionalização da política municipal de 
juventude, cujo principal objetivo assenta na 
criação de condições para a plena integração 
da população juvenil do Município, do ponto 
de vista social, cultural, desportivo e 
educacional; 

 
B. Compete ao Departamento de Cultura, 

Desporto e Juventude/Gabinete da Juventude, 
promover e desenvolver ações que permitam 
a materialização deste objetivo; 

 
C. Se estima que possam participar neste 

Programa cerca de 180 jovens; 
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D. Os valores propostos para a participação dos 
jovens, bem como as isenções previstas a 
esse pagamento, têm em conta não apenas o 
equilíbrio entre a despesa e o valor de custo 
para o Município, mas também o importante 
papel da Autarquia na promoção de políticas 
para a Juventude. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto nas al. e) e u) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro e do artigo 21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 
de setembro, aprovar: 
 
1. As normas de participação no Programa de 

Ocupação de Tempos Livres 2018 - Verão 
com Desafios; 

 
2. Os valores a pagamento pela participação no 

Programa; 
 
3. A isenção de pagamento do valor de inscrição 

a jovens acolhidos/referenciados por 
Instituições Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS) concelhias. 

 
 

Loures, 23 de abril de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 

PROGRAMA 
DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES 2018 

VERÃO COM DESAFIOS 
 

I: APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS 
 
1. Entidade Promotora e Organizadora Município 

de Loures1: 
 
a) O Programa de Ocupação de Tempos Livres 

verão com Desafios é promovido e organizado 
pelo Município de Loures, mais concretamente 
pelo Departamento da Cultura, Desporto e 
Juventude; 

 
b) Este programa visa o desenvolvimento e a 

dinamização de atividades de ocupação de 
tempos livres de natureza lúdica, desportiva, 
ambiental e cultural, que permitem estimular a 
aquisição de competências pessoais, sociais e 
relacionais. 

2. Objetivos do programa: 
 
a) Desenvolver e dinamizar atividades de 

ocupação dos tempos livres que estimulem a 
aquisição de competências pessoais, sociais e 
relacionais daqueles que nelas participam, 
fomentando o interesse por atividades de 
grupo e ao ar livre; 

 
b) Promover a identificação dos jovens com o 

Concelho, através da divulgação da oferta que 
este disponibiliza aos seus munícipes e da 
dinamização de atividades que promovam o 
conhecimento da sua história e da sua cultura; 

 
c) Divulgar os equipamentos municipais nas 

áreas juvenil, cultural e desportiva. 
 
 
II: DESTINATÁRIOS 
 
Poderão inscrever-se neste programa jovens com 
idades compreendidas entre os 6 e os 15 anos, 
residentes no Concelho de Loures e/ou filhos ou 
jovens que façam parte do agregado familiar de 
funcionários do Município de Loures, GesLoures, 
LouresParque e SIMAR. 
 
 
III: ATIVIDADES 
 
1. As atividades desenvolvidas no âmbito do 

programa obedecem à seguinte tipologia: 
 
a) Atividades lúdicas; 
 
b) Atividades culturais; 
 
c) Atividades desportivas; 
 
d) Atividades ambientais. 
 
 
 
IV: DURAÇÃO 
 
1. O programa decorrerá durante os meses de 

julho e agosto, estando a programação das 
atividades organizada por turnos, com início a 
2 de julho e término a 10 de agosto. 

 
2. Os turnos estão organizados da seguinte 

forma: 1.º turno - 2 a 13 de julho; 2.º turno - 16 
a 27 de julho (com exceção do dia 26 de julho 
porque é feriado); e 3.º turno - 30 de julho a 10 
de agosto. 
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3. A ocupação diária dos participantes será 
compreendida entre as 09h00m e as 17h00m, 
sendo o período de almoço entre as 12h30m e 
as 14h00m. 

 
 
V: PARTICIPAÇÃO 
 
1. O programa abrangerá um número máximo de 

60 participantes por turno, organizados 
segundo um critério etário. Formar-se-ão três 
grupos: dos 6 aos 9 anos; dos 10 aos 12 anos; 
e dos 13 aos 15 anos, com um máximo de 20 
elementos cada. 

 
2. O programa abrangerá um número máximo de 

180 participantes. 
 
 
VI: INSCRIÇÃO 
 
1. Poderão inscrever-se neste programa os 

jovens que preencham os seguintes requisitos: 
 
a) Ter 6 anos de idade à data de inscrição; 
 
b) Não ter mais de 15 anos de idade à data de 

inscrição; 
 
c) Residir no Concelho de Loures e/ou ser filhos 

ou jovens que façam parte do agregado 
familiar de funcionários do Município de 
Loures, GesLoures, LouresParque e SIMAR; 

 
d) Em situação de pais separados/divorciados, 

um deles residir no Concelho, ainda que esta 
não seja a morada oficial do jovem. 

 
 
2. As inscrições são feitas através de 

preenchimento da ficha de inscrição, 
comprovando-se os respetivos dados pessoais 
dos próprios e dos encarregados de educação 
pela apresentação obrigatória de bilhete de 
identidade e cartão de contribuinte ou cartão 
de cidadão. 

 
3. No ato de inscrição deverão ser enviados ou 

entregues os seguintes documentos: 
 
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, 

obtida através do sítio da Câmara ou 
disponibilizada nos equipamentos juvenis; 

 
b) Autorização do pai/mãe ou representante legal 

para o jovem frequentar o programa (termo de 
responsabilidade obtido através do sítio da 
Câmara); 

 

c) Comprovativo de residência (qualquer fatura 
em nome do pai/mãe ou representante legal e 
com morada do Concelho de Loures), que 
será substituído, no caso de filhos ou jovens 
que façam parte do agregado familiar de 
funcionários do Município de Loures, 
GesLoures, LouresParque e SIMAR, por 
comprovativo que ateste que o pai/mãe ou 
representante legal é funcionário de uma 
destas entidades. 

 
 
4. A inscrição de irmãos poderá ser efetuada na 

mesma mensagem de correio eletrónico para 
ficar registada com o mesmo horário. Se a 
inscrição for efetuada nos equipamentos 
juvenis, será atribuído, neste caso, o mesmo 
registo de entrada. 

 
5. A inscrição decorrerá através do correio 

eletrónico otl_2018@cm-loures.pt ou nos 
seguintes equipamentos juvenis: Loja Ponto 
Já em Loures, Gabinete de Apoio à Juventude 
de Santo António dos Cavaleiros e Gabinete 
de Apoio à Juventude de Sacavém. 

 
6. As inscrições decorrerão a partir das 10h00 do 

primeiro dia de inscrição, nas seguintes datas, 
para cada um dos turnos: 

 
1.º Turno - 22 e23 de maio 
 
2.º Turno - 5 e 6 de junho 
 
3.º Turno - 19 e 20 de junho 
 
Este horário pretende igualar a oportunidade de 
quem não tem acesso à internet e terá de efetuar 
a inscrição nos equipamentos juvenis. 
 
 
7. Só serão aceites as inscrições cuja 

documentação esteja completa, contando, 
para efeitos, a hora de entrada no correio 
eletrónico ou a hora de receção dos 
documentos nos equipamentos juvenis. 

 
 
 
VII: SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 
1. A seleção dos participantes será efetuada com 

base nos seguintes critérios: 
 
a) Preenchimento dos requisitos definidos nos 

números 1, 2 e 3 do ponto VI; 
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b) Preenchimento de quotas para os grupos, 
definidas previamente: 55% para jovens 
residentes; 35% para filhos ou jovens que 
façam parte do agregado familiar de 
trabalhadores municipais; e 10% para jovens 
acolhidos/referenciados por Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS). O 
pai/mãe ou representante legal decide a que 
quota está a concorrer no momento em que 
preenche a ficha de inscrição. Não é possível 
concorrer às duas quotas em simultâneo; 

 
c) Ordem de inscrição. 
 
 
2. Apenas os pais ou representantes legais dos 

jovens selecionados serão contactados 
telefonicamente ou por correio eletrónico para 
informar da participação no programa. Caso o 
jovem não seja selecionado, poderá voltar a 
inscrever-se no turno seguinte. 

 
3. Caso os pais ou representantes legais dos 

jovens selecionados não procedam ao 
pagamento do valor estipulado para a 
participação no programa, serão selecionados 
os jovens que se encontrem em lista de 
espera, respeitando os mesmos critérios. 

 
 
VIII:  PAGAMENTO 
 
1. A participação dos jovens implica o 

pagamento de 30,00 €, exceto para os jovens 
acolhidos/referenciados por Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS), 
cuja participação não implicará qualquer 
pagamento. 

 
2. Após informação da participação dos jovens, 

os pais ou representantes legais dispõem de 
um prazo de 3 dias úteis para procederem ao 
respetivo pagamento na Divisão de Gestão 
Financeira do Município de Loures. 

 
 
IX: DESISTÊNCIAS E FALTAS 
 
1. Em caso de desistência, os pais ou 

representantes legais do jovem devem 
informar o Município de Loures por escrito, até 
dois dias úteis antes do início do programa, 
sob pena de não obterem a restituição do 
valor de inscrição pago. 

 
2. No decorrer das atividades, caso o jovem 

necessite de faltar, devem ser informados 
previamente os técnicos responsáveis pela 
monitorização do seu grupo. 

X: DEVERES E DIREITOS DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE LOURES 

 
1. Deveres da Câmara Municipal de Loures: 
 
a) Enviar por escrito aos pais ou representantes 

legais um documento onde constem as regras 
de participação no programa; 

 
b) Esclarecer qualquer tipo de informações 

solicitadas pelos pais ou representantes 
legais; 

 
c) Promover o acompanhamento diário dos 

participantes durante o período compreendido 
entre o início e o final das atividades; 

 
d) Assegurar o almoço dos participantes; 
 
e) Efetuar seguro que cubra acidentes pessoais 

dos participantes; 
 
f) Assegurar a existência de espaços e meios 

seguros, adequados ao desenvolvimento das 
atividades previstas; 

 
g) Assegurar a deslocação dos participantes 

sempre que as atividades assim o exijam; 
 
h) Ter disponível livro de reclamações. 
 
 
2. O Município de Loures tem o direito de fazer o 

registo fotográfico dos participantes nas 
atividades e utilizar as imagens na divulgação 
do projeto. 

 
 
XI: DEVERES E DIREITOS DA EQUIPA 

TÉCNICO-PEDAGÓGICA 
 
1. A equipa pedagógica do programa é composta 

por técnicos municipais, designadamente: 
 
a) Coordenador Geral e Coordenador Técnico; 
 
b) Quatro monitores por grupo, quando a idade 

das crianças esteja compreendida entre os 6 e 
os 9 anos, e dois monitores por grupo, quando 
a idade dos jovens esteja compreendida entre 
os 10 e os 15 anos, de acordo com o exposto 
na alínea b), n.º 3, artigo 16.º, do Decreto-Lei 
n.º 32/2011, de 7 de março. 

 
 
2. Deveres do Coordenador Geral - Diretor do 

Departamento da Cultura, Desporto e 
Juventude: 
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a) Proceder ao acompanhamento, coordenação 
e verificação da implementação e 
cumprimento do cronograma de atividades e 
do plano pedagógico e de animação do 
programa de OTL, assegurando a qualidade 
da execução do mesmo; 

 
b) Coordenar e gerir os recursos humanos, 

técnicos e financeiros afetos ao programa de 
OTL, assegurando uma gestão transparente e 
eficiente, acautelando o rigoroso cumprimento 
dos procedimentos administrativo-legais; 

 
c) Acautelar o rigoroso cumprimento das regras 

internas de funcionamento do programa de 
OTL por parte de todos os intervenientes; 

 
d) Promover e garantir a correta participação e 

transmissão de informação relativamente ao 
corpo técnico e participantes, bem como aos 
respetivos pais ou representantes legais; 

 
e) Assegurar o cumprimento das normas legais, 

conforme legislação que regulamenta a 
atividade de campos de férias, quando 
aplicável, garantindo a correta articulação com 
o Instituto Português do Desporto e da 
Juventude e demais entidades com 
competências legais atribuídas para o efeito; 

 
f) Determinar a exclusão de qualquer 

participante cuja ação tenha prejudicado o 
normal funcionamento do programa. 

 
 
3. Direitos do Coordenador Geral: 
 
a) Ser auxiliado pelo coordenador técnico no 

desempenho das suas funções; 
 
b) Aprovar as medidas enquadradas no capítulo 

XIV. 
 
 
4. Deveres do Coordenador Técnico - 

Coordenadora do Gabinete de Juventude: 
 
a) Auxiliar o coordenador geral no desempenho 

das suas funções, reportando com frequência 
e exatidão toda a informação referente ao 
desenvolvimento/implementação do programa; 

 
b) Elaborar o cronograma de atividades do 

programa e assegurar a sua execução; 
 
c) Definir os monitores para cada grupo, com a 

salvaguarda de não os colocar no mesmo 
grupo dos seus filhos, caso estes estejam 
inscritos; 

d) Assegurar um contacto profícuo com os pais 
ou representantes legais dos participantes, 
reportando assiduamente informação 
relevante relativamente à participação e 
comportamento dos seus educandos; 

 
e) Fornecer aos pais ou representantes legais 

informação detalhada sobre a organização das 
atividades, regulamento interno, existência do 
livro de reclamações e existência de seguro; 

 
f) Coordenar o desempenho dos monitores e 

acompanhar a ação desenvolvida pelos 
restantes técnicos afetos ao programa, 
assegurando a qualidade pedagógica das 
atividades desenvolvidas; 

 
g) Zelar pela correta utilização dos recursos 

logísticos e materiais afetos ao programa, bem 
como a prudente utilização dos equipamentos 
e conservação das instalações; 

 
h) Garantir o cumprimento das normas legais de 

saúde, higiene e segurança relativas ao 
programa de OTL, bem como, demais regras 
internas, por parte de todos os intervenientes; 

 
i) Elaborar o relatório de avaliação final do 

programa; 
 
j) Garantir uma profícua relação e articulação 

com todas as entidades intervenientes no 
programa. 

 
 
5. Direitos do Coordenador Técnico: 
 
a) Definir o modo de realização das diferentes 

atividades propostas para o programa; 
 
b) Propor e fundamentar as medidas 

enquadradas no capítulo XIV. 
 
 
6. Deveres dos Monitores de Grupo: 
 
a) Acompanhar os participantes durante a 

execução das atividades de férias, de acordo 
com o cronograma de atividades, prestando-
lhe todo o apoio e auxílio de que necessitem; 

 
b) Apoiar os coordenadores na organização das 

atividades e seguir as suas instruções; 
 
c) Cumprir e assegurar o cumprimento pelos 

participantes das normas de saúde, higiene e 
segurança e demais normas de funcionamento 
e regras de participação; 
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d) Verificar a adequação e as condições de 
conservação e de segurança dos materiais a 
utilizar pelos participantes, bem como zelar 
pela manutenção dessas condições; 

 
e) Cumprir o horário estabelecido; 
 
f) Promover comportamentos de boa educação e 

de disciplina por parte dos participantes; 
 
g) Manter, no grupo de participantes, um espírito 

de dinamismo, alegria e confiança. 
 
 
7. Direitos dos Monitores de Grupo: 
 
a) Serem apoiados pelos coordenadores no 

desempenho das suas funções; 
 
b) Usufruir de refeições diárias; 
 
c) Usufruir de transporte para o desenvolvimento 

das atividades do programa. 
 
 
8. Deveres dos técnicos responsáveis pela 

dinamização das atividades: 
 
a) Acompanhar os participantes durante a 

execução das atividades propostas pela sua 
área; 

 
b) Verificar a adequação e as condições de 

conservação e de segurança dos materiais a 
utilizar pelos participantes, bem como zelar 
pela manutenção dessas condições; 

 
c) Cumprir o horário estabelecido; 
 
d) Manter, no grupo de participantes, um espírito 

de dinamismo, alegria e confiança. 
 
 
9. Os técnicos responsáveis pela dinamização 

das atividades têm o direito de serem 
acompanhados pelos monitores de grupo em 
todas as atividades desenvolvidas. 

 
 
XII: DEVERES E DIREITOS DOS 

PARTICIPANTES 
 
1. Deveres dos participantes: 
 
a) Serem assíduos; 
 
b) Respeitar e cumprir as orientações dadas 

pelos monitores e pelos técnicos responsáveis 
pela dinamização das atividades; 

c) Respeitar os colegas e não usar de violência 
física ou verbal; 

 
d) Zelar pelos seus bens pessoais, cuja 

perda/roubo será de sua inteira 
responsabilidade; 

 
e) Adequar o vestuário de acordo com a 

programação; 
 
f) Assegurar o lanche da manhã e da tarde. 
 
 
2. Direitos dos participantes: 
 
a) Transporte de ida e volta, quando necessário 

ao desenvolvimento das atividades; 
 
b) Acompanhamento constante por parte dos 

monitores durante o decurso das atividades; 
 
c) Beneficiar de almoço; 
 
d) Beneficiar de seguro de acidentes pessoais; 
 
e) Ser respeitado na sua dignidade pessoal; 
 
f) Ser respeitada a confidencialidade dos 

elementos da sua ficha de inscrição; 
 
g) Participar em todas as atividades que forem 

propostas, exceto se houver indicação em 
contrário dos pais ou representante legal; 

 
h) Ser adequadamente assistido em caso de 

acidente ou doença súbita. 
 
 
XIII:  DEVERES E DIREITOS DOS PAIS E 

REPRESENTANTES LEGAIS 
 
1. Deveres dos pais ou representantes legais: 
 
a) Respeitar os documentos que integram o 

programa de OTL; 
 
b) Respeitar o desempenho e trabalho realizado 

pela equipa técnica; 
 
c) Responsabilizar-se pela assiduidade e 

pontualidade dos participantes; 
 
d) Responsabilizar-se em não levar os jovens 

para as atividades caso eles estejam doentes; 
 
e) Comparecer nas instalações sempre que 

solicitado; 
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f) Comunicar a eventual desistência do 
participante, por escrito; 

 
g) Comunicar necessidades de alimentação 

específica ou cuidados especiais de saúde, 
por escrito. 

 
 
2. Direitos dos Pais ou Representantes legais: 
 
a) Ter acesso a informação detalhada sobre as 

normas de participação do programa de OTL; 
 
b) Ter acesso a informação detalhada sobre o 

cronograma de atividades; 
 
c) Ter acesso a informação detalhada sobre os 

locais das refeições e ementas. 
 
 
XIV: IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO 
 
Caso ocorra incumprimento dos deveres descritos 
nas alíneas b) e c) do n.º 1 do ponto XII, e após 
avaliação da gravidade da situação pela equipa 
técnica, o jovem poderá ser impedido de continuar 
a frequentar as atividades. 
 
 
XV: CERTIFICADO 
 
Finda a participação no programa, os jovens 
recebem um certificado de participação. 
 
 
XVI: DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1. Todas as candidaturas pressupõem a total 

concordância com as normas de participação 
apresentadas. 

 
2. O Município de Loures reserva-se o direito de 

proceder a alterações à programação prevista, 
caso se verifique estritamente necessário para 
a prossecução do programa. 

 
 
1 Registo 163/DRLVT, emitido pelo Instituto Português do 
Desporto e Juventude a 06/06/2013. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 

CULTURA 
 

Proposta de aceitação da doação, a benefício de 
inventário, de tela de projeção. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 210/2018 

 
Considerando que: 
 
A. A Rede de Museus Municipais de Loures foi 

contactada pelo Sr. João Carlos Pires Torres, 
com o objetivo de doar ao Município uma tela 
de projeção, com a dimensão de 1,55 m x 1,55 
m, com tripé amovível, de acordo com o 
documento registado com o n.º E/30861/2018; 

 
B. A proposta de doação tem a concordância do 

respetivo serviço (Rede de Museus de 
Loures), nos termos da informação registada 
sob o n.º E/31176/2018. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a aceitação, a benefício de 
inventário, de uma tela de projeção, com valor 
atribuído de 50,00 € (cinquenta euros). 

 
 

Loures, 17 de abril de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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ISENÇÃO DE PAGAMENTO 
DE TAXAS E TARIFAS 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 202/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Veio o Grupo Desportivo S. Domingos solicitar 

a reserva do Pavilhão C, para um convívio, no 
dia 24 de junho de 2018; 

 
B. Nos termos da alínea f) do artigo 68.º do 

Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, a utilização e aproveitamento de 
domínio municipal está sujeita ao pagamento 
pelo utilizador, da taxa de 5,00 €, por m2, por 
mês; 

 
C. A área utilizada (Pavilhão C) para a realização 

do convívio é de 120 m2, durante 1 dia, pelo 
que seria devido o pagamento da taxa 
municipal no valor de 20,00 €; 

 
D. O Grupo Desportivo S. Domingos requereu 

ainda a isenção de taxas, nos termos do 
número 11 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, ao abrigo do 
estatuto de associação legalmente constituída 
e sem fins lucrativos, mediante apresentação 
da respetiva escritura de constituição de 
associação, datada de 16 de novembro de 
2000; 

 
E. Em virtude da natureza jurídica desta 

associação, legalmente constituída e sem fins 
lucrativos, ao abrigo e nos termos da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, a Câmara 
Municipal de Loures pode deliberar isentar o 
Grupo Desportivo S. Domingos, do pagamento 
de taxas municipais. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção 
do pagamento de taxa municipal no valor global de 
20,00 € (vinte euros) devida pelo Grupo 
Desportivo S. Domingos, pela utilização e 
aproveitamento de domínio municipal, nos termos 
da alínea f) do artigo 68.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, no âmbito da 
utilização do Pavilhão C do Parque Municipal do 
Cabeço de Montachique, no dia 24 de junho de 
2018. 

Loures, 20 de abril de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 203/2018 
 

Considerando que: 
 
A. Veio a SFRAA - Sociedade Filarmónica de 

Apoio Social e Recreio Artístico da Amadora, 
IPSS, solicitar a reserva do Pavilhão C do 
Parque Municipal do Cabeço de Montachique, 
para um convívio a realizar no dia 4 de maio 
de 2018; 

 
B. Nos termos da alínea f) do artigo 68.º do 

Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, a utilização e aproveitamento de 
domínio municipal está sujeita ao pagamento 
pelo utilizador, da taxa de 5,00 €, por m2, por 
mês; 

 
C. A área utilizada (Pavilhão C) para a realização 

do convívio é de 120 m2, durante 1 dia, pelo 
que seria devido o pagamento da taxa 
municipal no valor de 20,00 €; 

 
D. A SFRAA - Sociedade Filarmónica de Apoio 

Social e Recreio Artístico da Amadora, IPSS 
requereu ainda a isenção de taxas, nos termos 
do número 11 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, ao abrigo do 
seu estatuto de associação particular de 
solidariedade social, legalmente constituída e 
sem fins lucrativos, mediante apresentação 
dos seus estatutos, datados de 3 de novembro 
de 2015; 

 
E. Em virtude deste reconhecimento de 

associação particular de solidariedade social, 
legalmente constituída e sem fins lucrativos, 
ao abrigo e nos termos da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 5.º do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, a Câmara Municipal de 
Loures pode deliberar isentar a SFRAA - 
Sociedade Filarmónica de Apoio Social e 
Recreio Artístico da Amadora, IPSS, do 
pagamento de taxas municipais. 

 



 

 
N.º 10 

  

 
 

9 de MAIO 
de 2018 

 
 
 
 

24 

 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção 
do pagamento de taxa municipal no valor global de 
20,00 € (vinte euros) devida pela SFRAA - 
Sociedade Filarmónica de Apoio Social e Recreio 
Artístico da Amadora, IPSS, pela utilização e 
aproveitamento de domínio municipal, nos termos 
da alínea f) do artigo 68.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, no âmbito da 
utilização do Pavilhão C do Parque Municipal do 
Cabeço de Montachique, no dia 4 de maio de 
2018. 

 
 

Loures, 23 de abril de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 204/2018 
 

Considerando que: 
 
A. Veio a CURPI - Comissão Unitária de 

Reformados, Pensionistas e Idosos de São 
João da Talha, solicitar a reserva do Pavilhão 
C, para um convívio no dia 10 de julho de 
2018; 

 
B. Nos termos da alínea f) do artigo 68.º do 

Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, a utilização e aproveitamento de 
domínio municipal está sujeita ao pagamento 
pelo utilizador, da taxa de 5,00 €, por m2, por 
mês; 

 
C. A área utilizada (Pavilhão C) para a realização 

do convívio é de 120 m2, durante 1 dia, pelo 
que seria devido o pagamento da taxa 
municipal no valor de 20,00 €; 

 
D. A CURPI - Comissão Unitária de Reformados, 

Pensionistas e Idosos de São João da Talha 
requereu ainda a isenção de taxas, nos termos 
do número 11 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, ao abrigo da 

sua natureza jurídica de Instituição Particular 
de Solidariedade Social (IPSS), legalmente 
constituída, mediante apresentação dos seus 
estatutos de 5 de novembro de 2015; 

 
E. Em virtude da sua natureza jurídica, enquanto 

IPSS legalmente constituída, ao abrigo e nos 
termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do 
Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, a Câmara Municipal de Loures pode 
deliberar isentar a CURPI - Comissão Unitária 
de Reformados, Pensionistas e Idosos de São 
João da Talha, do pagamento de taxas 
municipais. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção 
do pagamento de taxa municipal no valor global de 
20,00 € (vinte euros) devida pela CURPI - 
Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de São João da Talha, pela utilização e 
aproveitamento de domínio municipal, nos termos 
da alínea f) do artigo 68.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, no âmbito da 
utilização do Pavilhão C do Parque Municipal do 
Cabeço de Montachique, no dia 10 de julho de 
2018. 

 
 

Loures, 23 de abril de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 205/2018 
 

Considerando que: 
 
A. Veio a CURPI - Comissão Unitária de 

Reformados, Pensionistas e Idosos da 
Apelação, solicitar a reserva do Pavilhão C, 
Esplanada e assadores, para um convívio no 
dia 7 de julho de 2018; 
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B. Nos termos da alínea f) do artigo 68.º do 
Regulamento de taxas do Município de 
Loures, a utilização e aproveitamento de 
domínio municipal está sujeita ao pagamento 
pelo utilizador, da taxa de 5,00 €, por m2, por 
mês; 

 
C. A área utilizada (Pavilhão C) para a realização 

do convívio é de 120 m2, durante 1 dia, pelo 
que seria devido o pagamento da taxa 
municipal no valor de 20,00 €; 

 
D. A CURPI - Comissão Unitária de Reformados, 

Pensionistas e Idosos da Apelação requereu 
ainda a isenção de taxas, nos termos do 
número 11 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, ao abrigo do 
estatuto de associação legalmente constituída 
e sem fins lucrativos, mediante apresentação 
dos seus estatutos de 14 de março de 2012; 

 
E. Em virtude deste reconhecimento de 

associação legalmente constituída e sem fins 
lucrativos, ao abrigo e nos termos da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, a Câmara 
Municipal de Loures pode deliberar isentar a 
CURPI - Comissão Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos da Apelação, do 
pagamento de taxas municipais. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção 
do pagamento de taxa municipal no valor global de 
20,00 € (vinte euros) devida pela CURPI - 
Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e 
Idosos da Apelação, pela utilização e 
aproveitamento de domínio municipal, nos termos 
da alínea f) do artigo 68.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, no âmbito da 
utilização do Pavilhão C, no Parque Municipal do 
Cabeço de Montachique no dia 7 de julho de 2018. 

 
 

Loures, 20 de abril de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 206/2018 
 

Considerando que: 
 
A. Veio a Pensamentos ao Vento - Associação, 

solicitar a reserva do Pavilhão C, Esplanada e 
assadores, para realização de um convívio no 
dia 25 de março de 2018; 

 
B. Nos termos da alínea f) do artigo 68.º do 

Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, a utilização e aproveitamento de 
domínio municipal está sujeita ao pagamento 
pelo utilizador, da taxa de 5,00 €, por m2, por 
mês; 

 
C. A área utilizada (Pavilhão C) para a realização 

do convívio é de 120 m2, durante 1 dia, pelo 
que seria devido o pagamento da taxa 
municipal no valor de 20,00 €; 

 
D. A Pensamentos ao Vento - Associação 

requereu ainda a isenção de taxas, nos termos 
do número 11 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures; 

 
E. Em virtude de a Pensamentos ao Vento - 

Associação ser uma associação legalmente 
constituída e sem fins lucrativos e que a 
atividade em causa se destina diretamente à 
realização dos seus fins (desenvolvimento e 
difusão da prática naturista), ao abrigo e nos 
termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do 
Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, a Câmara Municipal de Loures pode 
deliberar isentar a Pensamentos ao Vento - 
Associação, do pagamento de taxas 
municipais. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção 
do pagamento de taxa municipal no valor global de 
20,00 € (vinte euros) devida pela Pensamentos ao 
Vento - Associação, pela utilização e 
aproveitamento de domínio municipal, nos termos 
da alínea f) do artigo 68.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, decorrente da 
utilização do Pavilhão C, no Parque Municipal do 
Cabeço de Montachique, no dia 25 de março de 
2018. 
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Loures, 19 de abril de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 207/2018 
 

Considerando que: 
 
A. Veio a associação Pastor Alemão Clube de 

Portugal (PACP), solicitar autorização para a 
realização de uma Prova Monográfica do Cão 
Pastor Alemão, no Parque Adão Barata, no dia 
28 de janeiro de 2018; 

 
B. Nos termos da alínea f) do artigo 68.º do 

Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, a utilização e aproveitamento de 
domínio municipal está sujeita ao pagamento 
pelo utilizador, da taxa de 5,00 €, por m2, por 
mês; 

 
C. A área utilizada para a realização da atividade 

é de 1.200 m2, durante 1 dia, pelo que seria 
devido o pagamento da taxa municipal no 
valor de 204,00 €; 

 
D. A associação Pastor Alemão Clube de 

Portugal (PACP) requereu ainda a isenção de 
taxas, nos termos do número 11 do artigo 5.º 
do Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, ao abrigo da sua natureza jurídica e 
enquanto associação legalmente constituída e 
sem fins lucrativos, mediante escritura de 
constituição da associação Pastor Alemão 
Clube de Portugal (PACP), de 9 de julho de 
2004, outorgada no Cartório Notarial de 
Benavente; 

 
E. Em virtude da sua natureza jurídica, ao abrigo 

e nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º 
do Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, a Câmara Municipal de Loures pode 
deliberar isentar a associação Pastor Alemão 
Clube de Portugal (PACP), do pagamento de 
taxas municipais. 

 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção 
do pagamento de taxa municipal no valor global de 
204,00 € (duzentos e quatro euros) devida pela 
associação Pastor Alemão Clube de Portugal 
(PACP), pela utilização e aproveitamento de 
domínio municipal, nos termos da alínea f) do 
artigo 68.º do Regulamento de Taxas do Município 
de Loures, no âmbito da realização de uma Prova 
Monográfica do Cão Pastor Alemão, com a 
duração de 1 dia, no Parque Adão Barata, no dia 
28 de janeiro de 2018. 

 
 

Loures, 19 de abril de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 208/2018 
 

Considerando que: 
 
A. Veio o Agrupamento 1369 - Santa Marta do 

Casal de Cambra, do Corpo Nacional de 
Escutas, solicitar autorização para a 
realização de acantonamento no Parque 
Municipal do Cabeço de Montachique, nos 
dias 6, 7 e 8 de abril de 2018, contando com a 
presença de 8 participantes; 

 
B. Para a realização do referido acantonamento, 

foi solicitada a utilização do espaço designado 
por sala pequena; 

 
C. Nos termos da alínea f) do artigo 68.º do 

Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, a utilização e aproveitamento de 
domínio municipal está sujeita ao pagamento 
pelo utilizador, da taxa de 5,00 €, por m2, por 
mês; 

 
D. A área utilizada para a realização da atividade 

é de 30 m2, durante 3 dias, pelo que seria 
devido o pagamento da taxa municipal no 
valor de 15,00 €; 
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E. O Agrupamento 1369 - Santa Marta do Casal 
de Cambra, do Corpo Nacional de Escutas, 
requereu ainda a isenção de taxas, nos termos 
do número 11 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, ao abrigo do 
estatuto de utilidade pública que lhe foi 
reconhecida mediante declaração de 21 de 
julho de 1983, publicada no Diário da 
República - 2.ª Série, n.º 177, de 3 de agosto 
de 1983; 

 
F. Em virtude deste reconhecimento de utilidade 

pública, ao abrigo e nos termos da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, a Câmara 
Municipal de Loures pode deliberar isentar o 
Agrupamento 1369 - Santa Marta do Casal de 
Cambra, do Corpo Nacional de Escutas, do 
pagamento de taxas municipais. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção 
do pagamento de taxa municipal no valor global de 
15,00 € (quinze euros) devida pelo Agrupamento 
1369 - Santa Marta do Casal de Cambra, do 
Corpo Nacional de Escutas, pela utilização e 
aproveitamento de domínio municipal, nos termos 
da alínea f) do artigo 68.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, no âmbito da 
realização de um acantonamento, com a duração 
de 3 dias, no Parque Municipal do Cabeço de 
Montachique. 

 
 

Loures, 20 de abril de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 209/2018 
 

Considerando que: 
 
A. Veio o Agrupamento 905 - Sacavém, do Corpo 

Nacional de Escutas, solicitar autorização para 
a realização de acampamento no Parque 
Municipal do Cabeço de Montachique, nos 
dias 24 e 25 de março de 2018, contando com 
a presença de 28 participantes; 

 
B. O Corpo Nacional de Escutas é uma 

organização reconhecida pela World 
Association of Girl Guides and Girl Scouts e 
pela World Organization of the Scout 
Movement, pelo seu caráter particular, bem 
como pelo seu relevante papel social, 
educativo e de voluntariado; 

 
C. Ao abrigo do disposto pelo n.º 4 do artigo 18.º 

do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de 
dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
51/2015, de 13 de abril, a realização de 
acampamentos pelas entidades reconhecidas 
pelas organizações mencionadas em B. fica 
isenta de licenciamento e sujeita apenas a 
comunicação prévia à câmara municipal, ao 
delegado de saúde e ao comandante da PSP 
ou da GNR, consoante os casos, bem como à 
autorização do proprietário do prédio, sem 
prejuízo do cumprimento das regras a que se 
refere o n.º 3 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006, de 28 de junho; 

 
D. A isenção de licenciamento da atividade de 

acampamento ocasional implica, 
necessariamente, a isenção da taxa que recai 
sobre a emissão dessa licença, nos termos do 
disposto pelo artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 
310/2002, de 18 de dezembro na sua redação 
em vigor e do artigo 110.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures; 

 
E. A utilização e aproveitamento de domínio 

municipal estão sujeitos ao pagamento de 
uma taxa, pelos requerentes, nos termos da 
alínea f) do artigo 68.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures; 

 
F. A área utilizada para a realização da atividade 

é de 200 m2, durante 2 dias, pelo que é devido 
o pagamento da taxa municipal no valor de 
68,00 €; 

 
 
 



 

 
N.º 10 

  

 
 

9 de MAIO 
de 2018 

 
 
 
 

28 

 

G. O Agrupamento 905 - Sacavém, do Corpo 
Nacional de Escutas, requereu ainda a 
isenção de taxas, nos termos do número 11 do 
artigo 5.º do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, ao abrigo do estatuto de 
utilidade pública que lhe foi reconhecida 
mediante declaração de 21 de julho de 1983, 
publicada no Diário da República - 2.ª série, 
n.º 177, de 3 de agosto de 1983; 

 
H. Em virtude deste reconhecimento de utilidade 

pública, ao abrigo e nos termos da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, a Câmara 
Municipal de Loures pode deliberar isentar o 
Agrupamento 905 - Sacavém, do Corpo 
Nacional de Escutas, do pagamento de taxas 
municipais. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção 
do pagamento de taxa municipal no valor global de 
68,00 € (sessenta e oito euros) devida pelo 
Agrupamento 905 - Sacavém, do Corpo Nacional 
de Escutas, pela utilização e aproveitamento de 
domínio municipal, nos termos da alínea f) do 
artigo 68.º do Regulamento de Taxas do Município 
de Loures, no âmbito da realização de um 
acampamento, com a duração de 2 dias, no 
Parque Municipal do Cabeço de Montachique. 

 
 

Loures, 20 de abril de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 200/2018 
 

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

NIF 501409696, solicitou a utilização do 
Pavilhão Paz e Amizade, entre as 8h30 e as 
19h00, no dia 11 de março de 2018, para a 
realização de prova de patinagem de 
velocidade inserida no Torneio da Amizade; 

 
B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade 

pressupõe o pagamento por hora do valor de 
33,62 € (trinta e três euros e sessenta e dois 
cêntimos), sem IVA incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração total de dez horas 

e trinta minutos, do que resulta um valor a 
pagamento de 434,20 € (quatrocentos e trinta 
e quatro euros e vinte cêntimos), incluindo IVA 
à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade requereu a isenção de pagamento 

pela utilização acima referida. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade em 
conjugação com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar a isenção do pagamento pela respetiva 
utilização, à Associação de Patinagem de Lisboa, 
no valor total de 434,20 € (quatrocentos e trinta e 
quatro euros e vinte cêntimos), IVA incluído à taxa 
legal em vigor. 

 
 

Loures, 27 de abril de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidader) 
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EDUCAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de transferência de verba para 
Agrupamento de Escolas, a título de reforço a 
verba anteriormente atribuída, no âmbito de 
serviço de catering do Seminário Nacional 
“Modelos de Educação do Futuro”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 211/2018 

 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal de Loures organizou, em 

parceria com a Escola Superior de Educação 
de Lisboa, o Seminário Nacional “Modelos de 
Educação do Futuro”, no dia 19 de abril, no 
Auditório da Escola Secundária Dr. António 
Carvalho Figueiredo, em Loures; 

 
B. O programa da iniciativa contemplou, 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; 

 
C. As inscrições previstas no referido Seminário 

ultrapassaram largamente a previsão inicial de 
100 participantes, sendo pois necessário 
assegurar um reforço da verba a transferir 
para o Agrupamento de Escolas Maria Keil, no 
valor de 200,00 € (duzentos euros). 

 
 
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 200,00 € 
(duzentos euros). 

 
 
 
 

Loures, 3 de maio de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
Proposta de prestação de parecer favorável a 
proposta de alteração de denominação de 
Agrupamento de Escolas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 214/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Decreto-Lei n.º 387/90, de 10 de dezembro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 299/07, de 22 de 
agosto, define um conjunto de normas 
aplicáveis à denominação dos 
estabelecimentos de educação e ensino da 
rede pública, assim como aos Agrupamentos 
de Escolas; 

 
B. Nos termos do artigo 2.º, n.º 1, a denominação 

dos estabelecimentos é constituída pelos 
seguintes elementos: “a) designação de 
acordo com a tipologia (...); b) nome de um 
patrono ou outro nome alusivo à região onde a 
escola cultural ou geograficamente se insere; 
c) nome da localidade onde se situa, seguido 
do nome do concelho, se a localidade não for 
sede de concelho”. No n.º 2 do mesmo artigo é 
referido que “as propostas de denominação 
que incluem qualquer dos elementos 
constantes na alínea b) do número anterior 
devem fundamentar-se no reconhecido valor 
de personalidade que se tenha distinguido na 
região, nomeadamente no âmbito da cultura, 
da ciência ou educação (…)”; 

 
C. Ainda nos termos do artigo 8.º, n.º 4, “a 

denominação do agrupamento de escolas e a 
denominação da respetiva escola sede devem 
coincidir no que se refere aos elementos 
constantes nas alíneas b) e c) do n.º 1 do 
artigo 2.º”; 
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D. De acordo com o mesmo Decreto-Lei, cabe 
exclusivamente ao Ministério de Educação, 
mediante despacho, fixar a denominação dos 
estabelecimentos de educação e ensino, 
podendo no entanto os órgãos de gestão dos 
Agrupamentos Escolares e/ou a respetiva 
Câmara Municipal apresentar propostas para 
as mesmas (Artigo 3.º, n.º 1, n.º 2). Por outro 
lado, refere ainda o n.º 5 do mesmo artigo que 
“nos casos em que a proposta de 
denominação seja apresentada por uma das 
entidades referidas no n.º 2, deve ser 
acompanhada de parecer da outra entidade 
referida na mesma disposição”; 

 
E. O Agrupamento de Escolas n.º 1 de Loures 

apresentou à Câmara Municipal de Loures 
proposta para alteração da sua designação 
para “Agrupamento de Escolas Luís de Sttau 
Monteiro”; 

 
F. Este pedido vem corroborado pelo Conselho 

Pedagógico e pelo Conselho Geral, tendo a 
alteração da denominação do Agrupamento de 
Escolas sido aprovada por unanimidade. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 
387/90, de 10 de dezembro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 299/07, de 22 de agosto, a 
prestação de parecer favorável à proposta de 
alteração de denominação do Agrupamento de 
Escolas n.º 1 de Loures para Agrupamento de 
Escolas Luís de Sttau Monteiro. 

 
 

Loures, 2 de maio de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de transferência de verbas para 
entidades parceiras no acompanhamento do 
serviço de refeições escolares, no âmbito do 
Serviço de Apoio à Família - mês de março e 
acertos relativos ao ano letivo 2017-2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 212/2018 

 
Considerando que: 
 
No âmbito do Serviço de Apoio à Família existem 
entidades que, em colaboração com o Município, 
se disponibilizaram a efetuar o acompanhamento 
do serviço de refeições escolares dos alunos do 
1.º ciclo do ensino básico, em alguns 
equipamentos escolares do Concelho de Loures, 
no decorrer do mês de março de 2018 e acertos 
relativos ao ano letivo 2017/2018. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
artigo 33.º, n.º 1, alínea hh), da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, aprovar a transferência de verbas 
às entidades parceiras no acompanhamento do 
serviço de refeições escolares, conforme abaixo 
indicado: 
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Horas 

trabalhadas 
Entidade Equipamento Educativo N.º Aux./h 

autorizadas 
Valor em € 

Valor 
a 

processar 
68h Irmandade da Santa Casa da Misericórdia 

de Loures 
(n.º cont. 503903051) 
(fevereiro) 

 
EB Manjoeira 

 
2 aux./2h 

374,00 € 

 
374,00 € 

68h Associação Cantinho da Pequenada 
(n.º cont. 503666602) 
(março) 

 
EB Frielas 

 
2 aux./2h 

374,00 € 

 
374,00 € 

66h Assoc. Pais e Enc. Educação 
da EB n.º 3 Bobadela 
(n.º cont. 504949853) 

 
EB n.º 3 Bobadela 

 
2 aux./2h 363,00 € 

 
363,00 € 

Assoc. Pais e Enc. Ed. da EB Prior Velho 
(n.º cont. 505136562) 
(março) 

 
EB Prior Velho 

 
3 aux./2h 

102h 
561,00 € 

 
561,00 € 

Associação de Pais e Enc. Educação 
EB da Portela 
(n.º contribuinte 504927493) 
(fevereiro) 

 
EB Portela 

 
4 aux./2h 

136h 
748,00 € 

 
748,00 € 

 
EB n.º 1 e n.º 3 Unhos 

 
2 aux./2,30h 

 
82,5h 

453,75 € 

 
Associação de Pais e Enc. Educação 
Agrupamento de Escolas Catujal-Unhos 
(n.º cont. 502368845) 
(fevereiro) EB Unhos 2 aux./2h 68h 

374,00 € 

 
 

827,75 

 
EB Sacavém 

 
2 aux./2h 

 
68h 

374,00 € 

 
 
Associação Nossa Senhora dos Anjos 
(n.º cont. 500846740) 
(março)  

EB n.º 3 Sacavém 
 

3 aux./2h 
 
102h 

561,00 € 

 
 

935,00 € 

 
EB Fonte Santa 

 
3 aux./2h 

 
102h 

561,00 € 

EB Murteira 1 aux./2h 34h 
187,00 € 

 
 
Assoc. Pais e Enc. Educação 
dos alunos da EB Fonte Santa 
(n.º cont. 509065686) 
(fevereiro 2018) 

EB Tojalinho 1 aux./2h 30h 
165,00 € 

 
 
 

913,00 € 

Bússola da Brincadeira - Associação de Pais 
(n.º cont. 509497810 
(fevereiro e março) 

 
EB Loures 

 
2 aux./2h 

 
132h 

726,00 € 

 
726,00 € 

IPSS “O Nosso Mundo” 
(n.º cont. 501354760) 
(fevereiro e março) 

 
EB Apelação 

 
1 aux./2h 

 
68h 

374,00 € 

 
374,00 € 

Assoc. Pais e Enc. Ed. da EB Portela da Azóia 
(n.º cont. 508384320) 
(janeiro, fevereiro e março) 

 
EB n.º 5 Santa Iria de Azóia 

 
1 aux./2h 

 
108h 

594,00 € 

 
594,00 € 

Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da EB da Bobadela 
(n.º cont. 509368212) 
(janeiro a março) 

 
EB Bobadela 

 
2 aux./2h 

 
220h 

1.210,00 € 

 
1.210,00 € 

 
EB n.º 1 São João da Talha 

 
3 aux./2h30 

 
300h 

1.650,00 € 

EB n.º 2 São João da Talha 2 aux./2h30 200h 
1.100,00 € 

EB n.º 4 São João da Talha 3 aux./2h30 285h 
1.567,50€ 

 
 
 
Associação de Pais e Enc. Educação 
da EB n.º 4 São João da Talha 
(n.º cont. 503389684) 
(janeiro e fevereiro) 

EB Vale Figueira 1 aux./2h30 100h 
550,00 € 

 
 
 
 
 

4.867,50 € 

 
EB Fanhões 

 
1 aux./2h 

 
172h 

946,00 € 

 
Associação de Pais e Enc. Educação 
do Núcleo Escolar de Fanhões 
(n.º cont. 503965685) 
(outubro 2017 a fevereiro 2018) EB Pintéus 1 aux./2h 176h 

968,00 

 
 
 

1.914,00 € 
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Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos 
de S. Julião do Tojal 
(n.º cont. 503180360) 
(janeiro e fevereiro) 

 
EB Zambujal 

 
2 aux./2h 

 
152h 

836,00 € 

 
836,00 € 

 
 

Loures, 3 de maio de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de aprovação da ratificação das 
avaliações de desempenho das Unidades 
Orgânicas e da não avaliação do Serviço 
Municipal de Proteção Civil, relativas a 2016. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 213/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de 

setembro, determina a implementação do 
SIADAP 1 nas autarquias locais, abrangendo 
as unidades orgânicas que dependam 
diretamente dos membros do órgão executivo; 

 
B. Compete à Câmara Municipal ratificar a 

avaliação daquelas unidades orgânicas. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
1. Nos termos dos artigos 7.º, 11.º e n.º 3 do 

artigo 12.º do Decreto Regulamentar n.º 
18/2009, de 4 de setembro, ratificar as 
avaliações de desempenho das unidades 
orgânicas, relativas a 2016, atribuídas pelo Sr. 
Presidente da Câmara e pelos Srs. 
Vereadores. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Unidade Orgânica Desempenho 
Departamento de Ambiente Bom 
Departamento de Coesão Social e Habitação Bom 
Departamento de Cultura, Desporto 
e Juventude 

Bom 

Departamento de Educação Bom 
Departamento de Gestão 
e Modernização Administrativa 

Bom 

Departamento de Obras Municipais Bom 
Departamento de Planeamento Financeiro 
e Aprovisionamento 

Bom 

Departamento de Planeamento 
e Gestão Urbanística 

Bom 

Departamento de Recursos Humanos Bom 
Divisão de Atendimento, Informação 
e Comunicação 

Bom 

Equipa Multidisciplinar 
das Áreas Urbanas de Génese Ilegal 

Bom 

Unidade de Turismo Bom 
Divisão de Economia e Inovação Bom 
Divisão de Transportes e Oficinas Satisfatório 
Unidade de Serviço de Veterinário Municipal Satisfatório 
Serviço de Polícia Municipal Bom 

 
2. Não avaliar o desempenho do Serviço 

Municipal de Proteção Civil relativo a 2016 
considerando que ainda não se encontra 
designado o Chefe da Unidade de Serviço 
Municipal de Proteção Civil. 

 
 

Loures, 4 de maio de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

 

 
EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 

DAS ÁREAS URBANAS 
DE GÉNESE ILEGAL 

 

 
 

EDITAL n.º 89/2018 
 

Assunto: Publicitação de deliberação da Câmara 
Municipal de aprovação da emissão do Alvará de 
Licença de Loteamento - Processo de reconversão 
urbanística da AUGI denominada Bairro São José 
- Camarate - Proc.º 35165/L/OR. 
 
Rui Manuel Januário Paulo, Chefe da Equipa 
Multidisciplinar para as Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal, torna público, no uso de competência 
subdelegada e para efeitos do disposto no art.º 
56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no 
artigo 158.º do Código do Procedimento 
Administrativo e para os efeitos do disposto no 
art.º 28.º da Lei n.º 91/95, 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, que no 
âmbito do processo de reconversão urbanística da 
AUGI denominada Bairro São José com a área de 
97.925,70 m2, que é composta pelos prédios 
descritos na 2.ª Conservatória do Registo Predial 
de Loures, conforme certidões de teor das 
descrições e inscrições em vigor constantes a fls. 
2850 a 3067 e quadro de cadastro constante de 
fls. 2122 a 2123, do processo administrativo n.º 
35165/L/OR, na 13.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal, realizada em 24/04/2014, foi 
deliberada a aprovação, por unanimidade, dos 
seguintes assuntos: 

 
PROCESSO n.º 35165/L/OR 

 
a) Aprovar dos restantes projetos de 

infraestruturas; 
b) Aprovar do valor das taxas urbanísticas 

devidas pela emissão da licença de 
loteamento, pela compensação por falta de 
área de cedência e pela realização, 
manutenção e reforço de infraestruturas; 

c) Autorizar que a taxa de compensação pela 
falta de área de cedência seja paga no ato da 
admissão das comunicações prévias de 
construção particular; 

d) Homologar o Auto de Vistoria às obras de 
urbanização; 

e) Fixar o prazo para a conclusão das obras de 
urbanização; 

f) Aprovar o valor de caução a prestar para 
garantia das obras de urbanização e definir as 
obras à responsabilidade da Comissão de 
Administração da AUGI; 

g) Definir as condições para a receção provisória 
das obras de urbanização; 

h) Aprovar a emissão do alvará de licença de 
loteamento e respetivas condições. 

 
Nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 
28.º daquela Lei, se faz público que os 
interessados poderão reclamar da presente 
deliberação, nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo. 
 
O referido processo, assim como todo o conteúdo 
da Deliberação Camarária, estão disponíveis para 
consulta dos interessados, em qualquer dia útil, 
das 8.30 às 16.00 horas, na Equipa Multidisciplinar 
para as Áreas Urbanas de Génese Ilegal, sita na 
Rua Ilha da Madeira, n.º 4 - 4º Piso, Loures. 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no Município 
de Loures, constituído por três folhas, no sítio 
institucional da Câmara Municipal de Loures em 
www.cm-loures.pt e na morada do prédio em 
causa. 

 
 

Loures, 27 de abril de 2018 
 

O Chefe da EMAUGI 
Por subdelegação de competências, 

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

(a) Rui Paulo 
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AMBIENTE 
 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 090/DA/USA/AG 

 
de 24 de abril de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 9 de março de 2018, 

pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 
 

Substituição em período de férias 
 

Em face da ausência por motivo de férias, entre os 
dias 26 e 30 de abril de 2018, e para garantir o 
regular funcionamento da Unidade de 
Sustentabilidade Ambiental, proponho que as 
competências que me estão subdelegadas pelo 
Sr. Diretor de Departamento de Ambiente sejam 
subdelegadas à Sra. Dr.ª Ana Isabel Ribeiro. 
 
Caso a presente proposta mereça aprovação, 
solicito que dela se dê conhecimento à 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe da Unidade 
de Sustentabilidade Ambiental 

 
(a) Ana Gaiolas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA RETIFICATIVA 
 

Por ter saído com lacuna, na sequência de 
proposta de alteração ao texto inicial, produzida 
em Reunião de Câmara, republica-se a Moção 
apresentada pelas Sr.ªs e Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e aprovada na 13.ª Reunião 
Ordinária de Câmara Municipal, realizada em 24 
de abril de 2014, inserida na Edição n.º 9, de 24 
de abril de 2018, da publicação Loures Municipal. 
 
 
Moção apresentada pelas Sr.ªs Vereadoras e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 186/2018 

 
A favor da transferência 

do prédio misto denominado 
“Quinta dos Travassos” ou Vila Itália, 

e um prédio rústico 
designado por “Castanheiro do Burriquinho”, 

Freguesia de Lousa, 
para o património do Município de Loures 

 
A Quinta dos Travassos, também conhecida por 
Casa de Repouso de Lousa ou Vila Itália, faz parte 
das memórias das gentes de Lousa e constitui um 
património cultural e afetivo de que os 
Lousanenses muito se orgulham. 
 
Em novembro de 2014, a Assembleia Distrital de 
Lisboa (ADL), proprietária da Quinta dos 
Travassos, propõe à Câmara Municipal de Loures 
a “transferência” daquele património para a 
Câmara, expondo em concreto o seguinte: “…no 
que respeita ao património localizado na freguesia 
de Lousa, que se pretende transferir para o 
município de Loures, constituído por um prédio 
misto denominado “Quinta dos Travassos” ou Vila 
Itália, também conhecido por Quinta de Lousa, e 
um prédio rústico, designado por “Castanheiro do 
Burriquinho”. 
 
A proposta da ADL, acima referida, foi aprovada 
por unanimidade, em reunião da Câmara 
Municipal e publicada no Boletim Municipal n.º 23, 
de 26 de novembro de 2014. 
 
Posteriormente a mesma proposta foi aprovada 
por unanimidade, em sessão da Assembleia 
Municipal e publicada no Boletim Municipal n.º 25, 
de 28 de novembro de 2014. 
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Deliberadas por unanimidade em ambos os 
órgãos do Município e decorridos que são quase 
quatro anos após estas deliberações, tomamos 
conhecimento muito recentemente, e de forma 
oficiosa, que o referido património nunca chegou a 
ser transferido para a Câmara Municipal de 
Loures, continuando a ser património do Estado, 
mais concretamente da Direção Geral do Tesouro 
e Finanças, devido ao facto de, tanto o município 
de Lisboa como a Área Metropolitana de Lisboa, 
recusarem a universalidade jurídica indivisível da 
Assembleia Distrital de Lisboa. 
 
Resumindo, a Quinta dos Travassos não integrou 
o património municipal porque a universalidade 
jurídica da Assembleia Distrital de Lisboa era 
“indivisível”, pelo que bastou o município de 
Lisboa e a Área Metropolitana de Lisboa não 
concordarem para que o património que se 
encontrava nas áreas dos outros municípios, e 
que tinham concordado com a sua “transferência” 
para o seu Património Municipal, ficasse sem 
efeito. 
 
Apesar de entender esta “inevitabilidade jurídica”, 
o Partido Socialista não se conforma com esta 
decisão, pelas razões acima referidas, e sobretudo 
temendo que o edificado desta quinta, parte dele 
em estado de ruína, acabe por se transformar num 
amontoado de pedras e entulho, e com ele 
acabem muitas das memórias afetivas que ainda 
perduram na memória dos mais antigos. 
 
Nesse sentido, os vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista propõem que a Câmara Municipal de 
Loures, reunida a 24 de abril, delibere continuar a 
diligenciar todos os esforços possíveis junto do 
Ministério das Finanças para a transferência para 
a posse do património do município de Loures do 
prédio misto denominado “Quinta dos Travassos” 
ou Vila Itália, e um prédio rústico, designado por 
“Castanheiro do Burriquinho”. 
 
A presente moção, depois de aprovada deverá ser 
enviada às seguintes entidades: 
 
Ministério das Finanças; 
Assembleia Municipal de Loures; 
Junta de Freguesia de Lousa; 
Assembleia de Freguesia de Lousa; 

 
Os Vereadores do Partido Socialista 

 
Loures, 24 de abril de 2018 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

AVISO n.º 5874/2018 
 

Discussão pública 
da delimitação da unidade de execução 

de Malhapão 
 

Bernardino José Torrão Soares, Presidente da 
Câmara Municipal de Loures, torna público, em 
cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 148.º 
do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), estabelecido pelo Decreto-Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio, e ainda nos termos do 
Artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, que estabelece o regime jurídico das 
autarquias locais, que a Câmara Municipal de 
Loures, na sua 11.ª reunião ordinária, realizada 
em 28 de março de 2018, deliberou por maioria 
submeter a discussão pública a proposta de 
delimitação da unidade de execução de Malhapão, 
fixando o prazo de 20 dias úteis, com início a partir 
do 5.º dia útil após a publicação deste Aviso no 
Diário da República. 
 
Esta proposta encontra-se disponível para 
consulta dos interessados na página da internet da 
Câmara Municipal, em www.cm-loures.pt, e no 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, sito na Rua Ilha da Madeira, n.º 4, r/c, 
em Loures, todos os dias úteis das 09:00 às 16:00 
horas. 
 
Todos os interessados podem formular por escrito 
as reclamações, observações e sugestões ou 
pedidos de esclarecimento sobre a proposta de 
delimitação da unidade de execução de Malhapão, 
utilizando para o efeito impresso próprio, 
disponível no Departamento de Planeamento e 
Gestão Urbanística e em www.cm-loures.pt. 
 
As participações devem ser entregues 
pessoalmente ou remetidas por correio para o 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, na Rua Ilha da Madeira, n.º 4 r/c, 
2674-501 Loures, ou para o endereço de correio 
eletrónico da Divisão de Planeamento e 
Reabilitação Urbana, discussaopublica_dpru@cm-
loures.pt. 
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9 de abril de 2018. 
 

O Presidente, 
 

(a) Bernardino José Torrão Soares 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 85, de 3 de maio de 2018] 

 
 
 
 

AVISO n.º 5875/2018 
 

Convocatória 
para realização do método de seleção 

 
Prova de Conhecimentos 

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

32.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
janeiro, com a redação dada pela Portaria n.º 
145-A/2011, de 6 de abril, convocam-se os 
candidatos admitidos aos procedimentos 
concursais comuns, abertos pelos avisos n.º 
14627/2017 e n.º 14629/2017, publicados no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 233, de 5 de 
dezembro de 2017, para a carreira e categoria 
de Assistente Técnico e para a carreira e 
categoria de Técnico Superior, 
respetivamente, para realização do método de 
seleção Prova de Conhecimentos. 

 
2- A prova de conhecimentos realizar-se-á no dia 

26 de maio de 2018, nas instalações da 
Escola Secundária Dr. António Carvalho 
Figueiredo, sita na Rua 25 de Abril, em Loures 
(entrada pelo portão localizado nas traseiras 
do Pavilhão Paz e Amizade). 

 
3- Nos procedimentos concursais abertos pelo 

Aviso n.º 14627/2017, referência 2 e pelo 
Aviso n.º 14629/2017, referências 1; 2; 5; 6; 7; 
8 e 10, a prova terá início às 10h30 m, 
devendo os candidatos comparecer no local 
da sua realização às 10h. 

 
4- Nos procedimentos concursais abertos pelo 

Aviso n.º 14627/2017, referência 1 e pelo 
Aviso n.º 14629/2017, referências 3; 4; 9; 11 e 
12, a prova terá início às 14h30 m, devendo os 
candidatos comparecer no local da sua 
realização às 14h. 

 
 
 
 

5- Durante a realização da prova escrita será 
permitida a consulta da bibliografia indicada, 
em suporte papel, desde que não anotada, 
nem comentada. Os candidatos deverão fazer-
se acompanhar do documento de identificação 
válido com fotografia, sob pena de não 
poderem realizar a prova. 

 
18 de abril de 2018. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 85, de 3 de maio de 2018] 
 
 
 
 

AVISO n.º 5955/2018 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

da trabalhadora Ana Cláudia Soares Vital 
 

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 Óbidos, e por acordo da 
trabalhadora, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade na categoria da Assistente 
Técnica Ana Cláudia Soares Vital 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. 

 
9 de abril de 2018. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 87, de 7 de maio de 2018] 
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AVISO n.º 6031/2018 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 
do trabalhador José Pereira 

 
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por deliberação do Executivo da Junta 
de Freguesia de Póvoa de Santa Iria e Forte da 
Casa, e por acordo do trabalhador, foi autorizada a 
consolidação definitiva da mobilidade na categoria 
do Assistente Operacional José Pereira nesta 
Câmara Municipal, a partir do dia 2 de abril 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. 

 
13 de abril de 2018. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 88, de 8 de maio de 2018] 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 188/2018 
 
 
 
 

2.ª Alteração ao Orçamento de 2018 
 

e Opções do Plano 2018-2021 
 
 
 








































