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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

15.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 23 de maio de 2018 

 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA 
 

Justificada a falta da Sr.ª Vereadora Maria Rita 
Colaço Leão à presente Reunião. 

 
 
 
 

Notas: A Sr.ª Vereadora Sónia Alexandra da Silva 
Paixão dos Santos Bernardo Lopes saíu da 
Reunião às 18h35. 

 
 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar apresentado pelo Sr. Presidente da 
Câmara, Sr. Vice-Presidente, Sr.ª Vereadora e Sr. 
Vereador eleitos pela Coligação Democrática 
Unitária, pelo falecimento de Júlio Artur da Silva 
Pomar. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 240/2018 

 
Faleceu ontem, dia 22 de maio, aos 92 anos, Júlio 
Pomar. 
 
Artista plástico, nascido em Lisboa em 1926, Júlio 
Pomar deixou uma obra com uma enorme 
importância nas artes portuguesas do século XX, 
iniciada nos anos 40 e que granjeou um elevado 
prestígio nacional e internacional. 
 
 
 

A sua obra no plano das artes plásticas foi 
acompanhada de uma intervenção cívica e política 
em que se integrou a participação no movimento 
antifascista, designadamente na Comissão Central 
do MUD. 
 
Preso e julgado pelo regime fascista, período em 
que viu algumas das suas obras apreendidas pela 
PIDE e foi afastado do ensino, fez parte de um 
movimento mais geral de intelectuais destacados 
que lutaram pela liberdade e a democracia. 
 
 
Perante este momento de luto, os eleitos da CDU 
na Câmara Municipal de Loures propõem que se 
delibere: 
 
1. Guardar um minuto de silêncio em sua 

memória, 
 
2. Remeter o presente Voto de Pesar à família 

enlutada. 
 
 

Loures, 23 de maio de 2018 
 

Os eleitos da CDU 
na Câmara Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por unanimidade, sendo cumprido 
um minuto de silêncio em memória do falecido) 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar, apresentado pela Sr.ª Vereadora e 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, 
pelo falecimento de António Duarte Arnaut. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 241/2018 

 
António Duarte Arnaut, natural de Cumeeira, no 
conceiho de Penela, deixou-nos no passado dia 
21 de maio, aos 82 anos. Abandonou-nos a sua 
presença física, mas ficou, para bem de Portugal, 
todo o seu enorme legado. 
 
Antifascista e resistente, pautou-se desde muito 
cedo pela luta, entrega e dedicação à causa da 
Democracia, tendo sido fundador do Partido 
Socialista em 1973, na reunião em Bad 
Münstereifel, na Alemanha, partido no qual 
desempenhou as funções de Presidente Honorário 
até aos seus últimos dias. 
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Advogado, político e poeta, foi um exemplo que dá 
maior relevo à palavra cidadão, enquanto modelo 
de verticalidade, verdade e de ética, alicerçando a 
sua vida nos pilares e valores da Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade, com a defesa dos 
direitos sociais para todos os cidadãos, de um 
Estado mais forte e justo, e com um papel 
fundamental na criação do Serviço Nacional de 
Saúde, em 1979, na qualidade de Ministro dos 
Assuntos Sociais do II Governo Constitucional, 
perdurando no tempo a sua justa denominação de 
“Pai do Serviço Nacional de Saúde”. 
 
Enquanto figura incontornável da nossa história e 
referência também para as gerações do presente 
e do futuro, a sua memória deverá ser preservada 
e, sobretudo, honrada, com uma menção a uma 
das suas mais marcantes citações: 
 
«O SNS é o meu melhor poema.» 
 
 
Neste sentido, os Vereadores do Partido Socialista 
eleitos na Câmara Municipal de Loures têm a 
honra de propor que a Câmara Municipal, reunida 
a 23 de maio, delibere: 
 
1. Guardar um minuto de silêncio em sua 

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

enlutada e ao Partido Socialista. 
 
 

Loures, 23 de maio de 2018 
 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 
 
(Aprovada por unanimidade, sendo cumprido 
um minuto de silêncio em memória do falecido) 

 
 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 4.ª Reunião Extraordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 4 de 
abril de 2018. 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

Projeto de Ata da 12.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 11 de 
abril de 2018. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Carlos 
César Cipriano Araújo por não ter estado 
presente naquela Reunião) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação das cláusulas contratuais 
do empréstimo de médio e longo prazo até ao 
montante de 7.500.000,00 €. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 187/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Na 2.ª Reunião da 1.ª Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal de Loures, realizada em 
1 de março de 2018, sob proposta da Câmara 
Municipal de Loures aprovada na sua 4.ª 
Reunião Ordinária, realizada em 20 de 
dezembro de 2017, foi autorizado, nos termos 
do n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 
de setembro, conjugado com a alínea ccc) do 
n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, que os 
investimentos constantes da proposta de 
deliberação n.º 596/2017 fossem financiados 
por um empréstimo de médio e longo prazo, 
até ao montante de 7.500.000,00 € (sete 
milhões e quinhentos mil euros), enquadrado 
dentro dos limites da dívida total do Município 
definidos na Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro; 

 
B. Na 3.ª Sessão Extraordinária da Assembleia 

Municipal de Loures, realizada no dia 26 de 
abril de 2018, sob proposta da Câmara 
Municipal de Loures aprovada na 4.ª Reunião 
Extraordinária deste órgão municipal, 
realizada em 4 de abril de 2018, foi autorizada 
a adjudicação da contratação do empréstimo 
de médio e longo prazo, até ao montante de 
7.500.000,00 € (sete milhões e quinhentos mil 
euros), à CGD - Caixa Geral de Depósitos, 
nas condições descritas na proposta de 
deliberação n.º 151/2018; 
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C. Após a deliberação supra identificada, e no 
âmbito da comunicação da adjudicação às 
diversas entidades, foram solicitadas à CGD - 
Caixa Geral de Depósitos as cláusulas 
contratuais inerentes à formalização da 
contratação autorizada; 

 
D. As cláusulas contratuais enviadas foram 

objeto de análise conjunta pelos serviços da 
CGD - Caixa Geral de Depósitos e da Câmara 
Municipal de Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da deliberação tomada na 3.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal de Loures, 
realizada no dia 26 de abril de 2018, sob proposta 
da Câmara Municipal de Loures aprovada na 4.ª 
Reunião Extraordinária deste órgão municipal, 
realizada em 4 de abril de 2018, que recaiu sobre 
a proposta de deliberação n.º 151/2018, a 
aprovação das cláusulas contratuais constantes 
da minuta de “Contrato de empréstimo”, em 
anexo. 

 
 

Loures, 3 de maio de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO 
 

Entre: 
 
(I) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A., 

sociedade anónima, com sede em Lisboa na 
Avenida João XXI, 63, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 
com o número único de pessoa coletiva 
500960046, com o capital social de 
3.844.143.735,00 Euros, adiante também 
designada por CAIXA ou CGD, neste ato 
representada por dois Diretores da Direção de 
Banca de Grandes Empresas e Institucionais, 
com poderes para o ato 

 
e 
 
 
 
 
 

(II) MUNICÍPIO DE LOURES, pessoa coletiva de 
direito público com o número de pessoa 
coletiva 501294996, com sede na Praça da 
Liberdade, freguesia e concelho de Loures, 
adiante também designado por MUNICÍPIO 
neste ato representado pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Loures, com poderes 
para o ato. 

 
Todos em conjunto, referidos como as “Partes” e 
qualquer um deles individualmente como “Parte”. 
 
É celebrado o presente contrato de Abertura de 
Crédito, com a referência 2595/000031/791, o qual 
se regerá pelas seguintes cláusulas: 
 
1. NATUREZA DO EMPRÉSTIMO: Abertura de 

crédito. 
 
2. MONTANTE: Até 7.500.000,00 € (sete milhões 

e quinhentos mil Euros). 
 
3. FINALIDADE: Financiamento do(s) seguinte(s) 

projeto(s) de investimento: 
 
(i) Ampliação da EB n.º 3 de Unhos: 

1.262.810,00 €; 
 
(ii) Escola Básica da Portela (reabilitação e 

ampliação do ed. 31): 921.160,00 €; 
 
(iii) Regeneração Física, Económica e Social da 

Urban. Quinta da Fonte: 1.388.581,00 €; 
 
(iv) Reabilitação e Qualificação Património 

Cultural da Quinta e Palácio Valflores: 
593.584,00 €; 

 
(v) Regularização Fluvial e controlo das cheias da 

Ribeira do Prior Velho: 1.881.166,00 €; 
 
(vi) Percurso Ciclável Loures- Infantado: 

139.448,00 €; 
 
(vii) Via Ciclável na Várzea: 480.750,00 €; 
 
(viii) Loures Ciclável - Santa Iria de Azóia, São 

João da Talha e Bobadela: 832.500,00 €. 
 
4. PRAZO: 14 (catorze) anos, a contar da data 

do Visto do Tribunal de Contas. 
 
a) Período de Utilização/Diferimento: (período 

durante o qual os fundos são postos à 
disposição do MUNICÍPIO, vencendo-se 
apenas juros e outros encargos): os primeiros 
2 (dois) anos do prazo. 
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b) PERÍODO DE AMORTIZAÇÃO (período em 
que haverá lugar à cobrança de prestações de 
capital e de juros e outros encargo, previstos 
no presente contrato): 12 (doze) anos a contar 
do termo do período de utilização e 
diferimento. 

 
5. UTILIZAÇÃO DOS FUNDOS: 
 
5.1. A quantia disponibilizada será entregue pela 

CGD ao MUNICÍPIO, por uma ou mais vezes, 
por crédito na conta de depósito à ordem 
adiante indicada e mediante pedido escrito do 
MUNICÍPIO, efetuado com uma antecedência 
mínima de 3 (três) dias úteis relativamente à 
data em que se pretende a sua utilização. 

 
5.2. A CAIXA fica, desde já, autorizada a entregar 

diretamente, aos fornecedores, os fundos a 
utilizar, e bem assim a debitar, na conta do 
empréstimo ou noutras de que o MUNICÍPIO 
seja ou venha a ser titular quaisquer outras 
importâncias que a CAIXA venha a pagar a 
terceiro por conta ou ordem daquele. 

 
5.3. A CAIXA tem a faculdade de suspender as 

utilizações solicitadas e não permitir mais 
utilizações do crédito aberto a favor do 
MUNICÍPIO, caso se verifique (i) alguma 
causa de exigibilidade antecipada nos termos 
estabelecidos no presente Contrato e/ou (ii) a 
alteração substancial do funcionamento do(a) 
mercado bancário, doméstico e/ou 
internacional, incluindo o interbancário, que 
possa, a juízo razoável da CAIXA, afetar 
significativamente a obtenção, pelas 
instituições de crédito, de funding e/ou de 
liquidez, e/ou (b) do mercado de capitais e/ou 
(c) do mercado em que o MUNICÍPIO opera a 
título principal ou maioritário. 

 
5.4. Nos casos previstos em (ii) do número anterior 

as Partes poderão renegociar as condições 
financeiras, ou outras, da utilização do crédito. 

 
5.5. A CAIXA poderá exigir a prova da aplicação 

das verbas utilizadas, independentemente de 
o MUNICÍPIO o fazer por iniciativa própria, no 
máximo, até 60 dias após a libertação dos 
fundos. 

 
6. TAXA DE JURO: 
 
6.1. O capital em dívida vence juros à taxa de 

0,98% ao ano, acrescida de uma componente 
variável, sempre que positiva, correspondente 
à média aritmética simples das Taxas Euribor 
a 12 meses, apurada com referência ao mês 
imediatamente anterior ao do início de cada 

período de contagem de juros, componente 
arredondada para a milésima de ponto 
percentual mais próxima, segundo a seguinte 
convenção: (i) quando a 4.ª casa decimal for 
igual ou superior a cinco, o arredondamento 
será feito por excesso; (ii) quando a 4.ª casa 
decimal for inferior a cinco, o arredondamento 
será feito por defeito, donde, sendo, nesta 
data, a média das Taxas Euribor a 12 meses, 
nos termos acima referidos, de - 0,19%, a taxa 
nominal é de 0,98% ao ano. 

 
6.2. Para efeitos do disposto no número anterior, 

considera-se a Taxa Euribor na base de 
cálculo atual 360 dias, divulgada pela 
REUTERS, página Euribor01. 

 
6.3. Caso a atual Taxa Euribor seja substituída por 

outra, será esta aplicada nos mesmos termos. 
Se, porém, a Taxa Euribor deixar de ser 
divulgada, sem ser substituída por outra, 
aplicar-se-á, em substituição, a Taxa Eurolibor 
a 360 dias para o mesmo prazo ou, na falta 
desta, a taxa resultante da média aritmética 
das taxas oferecidas no mercado monetário do 
Euro às 11 horas em Bruxelas, para o mesmo 
prazo, por quatro bancos escolhidos pela 
CAIXA de entre o painel de bancos que 
tenham sido contribuidores para a Euribor. 

 
7. TAE: A taxa anual efetiva (TAE), calculada nos 

termos do Decreto-Lei n.º 220/94, de 23 de 
agosto, na data da feitura do contrato, é de 
0,982%. Posteriormente, a TAE será calculada 
com base na fórmula constante do anexo 2 do 
Decreto-Lei n.º 220/94, por não ser possível 
fixá-la antecipadamente. 

 
8. PAGAMENTO DE JUROS E REEMBOLSO 

DO CAPITAL: 
 
8.1. Antes do prazo de amortização, os juros serão 

calculados dia a dia sobre o capital em cada 
momento em dívida e liquidados e pagos, 
postecipada e sucessivamente, no termo de 
cada período de contagem de juros; durante o 
prazo de amortização, os juros, calculados e 
liquidados nos mesmos termos, serão pagos 
em conjunto com as prestações adiante 
referidas. 

 
8.2. Entende-se, para efeitos deste contrato, por 

período de contagem de juros o semestre, 
iniciando-se o primeiro período na data do 
visto do Tribunal de Contas. 
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8.3. O capital será reembolsado em prestações 
semestrais, sucessivas e iguais, vencendo-se 
a primeira no semestre seguinte ao do final do 
prazo de diferimento, no dia correspondente à 
data do visto do Tribunal de Contas, e as 
restantes em igual dia dos semestres 
seguintes. 

 
8.4. Caso o visto do Tribunal de Contas ocorra 

num dos últimos cinco dias do mês que estiver 
em curso, as prestações de juros e de capital 
só serão pagas no terceiro dia útil do mês 
seguinte relativamente à data em que as 
mesmas seriam exigíveis de acordo com os 
números anteriores, vencendo-se juros até à 
data do pagamento. 

 
9. REEMBOLSO ANTECIPADO: Em caso de 

reembolso antecipado da totalidade ou de 
parte do capital em dívida serão apenas 
devidos os juros relativos ao período de 
contagem então em curso, não havendo 
qualquer tipo de penalização para o 
MUNICÍPIO, desde que o reembolso ocorra no 
final de um período de contagem de juros e 
mediante pré-aviso de 30 dias. 

 
10. FORMA DOS PAGAMENTOS: Todos os 

pagamentos que forem devidos pelo 
MUNICÍPIO nos termos do presente contrato 
serão efetuados por débito na conta referida 
na cláusula 12. que aquele se obriga a 
provisionar antecipadamente com os fundos 
suficientes, ficando a CAIXA autorizada a 
proceder aos movimentos necessários na data 
do vencimento. 

 
11. COMISSÕES: 
 
11.1. O MUNICÍPIO obriga-se a pagar as 

comissões e encargos a seguir indicados, 
acrescidos dos respetivos impostos, previstos 
no preçário em vigor na CAIXA, de que o 
MUNICÍPIO declara ter conhecimento: 

 
a) Comissão de processamento na conta DO, 

atualmente de 4,15 € (quatro euros e quinze 
cêntimos) por cada prestação; 

 
11.2. O MUNICÍPIO obriga-se ainda a pagar uma 

comissão pela recuperação de valores em 
dívida, prevista no preçário, correspondente a 
4% do montante de cada prestação - capital e 
ou juros remuneratórios - vencida e não 
paga, com os seguintes limites, a que 
acrescem, em qualquer caso, os respetivos 
impostos: 

 
 

a) Limite mínimo, atualmente, de 12,00 € (doze 
euros); 

 
b) Limite máximo (1) de, atualmente, €150,00 

(cento e cinquenta euros) ou (ii) de montante 
correspondente a 0,5% do valor da prestação 
de capital e ou juros remuneratórios vencida e 
não paga, desde que o valor não pago no 
vencimento exceda € 50.000,00 (cinquenta mii 
euros). 

 
11.2.1. Os valores previstos nas alíneas a) e b)(i) 

do n.º 2 serão atualizados no início de cada 
ano civil, nos termos da lei. 

 
11.3. O preçário referido no n.º 1 anterior encontra-

se publicitado nos termos regulamentados 
pelo Banco de Portugal, está publicado no 
site da CGD www.CGD.pt e existe para 
consulta em todas as suas Agências. 

 
11.4. A CGD poderá alterar unilateralmente o valor 

das comissões e outros encargos constantes 
do n.º 1 anterior e do preçário, em função das 
variações do mercado e nos termos 
seguintes: 

 
a) A CGD comunicará ao MUNICÍPIO os novos 

valores por carta simples ou por qualquer 
outro meio de suporte duradouro, enviado 
para a morada constante do contrato ou para 
o endereço por ela indicado, do qual constarão 
os novos valores das comissões ou encargos 
que em concreto forem objeto de alteração; 

 
b) O MUNICÍPIO, caso não concorde com as 

alterações, poderá resolver o contrato, sem 
qualquer custo, comissão ou encargo 
adicional, mediante comunicação escrita 
mediante carta registada por aviso de receção, 
ou outro meio que assegure a receção da 
comunicação pelo MUNICÍPIO, a enviar à 
CGD no prazo de noventa (90) dias a contar 
da data da comunicação da alteração; 

 
c) Caso o MUNICÍPIO não exerça o direito de 

resolução no prazo referido na alínea anterior, 
as alterações entrarão em vigor no início do 
período de contagem de juros seguinte ao do 
termo daquele prazo; 

 
d) Se o MUNICÍPIO exercer o direito de 

resolução deverá proceder ao pagamento 
integral da dívida que se verificar à data da 
mesma resolução, passando ou continuando 
aquela, caso o pagamento não seja efetuado, 
a vencer juros de mora desde a mesma data, 
à taxa convencionada neste contrato e até 
integral pagamento. 
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11.5. Para efeitos do número anterior, considera-se 
haver variação de mercado sempre que 
ocorram alterações dos custos operativos da 
CGD, resultantes, designadamente: do 
aumento dos preços dos bens e serviços 
fornecidos ou prestados por terceiros e 
aferidos pela evolução dos índices gerais dos 
preços no consumidor; da ocorrência de um 
encarecimento dos custos das operações de 
crédito em consequência de qualquer lei, 
regulamentação ou despacho de qualquer 
entidade oficial, a entrar em vigor em 
Portugal, de novo ou que altere a 
regulamentação atualmente em vigor. 

 
11.6. As alterações que venham a ser operadas 

unilateralmente e implementadas pela CGD 
vigorarão enquanto subsistirem as 
específicas circunstâncias modificativas que 
lhes deram origem. 

 
11.7. Se e quando se reconstitua a anterior 

situação de mercado por terem cessado as 
circunstâncias que originaram a alteração, a 
CGD comunicará ao MUNICÍPIO, pelo meio 
indicado na alínea a) do n.º 4 da presente 
cláusula, a cessação da alteração em causa. 

 
11.8. No caso referido no número anterior, a partir 

da data da fixação de juros imediatamente 
seguinte ao envio daquele aviso escrito, 
serão aplicáveis ao presente contrato as 
comissões e encargos vigentes 
imediatamente antes da alteração unilateral 
referida e que hajam sido modificadas por 
efeito da mesma. 

 
 
12. CONTA DE DEPÓSITO À ORDEM: A 

utilização e os reembolsos previstos neste 
contrato serão efetuados através da conta de 
depósito à ordem n.º 0402.000012.632, 
constituída em nome do MUNICÍPIO, na 
Agência da CAIXA em Loures II. 

 
13. INCUMPRIMENTO: JUROS: 
 
13.1. Em caso de incumprimento da obrigação de 

pagamento de (i) capital, (ii) juros 
remuneratórios, a CAIXA poderá cobrar, dia a 
dia e por todo o período de duração do 
incumprimento, juros calculados à taxa 
estipulada nos termos da cláusula 6, 
acrescida de uma sobretaxa até 3% ou outra 
que seja legalmente admitida. 

 
 
 
 

13.2. Em caso de incumprimento da obrigação de 
pagamento de outras quantias, 
designadamente da comissão pela 
recuperação de valores em dívida enquanto 
não for acrescida ao capital, outras 
comissões, despesas e encargos, a CAIXA 
poderá cobrar, dia a dia e por todo o período 
de duração do incumprimento, juros 
calculados à taxa correspondente à taxa 
publicada na portaria aplicável nos termos do 
artigo 102.º do Código Comercial, acrescida 
da sobretaxa máxima permitida pelo artigo 
1146.º do Código Civil. 

 
14. GARANTIA: O empréstimo é garantido nos 

termos gerais de direito, podendo a CAIXA 
recorrer, designadamente, ao mecanismo 
previsto no artigo 39.º da Lei n.º 73/2013, de 3 
de setembro. 

 
15. OUTRAS OBRIGAÇÕES: O MUNICÍPIO 

obriga-se, ainda, ao seguinte; 
 
a) Não utilizar os fundos postos à sua disposição 

para fins diferentes dos previstos no presente 
contrato e prestar todas as informações sobre 
a aplicação do presente empréstimo; 

 
b) Fornecer gratuitamente, quando solicitados, 

quaisquer elementos de informação relativos à 
sua contabilidade e gestão, designadamente o 
Balanço e a Demonstração de Resultados, os 
Fluxos de Caixa, os Mapas de Empréstimos e 
de Outras Dívidas a Terceiros, bem como 
quaisquer outros relacionados com o Contrato 
e o seu cumprimento; 

 
c) Comunicar imediatamente qualquer situação 

ou evento que possa prejudicar ou impedir o 
cumprimento das obrigações por si assumidas 
no presente contrato; 

 
d) Manter regularizadas as suas obrigações 

perante os seus trabalhadores, Estado, 
Instituições de Segurança Social e outras 
pessoas coletivas de direito público, e a fazer 
a respetiva prova se a CAIXA lha solicitor. 

 
16. COMUNICAÇÕES, AVISOS E CITAÇÃO 

(DOMICÍLIO/SEDE): 
 
16.1. Quaisquer comunicações feitas ao abrigo 

deste contrato serão feitas por carta, ou ainda 
por fax expedido de uma das Partes para a 
outra. Para efeitos das comunicações a 
realizar ao abrigo deste contrato, e salvo 
indicação escrita em contrário, são as 
seguintes as direções: 
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CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.: 
A/C.: 
Morada: Av. João XXI, 63, 1000-300 Lisboa 
Telefone:  
Email:  
 
MUNICÍPIO - Câmara Municipal de Loures - 
Departamento de Planeamento Financeiro e 
Aprovisionamento 
A/C.: 
Morada: Praça da Liberdade, 2674-501 Loures 
Telefone:  
Email:  
 
 
16.2. As comunicações escritas dirigidas pela CGD 

às restantes contrapartes serão sempre 
enviadas para a respetiva morada e/ou para 
o fax acima mencionado, devendo as 
mesmas informar imediatamente a CGD de 
qualquer alteração da referida morada e do 
referido fax. 

 
16.3. As comunicações, quando registadas, 

presumem-se feitas, salvo prova em 
contrário, no terceiro dia posterior ao do 
registo ou no primeiro dia útil seguinte, se 
esse o não for. 

 
16.4. A comunicação tem-se por efetuada se só 

por culpa da destinatária não for por ela 
oportunamente recebida. 

 
16.5. Para efeitos de citação, em caso de litígio 

judicial, o domicílio/sede será o indicado pela 
parte no presente contrato. 

 
 
17. DESPESAS: 
 
17.1. Correrão por conta do MUNICÍPIO e serão 

por ele pagas quaisquer despesas ou 
encargos, incluindo fiscais, relacionadas com 
a celebração, segurança jurídica, execução e 
extinção deste contrato e respetivas 
garantias. 

 
17.2. Qualquer uma das Partes inadimplente é 

responsável por todas as despesas judiciais e 
extrajudiciais, incluindo honorários de 
advogados e de solicitadores, devidamente 
documentadas, que a contraparte haja de 
fazer para garantia e cobrança do seu 
crédito, caso a mesma venha a ter 
vencimento de causa. 

 
 
 
 

17.3. Se o MUNICÍPIO não pagar atempadamente 
qualquer das mencionadas despesas, poderá 
a CAIXA fazê-lo, se assim o entender, tendo, 
nesse caso, direito ao respetivo reembolso. 
No entanto, o direito ao reembolso de 
despesas fundadas na mora do MUNICÍPIO 
está limitado às despesas que, por conta 
deste, tenham sido suportadas pela CAIXA 
perante terceiros, mediante apresentação da 
respetiva justificação documental. 

 
 
18. INCUMPRIMENTO/EXEGIBILIDADE 

ANTECIPADA 
 
18.1. A CAIXA pode declarar o vencimento 

antecipado do contrato nos casos legalmente 
permitidos e, ainda, caso ocorra alguma das 
seguintes situações: 

 
a) Incumprimento pelo MUNICÍPIO de qualquer 

obrigação decorrente deste contrato; 
 
b) Verificação de qualquer situação, evento, 

ocorrência ou facto, mencionados na alínea c) 
do n.º 1 da cláusula 15, ou na comunicação aí 
referida. 

 
18.2. Caso ocorra qualquer uma das situações 

referidas no número anterior da presente 
cláusula, a CGD fica com o direito de 
considerar imediatamente vencidas e 
exigíveis quaisquer obrigações do 
MUNICÍPIO emergentes de outros contratos 
com eles celebrados, se não for regularizada 
no prazo de 3 (três) dias úteis. 

 
18.3. O não exercício pela CGD de qualquer direito 

ou faculdade que pelo presente contrato lhe 
sejam conferidos, em nenhum caso 
significará renúncia a tal direito ou faculdade, 
pelo que se manterão válidos e eficazes não 
obstante o seu não exercício. 

 
18.4. A eventual concessão pela CGD de um prazo 

adicional para cumprimento de determinada 
obrigação não constitui precedente suscetível 
de ser invocado no futuro. 

 
 
19. CONFISSÃO DE DÍVIDA: O MUNICÍPIO 

confessa-se devedor das quantias 
disponibilizadas através desta abertura de 
crédito, dos respetivos juros, comissões, 
despesas e demais encargos previstos no 
presente contrato. 
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20. MEIOS DE PROVA: 
 
20.1. Fica convencionado que o extrato de conta 

do empréstimo e, bem assim, todos os 
documentos de débito emitidos pela CGD, e 
relacionados com o presente contrato, serão 
havidos para todos os efeitos legais como 
documentos suficientes para prova e 
determinação dos montantes em dívida, 
tendo em vista a exigência, a justificação ou a 
reclamação judiciais dos créditos que delas 
resultem em qualquer processo. 

 
20.2. As Partes acordam, ainda, que o registo 

informático ou a sua reprodução em qualquer 
suporte constituem meios de prova das 
operações ou movimentos efetuados. 

 
21. TRATAMENTO DE DADOS: 
 
21.1. Os dados constantes do presente contrato 

serão processados informaticamente e 
destinam-se ao uso exclusivo da CAIXA, para 
efeitos, designadamente, da administração, 
fiscalização e execução da correspondente 
operação de crédito. 

 
21.2. Os titulares dos referidos dados desde já 

autorizam a sua comunicação a empresas do 
Grupo Caixa Geral de Depósitos e, ainda, no 
caso de o crédito relativo a este contrato vir a 
ser cedido no âmbito de um processo de 
titularização à respetiva entidade cessionária 
e ou gestora, qualquer que ela seja, 
garantindo a CAIXA a sua confidencialidade 
bem como a sua utilização em função do 
objeto social das mencionadas empresas e 
entidades e de modo não incompatível com 
as finalidades determinantes da recolha. 

 
21.3. A autorização prevista no número anterior é 

extensiva, ainda, aos casos de transmissão 
do crédito, a qualquer título, para efeitos de 
emissão de obrigações hipotecárias, a 
entidades previstas na respetiva legislação. 

 
21.4. A CAIXA fica autorizada, também, a recolher 

informação adicional, ainda que por via 
indireta, destinada a atualizar ou a 
complementar os mesmos dados. 

 
21.5. Os interessados poderão aceder às 

informações que lhes digam respeito, 
constantes da respetiva base de dados, bem 
como solicitar a sua correção ou atualização. 

 
 
 
 

22. COMUNICAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 
AO BANCO DE PORTUGAL: 

 
22.1. Em cumprimento do disposto na alínea a) do 

n.º 4. da Instrução n.º 21/2008, do Banco de 
Portugal, informa-se que a CGD está 
obrigada a comunicar àquela entidade, para 
efeitos de centralização e divulgação da 
informação, em relação a cada devedor, o 
saldo relativo ao último dia de cada mês das 
responsabilidades decorrentes da presente 
operação de crédito. 

 
22.2. Para efeitos da citada Instrução, é 

considerado devedor a pessoa singular ou 
coletiva interveniente na operação de crédito 
que tenha assumido perante a CGD, pelo 
menos um dos seguintes tipos de 
responsabilidades: responsabilidades de 
crédito efetivas, isto é, em que ocorreu a 
utilização dos montantes contratados; 
responsabilidades de crédito potenciais, isto 
é, em que ainda não ocorreu a utilização dos 
montantes contratados e que representem 
compromissos irrevogáveis por parte da 
CGD; responsabilidades por garantias 
prestadas; responsabilidades por garantias 
recebidas. 

 
22.3. A comunicação referida no número 1 da 

presente cláusula terá associada a cada 
saldo os elementos de caracterização 
estabelecidos no n.º 5.2 da citada Instrução, 
designadamente o nível de responsabilidade, 
a situação de crédito, o prazo original e o 
prazo residual. 

 
22.4. A CGD informará oportunamente cada um 

dos devedores do início da comunicação em 
situação de incumprimento; se aplicável, no 
caso dos fiadores ou avalistas, a 
comunicação da situação de incumprimento 
só se verificará se estes, depois de 
informados da situação de incumprimento 
dos devedores, não procederem ao 
pagamento do crédito dentro do prazo 
estabelecido para esse efeito. 

 
22.5. Os devedores têm o direito de conhecer a 

informação que a seu respeito conste da 
Central de Responsabilidades de Crédito e, 
quando verifiquem a existência de erros ou 
omissões, devem solicitar a sua retificação ou 
atualização junto da CGD. 
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23. SIGILO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: 
 
23.1. A relação da CAIXA com o MUNICÍPIO 

pauta-se pela observância de uma estrita 
confidencialidade, segurança e proteção de 
informação e pelo cumprimento dos deveres 
que sobre si impendem, através da 
implementação de procedimentos e adoção 
das diretrizes, recomendações e boas 
práticas em matéria de segurança da 
informação e proteção de dados sensíveis, 
nomeadamente de não revelar ou utilizar 
informações sobre factos ou elementos 
respeitantes ao MUNICÍPIO, a não ser 
mediante autorização do mesmo ou quando a 
lei a obrigue. 

 
23.2. Para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 

79.º do Regime Geral das Instituições de 
Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de 
dezembro, o MUNICÍPIO autoriza a CAIXA a 
transmitir informações contabilísticas e/ou 
informações relativas ao relacionamento 
comercial, mantido entre a mesma CAIXA e o 
MUNICÍPIO, a entidades que integram o 
Grupo Caixa Geral de Depósitos, incluindo, 
para este efeito, as filiais e/ou outros bancos 
participados pela CAIXA sediados fora do 
território nacional. 

 
24. CESSÃO DE CRÉDITOS: 
 
24.1. O MUNICÍPIO desde já concede (de forma 

definitiva e irrevogável) à CGD autorização 
prévia à cessão, total ou parcial, uma ou mais 
vezes, dos respetivos créditos para terceira 
ou terceiras entidades. A cessão dos créditos 
será eficaz a partir da data da respetiva 
comunicação, pela CGD, ao MUNICÍPIO. 

 
24.2. Para os efeitos previstos no número anterior, 

o MUNICÍPIO autoriza desde já, nos termos 
do n.º 1 do artigo 79.º do Regime Geral das 
Instituições de Crédito e Sociedades 
Financeiras [e do disposto no artigo 6.º da Lei 
da Proteção de Dados Pessoais], a CGD a 
revelar, por uma ou mais vezes, a terceiras 
entidades interessadas na cessão, total ou 
parcial, dos respetivos créditos emergentes 
do presente contrato, no âmbito das 
negociações que venham a realizar-se e da 
respetiva implementação, quaisquer 
informações e documentos respeitantes ao(s) 
contrato(s) celebrado(s) entre o MUNICÍPIO e 
a CGD. 

 
 
 

25. LEI APLICÁVEL E FORO: Ao presente 
contrato e aos que o completarem ou 
alterarem, aplicar-se-á a lei portuguesa, sendo 
competente para dirimir qualquer pleito 
emergente do mesmo, o foro da Comarca de 
Lisboa. 

 
26. DATA DA PERFEIÇÃO DO CONTRATO, 

FORMALIDADES E PRODUÇÃO DE 
EFEITOS: 

 
26.1. O presente contrato considera-se perfeito 

quando contiver as assinaturas de todas as 
Partes e (i) produzirá efeitos após ter sido 
feita prova documental junto da CAIXA de 
terem sido obtidas as necessárias 
deliberações dos órgãos municipais 
competentes, (ii) bem como de ter sido obtido 
o competente Visto do Tribunal de Contas. 

 
26.2. A data de perfeição é a que for aposta na 

zona de assinaturas. 
 
26.3. Na falta de indicação da data referida no 

número anterior, considera-se o contrato 
assinado na data da sua feitura ou, se 
posterior, na data do último reconhecimento 
de assinaturas que tiver sido efetuado, 
quando aplicável. 

 
26.4. Quando a data de perfeição do contrato não 

coincida com a data da sua feitura, a CGD 
dará conhecimento ao MUNICÍPIO da data 
de perfeição, mediante simples entrega de 
fotocópia ou duplicado do contrato, que 
conterá a indicação da data de perfeição e, 
bem assim, da taxa de juro nominal e da TAE 
aplicáveis no primeiro período de contagem 
de juros. 

 
26.5. A aprovação da Assembleia Municipal deverá 

ser obtida por maioria absoluta dos 
respetivos membros em efetividade de 
funções, nos termos do n.º 6 do artigo 49.º da 
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

 
 
Feito em 3 (três) exemplares de igual valor e 
conteúdo, destinando-se um à CAIXA e os 
restantes ao MUNICÍPIO. 

 
 

Lisboa, [*] de [*] de 2018. 
 
 

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 
 

Nome: 
Qualidade: 
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Nome: 
Qualidade: 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

Nome: 
Qualidade: 

 
[Assinatura reconhecida com menções da qualidade e poderes 
para o ato por notário, advogado ou entidade equiparada]. 

 
 

ANEXO 
 

Plano de pagamentos para apresentação no 
Tribunal de Contas. 

 
 

Isento de Imposto do Selo, nos termos da alínea a) do artigo 6.º 
do Código do Imposto do Selo, aprovado pela Lei n.º 150/99, 
de 11/09, na sua atual redação. [Inserir depois do anexo] 

 

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

Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, dos 
Documentos de Prestação de Contas 
Consolidadas de 2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 216/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 75.º 

da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, sem 
prejuízo dos documentos de prestação de 
contas individuais previstos na lei, os 
municípios apresentam contas consolidadas 
com as entidades detidas ou participadas; 

 
B. Atendendo ao disposto no n.º 2 do artigo 76.º 

da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, os 
documentos de prestação de contas 
consolidados são elaborados e aprovados 
pela câmara municipal e submetidos à 
apreciação da assembleia municipal durante a 
sessão ordinária do mês de junho do ano 
seguinte àquele a que respeitam; 

 
C. De acordo com estipulado no n.º 3 do artigo 

75.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, o 
grupo autárquico é composto por o município, 
entidade consolidante, e pelas entidades 
controladas, de forma direta ou indireta, 
considerando-se que o controlo corresponde 
ao poder de gerir as políticas financeiras e 
operacionais de uma outra entidade 
objetivando beneficiar as suas atividades; 

 
D. O grupo autárquico do Município de Loures é 

composto pela Câmara Municipal de Loures, 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, pela Loures Parque - Empresa 
Municipal de Estacionamento, E.M., 
Unipessoal, Lda. e pela GesLoures - Gestão 
de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, 
Lda.; 

 
E. Nos termos do n.º 7 do artigo 75.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, os documentos de 
prestação de contas consolidadas constituem 
um todo e compreendem o relatório de gestão 
e as seguintes demonstrações financeiras: 
balanço consolidado, demonstração 
consolidada dos resultados por natureza, 
mapa de fluxos de caixa consolidados de 
operações orçamentais e anexo às 
demonstrações financeiras consolidadas, com 
a divulgação de notas específicas relativas à 
consolidação de contas, incluindo os saldos e 
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os fluxos financeiros entre as entidades alvo 
da consolidação e o mapa de endividamento 
consolidado de médio e longo prazos e mapa 
da dívida bruta consolidada, desagregado por 
maturidade e natureza; 

 
F. Compete ao auditor externo que procede 

anualmente à revisão legal das contas emitir 
parecer sobre os documentos de prestação de 
contas do exercício, nomeadamente sobre a 
execução orçamental, o balanço e a 
demonstração de resultados consolidados, de 
acordo com a alínea e) do n.º 2 do artigo 77.º 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos do n.º 2 do artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, 
de 3 de setembro conjugado com a alínea i) do n.º 
1 do artigo 33.º e a alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º, 
ambas da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar, para posterior submissão a apreciação da 
Assembleia Municipal de Loures, para apreciação 
e votação, os documentos de prestação de contas 
consolidados de 2017, que incluem: 
 
- Relatório de Gestão consolidado; 
- Demonstrações Financeiras consolidadas; 
- Mapa de fluxos de caixa consolidado de 

operações orçamentais; 
- Certificação legal das contas consolidadas e 

Parecer sobre os documentos de Prestação 
de Contas consolidadas, emitidas pelo Revisor 
Oficial de Contas do Município. 

 
 

Loures, 15 de maio de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs e Srs. Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista e pelo Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Pela sua extensão (408 
páginas equivalentes a >550 Mb), que extrapola 
largamente o âmbito da presente edição, os 
documentos referidos supra (Relatório de Gestão 
consolidado, Demonstrações Financeiras 
consolidadas; Mapa de fluxos de caixa 

consolidado de operações orçamentais, 
Certificação legal das contas consolidadas e 
Parecer sobre os documentos de Prestação de 
Contas consolidadas, emitidas pelo Revisor Oficial 
de Contas do Município) encontram-se 
disponíveis, para eventual consulta, no Gabinete 
Loures Municipal. 

 
 
 
 

CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 
 

Associação Comunitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Sacavém 
Parcela “H”, com 6.104,63 m2 e valor 
patrimonial de 764.270,00 €, sita na 
Urbanização Terraços da Ponte, em Sacavém, 
freguesia da União das Freguesias de Sacavém 
e Prior Velho 
Proposta de aprovação de alteração à Cláusula 
Primeira da minuta do Contrato de Constituição de 
Direito de Superfície a favor da Associação 
Comunitária de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Sacavém, e de submissão a deliberação 
da Assembleia Municipal de pedido de autorização 
para constituição daquele direito de superfície. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 220/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Na 2.ª Reunião da 3.ª Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal, realizada em 
14.06.2017, foi deliberada a aprovação da 
desafetação do domínio público municipal da 
parcela de terreno com a área de 3.604,63 m2, 
a acrescer à área de 2.500 m2 aprovada 
desafetar do domínio público municipal na 1.ª 
Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 27.02.2007, perfazendo a área 
total de 6.104,63 m2; 

 
B. As deliberações destinam-se à cedência em 

direito de superfície, a título gratuito, à 
Associação Comunitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Sacavém (doravante 
designada por Associação), da parcela de 
terreno designada por “Parcela H”, com a área 
de 6.104,63 m2, sita na atual Urbanização 
Terraços da Ponte, em Sacavém, freguesia da 
União das Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho, destinada à implantação de um lar para 
a Terceira Idade; 
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C. Por forma a outorgar escritura de constituição 
em direito de superfície entre o Município de 
Loures e a Associação, torna-se necessário 
atribuir valor patrimonial à referida “Parcela H”, 
tendo a Autoridade Tributária atribuído o valor 
de 764.270,00 €, destinado a lote de terreno 
para construção; 

 
D. Atendendo à alteração do valor patrimonial da 

parcela, após avaliação pela Autoridade 
Tributária, conforme caderneta predial urbana 
em anexo, entende-se, não só prestar 
conhecimento do valor patrimonial atribuído, 
como à luz do disposto no artigo 25.º, n.º 1, 
alínea i), da Lei n.º 75/2013, de 12.09, solicitar 
nova deliberação municipal tendente à 
oneração da propriedade municipal pelo valor 
supracitado de 764.270,00 €; 

 
E. Com as mencionadas desafetações torna-se 

necessário proceder à alteração da cláusula 
Primeira da Minuta de Contrato de 
Constituição de Direito de Superfície aprovada 
na 93.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal realizada em 28.06.2017 (a ficha 
predial corresponde atualmente ao n.º 
2519/Sacavém, e o artigo urbano corresponde 
ao 2429/União das Freguesias de Sacavém e 
Prior Velho, proveniente do artigo 1529). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
1. Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo 

do disposto no Anexo I, artigo 33.º, n.º 1, 
alínea u), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e artigo 52.º, n.º 2, alínea c), do 
Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, 
aprovar a alteração da cláusula Primeira 
relativa à identificação do prédio objeto do 
contrato; 

 
2. Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo 

do disposto no Anexo I, artigo 33.º, n.º 1, 
alínea ccc), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, submeter à Assembleia Municipal 
para que esta delibere, nos termos do disposto 
no artigo 25.º, n.º 1, alínea i), do mesmo 
diploma legal, autorizar a Câmara Municipal a 
onerar a “Parcela H”, com 6.104,63 m2 e valor 
patrimonial de 764.270,00 €, sita na atual 
Urbanização Terraços da Ponte, em Sacavém, 
freguesia da União das Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho, conducente à outorga 
de escritura de constituição de direito de 
superfície entre o Município de Loures e a 
Associação Comunitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Sacavém. 

 

Loures, 15 de maio de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

Minuta de Contrato 
de Constituição de Direito de Superfície 

 
Alteração da Cláusula Primeira 

 
Cláusula Primeira 

Identificação do prédio objeto do contrato 
 

Pelo presente contrato é constituído a favor da 
Associação Comunitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Sacavém (doravante, 
Associação) o direito de superfície sobre o prédio 
localizado em Urbanização Terraços da Ponte, em 
Sacavém, freguesia da União das Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho, com a área de 6.104,63 
m2, melhor localizado em planta anexa, de que o 
Município de Loures (doravante, Município) é 
legítimo proprietário, inscrito na matriz sob o artigo 
2429 da referida freguesia e descrito na ficha 
predial n.º 2519/Sacavém. 

 
 

Cláusulas aprovadas 
na 93.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 

realizada em 28.06.2017 
 

Cláusula Primeira 
Identificação do prédio objeto do contrato 

 
Pelo presente contrato é constituído a favor da 
Associação Comunitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Sacavém (doravante, 
Associação) o direito de superfície sobre o prédio 
localizado em Urbanização Terraços da Ponte, em 
Sacavém, freguesia da União das Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho, com a área de 6.104,63 
m2, melhor localizado em planta anexa, de que o 
Município de Loures (doravante, Município) é 
legítimo proprietário, inscrito na matriz sob o artigo 
1529 da referida freguesia e descrito nas fichas 
prediais n.ºs 2409/Sacavém e 705/Sacavém. 

 
 

Cláusula Segunda 
Propriedade 

 
O imóvel, objeto do presente contrato, encontra-se 
em conformidade com os limites da propriedade 
municipal, respeitante ao processo n.º 
62.721/LA/E/OR/2015. 
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Cláusula Terceira 
Licenciamentos 

 
A Associação obriga-se a diligenciar pelo(s) 
licenciamento(s) devido(s) no âmbito da sua 
atividade, e dentro dos prazos fixados pela 
Administração, sob pena de resolução do contrato 
e extinção do direito de superfície nos termos da 
cláusula décima primeira. 

 
 

Cláusula Quarta 
Gratuitidade do contrato 

 
O direito de superfície é constituído pelo prazo de 
70 (setenta) anos e a título gratuito. 

 
 

Cláusula Quinta 
Objeto do direito de superfície 

 
O direito de superfície constituído destina-se à 
construção de edifício para instalação de lar de 
idosos, centro de dia e serviço de apoio 
domiciliário. 

 
 

Cláusula Sexta 
Acompanhamento e fiscalização 

pelo Município 
 

O Município de Loures tem o direito de, quando e 
pelos meios que entender convenientes, 
acompanhar e fiscalizar o exercício de todas as 
atividades direta ou indiretamente relacionadas 
com o âmbito do direito de superfície constituído e 
solicitar informação escrita adequada sobre o 
cumprimento das condições que resultam do 
direito de superfície. 

 
 

Cláusula Sétima 
Direito de preferência 

 
No caso de alienação do direito de superfície, o 
Município goza do direito de preferência em 
primeiro lugar. 

 
 

Cláusula Oitava 
Oneração do direito de superfície 

 
O direito de superfície só poderá ser onerado pela 
Associação para garantia de financiamento de 
obras a realizar no edifício construído, sob pena 
de extinção do direito de superfície e reversão do 
prédio para o Município. 

 
 

Cláusula Nona 
Responsabilidade contratual 

 
Em qualquer caso, a Associação é a única 
entidade responsável pelo cumprimento das 
obrigações a que fica adstrita em tudo o que se 
relacione de forma direta ou indireta com o direito 
de superfície constituído, podendo o Município 
resolver o presente contrato em caso de 
incumprimento de alguma daquelas obrigações, 
nos termos previstos na cláusula décima. 

 
 

Cláusula Décima 
Resolução do contrato 

e extinção do direito de superfície 
 

1. Ao Município é conferido sempre o direito de 
resolver o contrato, em caso de incumprimento 
pela Associação, dos deveres e obrigações 
que resultam da presente constituição do 
direito de superfície. 

 
2. O direito de superfície extingue-se ainda ao 

abrigo do disposto no artigo 1536.º do Código 
Civil, com a reversão do imóvel para o 
Município, designadamente: 

 
2.1. se o imóvel for afeto a fim diverso do fixado no 

ato de constituição do direito de superfície; 
2.2. se houver paralisação da atividade e sem 

motivo justificado por período superior a 6 
(seis) meses; 

2.3. se for alienado o direito de superfície sem 
autorização expressa do Município; 

2.4. se a Associação deixar de ter existência 
jurídica própria e autónoma; 

2.5. se a Associação proporcionar o uso privativo 
do local, total ou parcialmente, de forma 
permanente sem prévia autorização do 
Município. 

 
 

Cláusula Décima Primeira 
Eficácia do ato de resolução 

 
Declarada a extinção do direito de superfície pelo 
Município, a mesma opera, sem dependência de 
qualquer outra formalidade e para todos os efeitos 
legais, incluindo para inscrição no registo predial, 
com a notificação da superficiária. 

 
 

Cláusula Décima Segunda 
Reversão 

 
1. Expirado o prazo para que foi constituído, 

resolvido o contrato ou extinto o direito de 
superfície, por qualquer causa, o prédio e 
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todas as obras e construções existentes no 
terreno e em bom estado de conservação, 
integrarão o património municipal, sem 
qualquer indemnização para a Associação 
pelas benfeitorias entretanto realizadas. 

 
2. O decurso do prazo pelo qual foi constituído 

ou a extinção do direito de superfície por 
qualquer outra razão implicam: 

 
2.1. a entrega do local pela Associação, no prazo 

de 30 (trinta) dias, contado de qualquer dos 
factos determinantes da reversão, livre de 
pessoas e bens; 

2.2. a tomada de posse do local pelo Município, 
caso não se verifique o cumprimento do prazo 
e condições de entrega. 

 
 

Cláusula Décima Terceira 
Legislação aplicável 

 
A presente constituição do direito de superfície 
rege-se pelo disposto na Lei n.º 31/2014, de 30 de 
maio e pelo Código Civil. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 
 
 

PROTOCOLO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

Proposta de celebração de Protocolo de 
Cooperação entre o Município de Loures e o 
Conselho Português para a Paz e Cooperação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 168/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Conselho Português para a Paz e 

Cooperação (CPPC) é uma organização sem 
fins lucrativos, que tem por fim contribuir para 
a defesa da paz, da segurança e da 
cooperação internacionais, e para a amizade e 
solidariedade entre os povos, em harmonia 
com o espírito da Carta das Nações Unidas, 
através da mobilização da opinião pública; 

 
 
 

B. O Município de Loures tem-se afirmado como 
um parceiro estratégico do CPPC, 
estabelecendo ao longo dos anos vários 
protocolos de cooperação com esta instituição; 

 
C. O movimento “Municípios pela Paz” foi 

constituído em novembro de 2016 e contou 
desde logo com a adesão do Município de 
Loures, tendo subscrito juntamente com outros 
municípios, os “10 compromissos pela Paz”; 

 
D. Entre os compromissos assumidos pelos 

municípios, é de realçar “Desenvolver 
atividades em colaboração com outras 
entidades, designadamente autarquias, 
associações, sindicatos e escolas que 
contribuam para promover a liberdade, a 
democracia, o fim das guerras e outras 
ocupações e ingerências, o desarmamento 
geral e controlado…”; 

 
E. Para 2018, pretende-se renovar esta parceria 

através da celebração de um novo protocolo 
de cooperação, no qual, para além do apoio à 
atividade geral do CPPC, estabeleça-se 
igualmente o apoio do Município de Loures à 
realização do Encontro para a Paz, iniciativa 
de caráter nacional e que, por solicitação do 
CPPC, irá realizar-se no nosso município. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto no n.º 1 e das alíneas d) e m) do n.º 2 do 
artigo 23.º do regime jurídico das autarquias 
locais, Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 
aprovação da celebração de protocolo de 
cooperação entre o Município de Loures e o 
Conselho Português para a Paz e Cooperação, 
nos termos e condições da minuta anexa. 

 
 

Loures, 18 de abril de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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Município de Loures 
 

Conselho Português para a Paz e Cooperação 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

Entre: 
 
1.º Outorgante: Município de Loures, pessoa 
coletiva número 501294996, com sede na praça 
da Liberdade, 2674-501, Loures, representada 
pelo senhor presidente da Câmara Municipal de 
Loures, Bernardino José Torrão Soares, com 
poderes para o ato, nos termos da alínea a) do n.º 
1 do artigo 35.º do regime jurídico das autarquias 
locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, doravante designado por Município de 
Loures 
 
e 
 
2.º Outorgante: Conselho Português para a Paz e 
Cooperação, pessoa coletiva número 500988579, 
com sede na Rua Rodrigo da Fonseca, 56 - 2.º, 
1250-193 Lisboa, neste ato representado pela sua 
Presidente Maria Ilda da Costa Figueiredo, 
portadora do CC n.º xxxxxx, com poderes para o 
ato, nos termos do artigo 29.º dos seus Estatutos 
conferidos na reunião da Direção Nacional, 
doravante designado por CPPC. 
 
Considerando que: 
 
1. O Conselho Português para a Paz e 

Cooperação é uma associação sem fins 
lucrativos, de organização e intervenção 
plural, de grande prestígio nacional e 
internacional, que, desde a sua criação, em 
1976, intervém ativamente na luta pela Paz, 
pela solidariedade e cooperação entre os 
povos, defendendo a resolução pacífica dos 
conflitos e o desarmamento, pautando a sua 
ação pela mobilização do povo português; 

 
2. O CPPC é membro do Conselho Mundial da 

Paz, pertencendo ao seu Secretariado, e é o 
coordenador para os Movimentos da Paz na 
Europa; 

 
3. O CPPC é uma Organização Não 

Governamental reconhecida pela Organização 
das Nações Unidas como Mensageiro da Paz; 

 

4. O Município de Loures está empenhado em 
apoiar e desenvolver atividades em favor da 
Paz e da Cooperação entre os povos do 
Mundo, designadamente contribuindo para a 
cultura da Paz e da cooperação entre os 
povos do mundo; 

 
5. O Município de Loures, nos termos do n.º 1 e 

das alíneas d) e m) do n.º 2 do artigo 23.º do 
regime jurídico das autarquias locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, tem por atribuições a promoção e 
salvaguarda dos interesses próprios das 
respetivas populações, designadamente no 
domínio da educação e promoção do 
desenvolvimento; 

 
6. Neste âmbito compete à Câmara Municipal 

deliberar sobre as formas de apoio a 
entidades e organismos legalmente existentes, 
nomeadamente com vista à realização de 
eventos e, bem assim, apoiar atividades de 
natureza cultural, educativa ou outra de 
interesse para o Município (cfr. alíneas o) e u) 
do n.º 1 do artigo 33.º do referido regime 
jurídico; 

 
7. Se justifica, face à insuficiência de recursos da 

associação o apoio logístico e financeiro para 
o desenvolvimento da atividade daquela 
entidade. 

 
 
É livremente celebrado e de boa-fé reduzido a 
escrito o presente Protocolo que se regerá pelas 
cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1.ª 

(Objeto) 
 

O presente Protocolo define o quadro de 
cooperação entre o Município de Loures e o 
Conselho Português para a Paz e Cooperação no 
desenvolvimento da sua atividade no concelho de 
Loures. 

 
 

Cláusula 2.ª 
(Obrigações do Conselho Português 

para a Paz e Cooperação 
no âmbito da atividade geral) 

 
Para efeitos do presente protocolo o CPPC 
compromete-se a: 
 
1. Disponibilização de painéis de exposições, 

boletins e outros materiais produzidos pelo 
CPPC para distribuição em bibliotecas, 
escolas, associações, juntas de freguesia e 
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outras instituições que a Câmara Municipal 
preveja e organizando ou participando em 
outras atividades culturais, designadamente 
Concertos pela Paz; 

 
2. Participação em sessões de informação e 

debates nas escolas do concelho de acordo 
com proposta de calendário da Câmara 
Municipal; 

 
3. Disponibilização de um exemplar de todas as 

exposições que o CPPC realizar em 2018; 
 
4. Disponibilização de 30 exemplares do livro 

"Décadas de luta pela Paz" com destino às 
bibliotecas municipais e escolares. 

 
 

Cláusula 3.ª 
(Obrigações do Município de Loures 
no apoio à atividade geral do CPPC) 

 
O Município de Loures compromete-se a: 
 
1. Para a atividade geral do CPPC, comparticipar 

financeiramente, no âmbito do presente 
Protocolo, o valor de 2.000,00 € (dois mil 
euros), no quadro das Grandes Opções do 
Plano da Câmara Municipal de Loures para o 
ano de 2018; 

 
2. Reprodução da edição do jornal que vai sair 

imediatamente a seguir ao Encontro pela Paz 
(5 mil exemplares); 

 
3. Reprodução de dois exemplares da exposição 

"Sim à Paz! Não às armas nucleares!" 
constituído por oito painéis que ficarão de 
forma permanente sob gestão da Câmara 
Municipal de Loures. 

 
 

Cláusula 4.ª 
(Obrigações do Conselho Português 

para a Paz e Cooperação 
no âmbito da organização 

do Encontro pela Paz) 
 

Para efeitos do presente protocolo, no âmbito da 
organização do Encontro pela Paz, o CPPC 
compromete-se a: 
 
1. Organizar, promover e realizar o Encontro pela 

Paz, no concelho de Loures, no último 
trimestre de 2018, em local a designar. 

 
 
 
 

Cláusula 5.ª 
(Obrigações do Município de Loures 

no apoio à realização e promoção 
do Encontro pela Paz) 

 
Para efeitos do presente protocolo, no âmbito da 
organização do Encontro pela Paz, o Município de 
Loures compromete-se a: 
 
1. Disponibilização de um espaço com 

capacidade para acolher a iniciativa, com 
perspetiva de várias centenas de 
participantes, bem como assegurar as 
condições logísticas necessárias para a sua 
realização (som, decoração do espaço e 
divulgação); 

 
2. Acompanhar a preparação do evento e 

participar nas reuniões da comissão 
organizadora. 

 
 

Cláusula 6.ª 
(Entrada em vigor) 

 
O presente protocolo entra em vigor na data da 
sua assinatura. 

 
 

Cláusula 7.ª 
(Vigência) 

 
O presente Protocolo vigora até final do ano de 
2018. 

 
 

Cláusula 8.ª 
(Denúncia) 

 
O presente Protocolo cessa os seus efeitos, por 
vontade expressa de qualquer um dos 
Outorgantes, mediante comunicação por carta 
registada com aviso de receção, até 30 (trinta) 
dias antes do termo do seu período de vigência. 
 
O presente protocolo, elaborado em duplicado, 
será assinado e rubricado pelos outorgantes, 
destinando-se um exemplar a cada um deles. 

 
 

Loures, … de ………….. de 2018 
 

O primeiro Outorgante 
 

(Bernardino José Torrão Soares) 
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O segundo Outorgante 
 

(Maria Ilda da Costa Figueiredo) 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO SOCIAL E SAÚDE 
 

Proposta de atribuição de subsídio para apoio 
financeiro às despesas de funcionamento e de 
prestação de serviços a cidadãos portadores de 
deficiência residentes no Município de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 217/2018 

 
Considerando que: 
 
A. No território de Loures as instituições sociais 

que prestam apoio direto aos cidadãos adultos 
portadores de deficiência ou incapacidade são 
insuficientes para dar resposta às 
necessidades da população; 

 
B. As famílias dos munícipes com deficiência têm 

de procurar respostas nas instituições de 
Concelhos limítrofes com intervenção neste 
âmbito; 

 
C. A CERCIPÓVOA - Cooperativa de Educação e 

Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, apoia 
munícipes de Loures desenvolvendo a sua 
intervenção no âmbito da deficiência e da 
saúde mental; 

 
D. A CERCIPÓVOA apoia atualmente 42 

pessoas com deficiência residentes no 
concelho de Loures; 

 
E. O apoio prestado pela CERCIPÓVOA é 

essencial para as referidas pessoas com 
deficiência e suas famílias; 

 
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 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 nas despesas decorrentes do 
funcionamento e da prestação de serviços a 
cidadãos portadores de deficiência residentes no 
Município de Loures, à CERCIPÓVOA no valor de 
13.860,00 € (treze mil oitocentos e sessenta 
euros). 

 
 

Loures, 15 de maio de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de atribuição de comparticipação 
financeira para aquisição de equipamento de 
cozinha. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 218/2018 

 
Considerando que: 
 
A. As instituições com resposta social aos 

seniores do concelho de Loures constituem 
uma importante rede de solidariedade local, 
com um desempenho inequívoco, quer na 
revitalização social e cultural da pessoa idosa, 
quer na identificação e capacidade de 
resposta às necessidades concretas e 
quotidianas; 

 
B. O desempenho destas é marcado por 

especificidades de caráter funcional, social e 
cultural que influenciam quer o tipo de 
respostas sociais, quer a própria dinâmica de 
funcionamento, quer a dinamização de ações 
sócio recreativas; 

 
C. O Centro Social e Paroquial de São Pedro de 

Lousa é uma instituição particular de 
solidariedade social centrada no apoio à 
infância e aos seniores, tendo como respostas 
sociais as de centro de dia, centro de convívio, 
centro de atividades de tempos livres e cantina 
social; 
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D. O Centro Social e Paroquial de São Pedro de 
Lousa solicitou ao Município auxílio financeiro 
(E/44604/2018) para aquisição de 
equipamento de cozinha por forma a viabilizar 
as atividades e respostas sociais previstas 
junto da comunidade local. 

 
 
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 de setembro, na sua redação atual, aprovar 
a comparticipação no valor de 10.000,00 € (dez 
mil euros) ao Centro Social e Paroquial de São 
Pedro de Lousa, contribuinte n.º 501683755. 

 
 

Loures, 15 de maio de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de atribuição de comparticipação 
financeira para obras de adequação de 
instalações. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 219/2018 

 
Considerando que: 
 
A. As instituições com resposta social aos 

seniores do concelho de Loures constituem 
uma importante rede de solidariedade local, 
com um desempenho inequívoco, quer na 
revitalização social e cultural da pessoa idosa, 
quer na identificação e capacidade de 
resposta às necessidades concretas e 
quotidianas; 

 
B. O desempenho destas é marcado por 

especificidades de caráter funcional, social e 
cultural que influenciam quer o tipo de 
respostas sociais, quer a própria dinâmica de 
funcionamento, quer a dinamização de ações 
sócio recreativas; 

 
 
 

C. A Comissão Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Santa Iria de Azóia, 
instituição particular de solidariedade social 
que desenvolve a sua atividade com a 
população sénior na localidade de Santa Iria 
de Azóia desde 1981, no âmbito das respostas 
sociais de centro de dia e apoio domiciliário; 

 
D. A Comissão Unitária de Reformados, 

Pensionistas e Idosos de Santa Iria de Azóia 
solicitou ao Município auxílio financeiro 
(E/115841/2017) por obras de adequação 
realizadas e necessárias para viabilizar a 
continuidade de atividades e das respostas 
sociais junto da comunidade sénior local. 

 
 
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 de setembro, na sua redação atual, aprovar 
a comparticipação no valor de 10.000,00 € (dez 
mil euros) à Comissão Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Santa Iria de Azóia, 
contribuinte n.º 501706410. 

 
 

Loures, 15 de maio de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 41111/LA/L/PE/2002 
Obriverca - Construções e Projetos, S.A. 
Proposta de aprovação da declaração de 
caducidade da licença de loteamento e obras de 
urbanização do alvará n.º 08/2006, de 
homologação do auto de vistoria, de aprovação da 
estimativa orçamental relativa às obras de 
urbanização em falta, de execução coerciva 
daquelas obras e de acionamento da caução 
existente, nos termos das informações dos 
serviços. 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 222/2018 
 

Considerando que: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 1500 a 1502 e o despacho do 
Diretor do Departamento de Planeamento e 
Gestão Urbanística a fl. 1507; 

 
B. Relativamente à urbanização a que respeita o 

alvará de loteamento 08/2006, em Vila de Rei, 
em Bucelas, o prazo para a conclusão das 
obras de urbanização, nos termos das 
condições da licença, e vencidas já as 
prorrogações e extensões excecionais, 
terminou em 27 de outubro de 2011; 

 
C. As sucessivas notificações à titular do alvará 

de loteamento para concluir as obras de 
urbanização a partir dessa data e as diferentes 
oportunidades concedidas à titular para o 
efeito; 

 
D. Se encontram apurados todos os trabalhos em 

falta relativos às obras de urbanização e a 
consequente estimativa orçamental; 

 
E. As notificações ao Administrador da 

insolvência da empresa titular, para se 
pronunciar sobre a intenção de declaração de 
caducidade do alvará, e de realização coerciva 
das obras em falta por parte do Município, 
bem como do valor das mesmas, sem que 
aquele se tenha pronunciado; 

 
F. O parecer favorável da Junta de Freguesia de 

Bucelas, a fl. 1509. 
 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença de loteamento e de obras de 
urbanização n.º 08/2006, de 22 de setembro de 
2006, na localidade de Vila de Rei, Freguesia de 
Bucelas, e face à pretensão instruída no processo 
41.111/LA/L/PE, em nome de Obriverca - 
Construções e Projetos, S.A. ao abrigo do 
disposto nos  artigos 71.º e 84.º do RJUE (Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação), 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na atual redação: 
 
1. Aprovar a declaração de caducidade da 

licença de loteamento e obras de urbanização 
do alvará 08/2006; 

 
2. Homologar o auto de vistoria a fls. 1377 a 

1388 e aprovar a estimativa orçamental, a fls. 
1491 a 1495, no valor de 181.207,59 € (cento 
e oitenta e um mil, duzentos e sete euros e 
cinquenta e nove cêntimos) relativa às obras 
de urbanização em falta; 

 
3. Proceder à execução coerciva das obras de 

urbanização em falta, de acordo com os 
trabalhos identificados e nos termos da 
estimativa orçamental; 

 
4. Acionar a caução existente no âmbito da 

garantia bancária n.º 328712, de 10 de agosto 
de 2006, do Banco Espírito Santo, com valor 
atual de 177.747,88 € (cento e setenta e sete 
mil setecentos e quarenta e sete euros e 
oitenta e oito cêntimos). 

 
 

Loures, 15 de maio de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª e Srs. Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista) 
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Processo n.º 53.748/LA/L/OR 
Gracinda Gameiro Marques e outro 
Proposta de indeferimento de pretensão relativa a 
operação urbanística de licenciamento de 
loteamento para uso habitacional, nos termos das 
informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 223/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 643 a 647, 660, 661 e 663 e o 
despacho do Diretor do Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), a 
fl. 664; 

 
B. Na sequência da comunicação da apreciação 

da pretensão de loteamento, datada de 6 de 
dezembro de 2016, que impunha correções à 
proposta apresentada, e apesar das 
sucessivas prorrogações de prazo para que a 
requerente se pronunciasse sobre aquelas, 
não ocorreu até ao presente qualquer passo 
de pronunciamento ou junção de novos 
elementos retificativos; 

 
C. Independentemente da capacidade de 

promoção de loteamento para a área em 
questão em respeito pelo Plano Diretor 
Municipal e demais normas regulamentares 
vigentes, não é possível manter o presente 
processo de loteamento sem conclusão 
deliberativa nos termos do artigo 23.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à 
operação urbanística de licenciamento de 
loteamento, para uso habitacional, que incide 
sobre parcela de terreno urbano com 3.500,00 m2, 
sita no B.º do Cativo, em Santa Iria de Azóia, na 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela, instruída no processo 
53.748/LA/L/OR, em nome de Gracinda Gameiro 
Marques e outro, nos termos do n.º 1 do artigo 5.º 
e do artigo 23.º e ao abrigo do disposto na alínea 
a) do n.º 1 do artigo 24.º do RJUE (Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação), 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na atual redação, indeferir a pretensão, 
na medida em que a mesma: 
 

1. Incumpre o Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de 
agosto, no que respeita às condições de 
acessibilidade dos espaços públicos 
preconizados, conforme assinalado no 
despacho do Diretor do DPGU; 

 
2. Incumpre o artigo 10.º do Regulamento 

Municipal de Edificação e Urbanização 
(RMEU) de Loures, no que respeita à 
permeabilidade dos logradouros dos lotes 
preconizados; 

 
3. Mantém disposições equívocas e 

contraditórias relativamente à capacidade de 
edificação dos lotes, bem como à resolução 
construtiva dos acessos viários a estes. 

 
 

Loures, 15 de maio de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª e Srs. Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista) 
 
 
 
 
Processo n.º 64.211/LA/E/OR 
António Jorge Furtado Alves da Silva 
Proposta de isenção do cumprimento da totalidade 
dos lugares de estacionamento exigíveis por via 
do PDM. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 224/2018 

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

a fls. 145, 145-a e 146 e o despacho do Sr. 
Diretor do Departamento de Planeamento e 
Gestão Urbanística, a fl. 147; 

 
B. Se trata de obra de alteração com ampliação 

em 265,20 m2 de área de construção, de onde 
resulta mais um piso para uso habitacional 
constituído por 2 fogos. Acresce à ampliação a 
subdivisão de um fogo pré-existente, 
proporcionando na globalidade das obras a 
realizar a concretização de 4 fogos de 
habitação mais serviços; 
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C. O uso e acréscimo de um piso é permitido à 
luz do previsto no Plano Diretor Municipal 
(PDM), face à localização em solo urbano, 
consolidado habitacional de nível I; 

 
D. O conjunto dos usos previstos é apropriado ao 

território e responde a necessidades 
identificadas; 

 
E. A concretização do estacionamento público 

exigido não é viável, já que a operação 
urbanística é concretizada à face de via 
pública existente sem criar novos 
arruamentos, nem é adequada a alteração do 
perfil do arruamento existente; 

 
F. O parecer favorável da União das Freguesias 

de Moscavide e Portela, a folhas 138. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 64.211/LA/E/OR, em nome de 
António Jorge Furtado Alves da Silva, sita na Rua 
Particular à Praceta da R. Francisco M. Beato, na 
localidade de Moscavide, União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, ao abrigo da exceção 
prevista nos termos do n.º 3 do artigo 150.º do 
Regulamento do PDM, conjugado com o n.º 6 do 
artigo 33.º do Regulamento Municipal do Edificado 
Urbano, aprovar: 
 
- A isenção do cumprimento da totalidade dos 

lugares de estacionamento exigíveis por via do 
PDM, designadamente 8 (oito) lugares de 
estacionamento, designadamente 6 (seis) 
privados e 2 (dois) públicos. 

 
 

Loures, 15 de maio de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEAMENTO E REABILITAÇÃO URBANA 
 

Processo n.º 5/DPRU/2017 
Hovione, Farmaciência, S.A. 
Proposta de aprovação da delimitação de unidade 
de execução abrangendo 4 prédios, e de 
aprovação do relatório de ponderação da 
discussão pública. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 221/2018 

 
Considerando que: 
 
A. A informação dos serviços a fl. 176 e o 

despacho do Diretor do Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística a fl.177; 

 
B. O requerimento da Hovione, Farmaciência 

S.A., que deu entrada nos serviços municipais 
em 2 de agosto de 2017, com o objetivo de 
que a Câmara delimite uma unidade de 
execução, nos termos do Plano Diretor 
Municipal de Loures (PDML) em vigor, 
envolvendo terrenos na posse da empresa a 
norte das suas instalações fabris; 

 
C. Na sequência deste, foi tal pretensão 

submetida a discussão pública, nos termos do 
artigo 148.º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 
que decorreu entre 17 de outubro e 14 de 
novembro de 2017, por deliberação da 
Câmara, na sua 99.ª sessão ordinária, 
realizada em 20 de setembro de 2017, com a 
aprovação da proposta n.º 499/2017; 

 
D. Nos termos do n.º 6 do artigo 89.º do RJIGT, 

foram ponderadas as duas participações 
formalizadas durante o período de discussão 
pública, dando origem ao consequente 
relatório de ponderação que consta a fls. 132 
a 175 do processo em referência 
(5/DPRU/2017); 

 
E. Das participações analisadas, foi admitida a 

necessidade de melhor precisão da volumetria 
admitida para a construção destinada a 
portaria e balneários que é preconizada para a 
zona de intervenção, bem como de formalizar 
a exigência de que o projeto de intervenção 
esteja condicionado ao levantamento e 
caracterização das espécies arbóreas 
existentes na zona de intervenção; 
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F. A zona de intervenção, abrangendo quatro 
prédios rústicos, está classificada, quanto à 
sua aptidão, nos termos do PDML, como “solo 
urbanizado - espaço verde - verde de recreio e 
lazer”, que importa mobilizar para a sua 
disponibilização à utilização pública para o fim 
preconizado, nomeadamente à população 
residente na envolvente (Bairro da Milharada e 
Sete Casas); 

 
G. Tal objetivo poderá ser garantido em 70% da 

área envolvida, facultando a utilização 
privativa dos 30% remanescentes, nos termos 
da compatibilidade admitida pelo PDML para 
utilização privativa da empresa com 
parqueamento afeto às suas instalações de 
equipamento de portaria e balneários; 

 
H. Para tais objetivos contribuirá, quer a 

ampliação de resposta de lugares públicos de 
recreio e lazer, quer a resolução das 
necessidades de parqueamento e de 
funcionalidade, decorrentes do 
desenvolvimento e diversificação das 
atividades económicas locais, particularmente 
do importante pólo de indústria, investigação e 
inovação, consubstanciado na empresa 
Hovione, bem como a beneficiação do seu 
enquadramento na envolvente. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos dos 
artigos 89.º e 148.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 
(RJIGT), de 14 de maio, aprovar: 
 
1. A delimitação da unidade de execução, 

requerida pela Hovione, Farmaciência S.A. 
abrangendo 4 prédios da sua propriedade, 
com uma área total de 26.177,78 m2, 
localizados a norte das instalações fabris da 
empresa, no sentido da sua mobilização em 
respeito pela aptidão conferida pelo PDML em 
vigor - verde urbano de recreio e lazer e 
tirando partido da compatibilidade admitida 
para a realização de instalações de portaria e 
estacionamento de apoio, de acordo com os 
termos de referência, a fls.84 a 131, que 
acompanham a presente proposta, sob o título 
“Unidade de Execução do Verde de Recreio e 
Lazer - Sete Casas - Loures”; 

 
2. O relatório de ponderação, a fls. 132 a 175, e 

consequente divulgação nos termos do n.º 6 
do artigo 89.º do RJIGT. 

 
 
 

Loures, 15 de maio de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade, na ausência do Sr. 
Vereador Nuno Ricardo Conceição Dias) 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

EQUIPAMENTOS COLETIVOS 
 

Processo n.º 597-PDOM 
Escola Básica da Portela - Remodelação e 
Ampliação do edifício de Jardim de Infância 
Proposta de aprovação do projeto de arquitetura e 
especialidades, de abertura de procedimento por 
concurso público, de aprovação do Programa de 
Concurso, Caderno de Encargos, da composição 
do Júri do concurso, do anúncio do concurso, e de 
delegação de competências no Júri para 
prestação de esclarecimentos e audiência prévia 
escrita aos interessados. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 225/2018 

 
Considerando: 
 
A. Que da revisão do projeto resultaram 

alterações de acordo com a Inf. n.º 
05/DEP/SB; 

 
B. Que as peças do procedimento de formação 

de contrato de empreitada “Escola Básica da 
Portela - Remodelação e Ampliação do 
Edifício de Jardim de Infância”, se encontram 
concluídas e devidamente instruídas nos 
termos e para os efeitos do artigo 40.º do 
Código dos Contratos Públicos (CCP); 

 
C. O expresso no conteúdo da informação n.º 

188/DEC/MD, de 2018.04.30. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere: 
 
1. A Aprovação do projeto de arquitetura e 

especialidades revisto. 
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2. A abertura de procedimento por Concurso 
Público ao abrigo da alínea b), do artigo 19.º 
do CCP pelo preço base de 1.056.736,64 € 
(um milhão e cinquenta e seis mil setecentos e 
trinta e seis euros e sessenta e quatro 
cêntimos) [indicar o preço base em numerário 
e por extenso] sem IVA; 

 
3. A aprovação do Programa de Concurso e os 

seguintes critérios de seleção da proposta 
economicamente mais vantajosa: 

 
A) PP - Preço da proposta 30% 
B) PT - Plano de Trabalhos 30% 
C) PE - Prazo de execução 40% 
 
 
4. A aprovação do Caderno de encargos; 
 
5. A aprovação da Composição do júri: 
 
Presidente Carla Monteiro, Eng.ª Civil 
1.º vogal efetivo Manuel Domingos, Eng.º Civil 
2.º vogal efetivo Vanda Rodrigues, Eng.ª Civil 
1.º suplente Paulo Bravo, Eng.º Civil 
2.º suplente Fátima Sil, Eng.ª Civil 
 
 
6. A aprovação do anúncio do concurso e 

autorização para a sua publicação eletrónica 
no sítio do Diário da República; 

 
7. A delegação de competências no júri para 

condução do procedimento, incluindo a 
prestação de esclarecimentos e audiência 
prévia escrita aos interessados. 

 
 

Loures, 16 de maio de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

CULTURA 
 

Proposta de aprovação das minutas de Acordos 
de Colaboração a celebrar entre o Município de 
Loures e os Agentes Musicais do Concelho 
(Bandas Filarmónicas, Grupos Corais, Fanfarras, 
Orquestras Ligeiras e Escolas de Música) para o 
ano de 2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 229/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem, entre 

outras, atribuições no domínio da cultura, 
nomeadamente no que concerne ao apoio a 
atividades culturais; 

 
B. É objetivo do Município o aumento da oferta 

de atividades que, pelos meios adequados, 
potenciem a melhoria de qualidade de vida 
das populações; 

 
C. Os agentes musicais existentes no Município 

assumem um papel relevante na vida cultural 
do Concelho, proporcionando espaços de 
formação e divulgação musical; 

 
D. O Município de Loures tem vindo a incentivar 

o trabalho meritório destes agentes culturais. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar as minutas de Acordos de 
Colaboração a celebrar entre o Município de 
Loures e os agentes musicais do Concelho, 
nomeadamente Bandas Filarmónicas, Grupos 
Corais, Fanfarras, Orquestras Ligeiras e Escolas 
de Música, para o ano de 2018, nos termos da 
informação n.º E/22724/2018. 

 
 

Loures, 5 de maio de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
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Listagem de Agentes Musicais Propostos 
 

Bandas Filarmónicas: 
 
a) Academia Recreativa e Musical de Sacavém, 

com o NIF 501398783; 
b) Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Loures, com o NIF 501064770; 
c) Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários do Zambujal, com o NIF 
501343393; 

d) Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Fanhões, com o NIF 
501141090; 

e) Sociedade Recreativa de Casaínhos, com o 
NIF 501853260; 

f) Banda Recreativa de Bucelas, com o NIF 
501083138; 

g) Sociedade Recreativa e Cultural de Pintéus, 
com o NIF 501715649; 

h) Academia Sons & Harmonia - Associação 
Musical e Cultural, com o NIF 513196196; 

i) Grupo Recreativo de Cabeço de Montachique, 
com o NIF 500977445. 

 
 
Grupos Corais: 
 
a) Sociedade Recreativa Musical Primeiro de 

Agosto Santa Iriense, com o NIF 501121587; 
b) Sociedade Filarmónica União Pinheirense, 

com o NIF 501441646; 
c) Liga dos Amigos da Mina de São Domingos, 

com o NIF 501875387; 
d) Casa do Povo de Bucelas, com o NIF 

500927359; 
e) Canticorum - Associação de Amadores de 

Música, com o NIF 513476180; 
f) Analor - Associação dos Naturais e Amigos de 

Loriga, com o NIF 501915818. 
 
 
Fanfarras: 
 
a) Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Bucelas, com o NIF 
501073523; 

b) Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Camarate, com o NIF 
501241230. 

 
 
Orquestras Ligeiras: 
 
a) Academia Recreativa Musical de Sacavém, 

com o NIF 501398783; 
b) Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Fanhões, com o NIF 
501141090; 

c) Banda Recreativa de Bucelas, com o NIF 501 
083 138; 

d) Sociedade Recreativa Musical Primeiro de 
Agosto Santa Iriense, com o NIF 501121587; 

e) Sociedade Filarmónica União Pinheirense, 
com o NIF 501441646; 

f) Clube União Recreativo de São Julião do 
Tojal, com o NIF 502001143; 

g) Sociedade Recreativa de Casaínhos, com o 
NIF 501853260; 

h) Academia Sons & Harmonia - Associação 
Musical e Cultural, com o NIF 513196196; 

i) Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Loures, com o NIF 501064770. 

 
 
Escolas de Música: 
 
a) Academia Recreativa e Musical de Sacavém, 

com o NIF 501398783; 
b) Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Loures, com o NIF 501064770; 
c) Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários do Zambujal, com o NIF 
501343393; 

d) Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Fanhões, com o NIF 
501141090; 

e) Sociedade Recreativa de Casaínhos, com o 
NIF 501853260; 

f) Banda Recreativa de Bucelas, com o NIF 
501083138; 

g) Sociedade Recreativa e Cultural de Pintéus, 
com o NIF 501715649; 

h) Academia Sons & Harmonia - Associação 
Musical e Cultural, com o NIF 513196196; 

i) Grupo Recreativo de Cabeço de Montachique, 
com o NIF 500977445; 

j) Sociedade Recreativa Musical Primeiro de 
Agosto Santa Iriense, com o NIF 501121587; 

k) Sociedade Filarmónica União Pinheirense, 
com o NIF 501441646; 

l) Clube União Recreativo de São Julião do 
Tojal, com o NIF 502001143; 

m) Grupo Musical e Recreativo da Bemposta, 
com o NIF 501140832. 
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ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

entre 
 

Município de Loures 
 
e 
 

(Entidade) 
 

(Referente à atividade da Banda de Música) 
 

Ano 2018 
 

Entre 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público, número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
(entidade), (identificação fiscal), (sede), adiante 
designado por Segundo Outorgante, neste ato 
representado por (nome do representante), na 
qualidade de ___________. 
 
 
É celebrado o presente acordo de colaboração 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a 
apoiar o Segundo Outorgante, através da 
atribuição do montante de 2.500,00 € (dois mil 
e quinhentos euros), para a atividade regular 
da banda de música, visando estimular o 
gosto pela música e a sua divulgação, de 
acordo com o disposto nos pontos seguintes; 

 
2. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o plano de atividades até à data de 
assinatura do presente Acordo de 
Colaboração; 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o relatório de atividades, do ano a 
que se refere o presente Acordo de 
Colaboração, até ao final do 1.º trimestre do 
próximo ano. 

 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

1. O Primeiro Outorgante apoiará o 
desenvolvimento dos projetos e ações 
pontuais da banda de música através de 
meios materiais, técnicos e logísticos 
disponíveis, desde que solicitados com uma 
antecedência mínima de dois meses em 
relação à data prevista da sua concretização. 

 
2. Após a realização do projeto ou ação pontual, 

o Segundo Outorgante deverá entregar ao 
Primeiro Outorgante, no prazo de dois meses 
após a sua conclusão, o respetivo relatório de 
avaliação. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

O Primeiro Outorgante apoiará a realização de 
Festivais de bandas de música, por parte do 
Segundo Outorgante, com meios técnicos, 
logísticos e/ou financeiros, da seguinte forma: 
 
1. Festivais de bandas de música com 

participação de agentes do Concelho - Até 
30%, no montante máximo de 1.000,00 € (mil 
euros); 

 
2. Festivais de bandas de música sem 

participação de agentes do Concelho - Até 
20%, no montante máximo de 750,00 € 
(setecentos e cinquenta euros); 

 
3. As percentagens indicadas nos números 

anteriores incidem sobre a verba efetivamente 
gasta com o Festival de bandas de música, 
incluindo as condições técnicas para a sua 
concretização, devendo ser apresentados 
orçamento e respetivos comprovativos de 
despesa. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

A disponibilização de transportes por parte do 
Primeiro Outorgante para deslocações em 
território nacional será efetuada de acordo com o 
previsto no Regulamento Municipal de Cedência 
de Viaturas Municipais de Transporte de 
Passageiros ao Movimento Associativo, Agentes 
Culturais Sociais e Instituições de Ensino do 
Concelho. 
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CLÁUSULA QUINTA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
realizar, durante a vigência do atual Acordo de 
Colaboração, 2 (dois) concertos, a solicitação 
do Primeiro Outorgante, dentro da Área 
Metropolitana de Lisboa; 

 
2. O Primeiro Outorgante assume o 

compromisso de, sempre que possível, 
solicitar com dois meses de antecedência a 
atuação prevista no número anterior, 
garantindo os transportes necessários à sua 
realização. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar a 
divulgação dos espetáculos e iniciativas 
promovidas pelo Segundo Outorgante, mediante 
apresentação dos elementos necessários. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
fazer referência ao apoio concedido pelo 
Primeiro Outorgante em quaisquer materiais 
de divulgação que venha a editar, durante a 
vigência do presente Acordo de Colaboração; 

 
2. Para os efeitos do número anterior, o logótipo 

da CM Loures será cedido em suporte digital 
pelo Primeiro Outorgante; 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

colocar, em local visível, uma faixa 
identificativa do apoio do Primeiro Outorgante, 
disponibilizada por este, aquando da 
realização de iniciativas apoiadas pelo 
Município. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 

1. O presente Acordo de Colaboração tem a 
validade de 1 (um) ano, com término a 31 de 
dezembro de 2018, retroagindo a 1 de janeiro 
de 2018; 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes dará lugar à rescisão do mesmo, 
desde que esta seja comunicada com 30 
(trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção; 

 

3. O incumprimento das cláusulas previstas no 
presente Acordo de Colaboração, por motivo 
imputável ao Segundo Outorgante, obriga à 
reposição dos montantes pagos pelo Primeiro 
Outorgante; 

 
4. Durante a sua vigência, o Acordo de 

Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

 
 
O presente acordo é celebrado em dois 
exemplares que assinados pelas partes, fazem 
igual fé, ficando um exemplar para cada um dos 
Outorgantes. 

 
Loures, ____ de ________ de 2018 

 
 
 

Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

Bernardino Soares 
 
 
 

(Entidade) 
 

___________________________ 
 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

entre 
 

Município de Loures 
 
e 
 

(Entidade) 
 

(Referente à atividade do Grupo Coral) 
 

Ano 2018 
 

 
Entre 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público, número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Loures 
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e 
 
(entidade), (identificação fiscal), (sede), adiante 
designado por Segundo Outorgante, neste ato 
representado por (nome do representante), na 
qualidade de ___________. 
 
 
É celebrado o presente acordo de colaboração 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a 
apoiar o Segundo Outorgante, através da 
atribuição do montante de 500,00 € 
(quinhentos euros), para a atividade regular do 
grupo coral, visando estimular o gosto pela 
música e a sua divulgação, de acordo com o 
disposto nos pontos seguintes; 

 
2. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o plano de atividades até à data de 
assinatura do presente Acordo de 
Colaboração; 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o relatório de atividades, do ano a 
que se refere o presente Acordo de 
Colaboração, até ao final do 1.º trimestre do 
próximo ano. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

1. O Primeiro Outorgante apoiará o 
desenvolvimento dos projetos e ações 
pontuais do grupo coral através de meios 
materiais, técnicos e logísticos disponíveis, 
desde que solicitados com uma antecedência 
mínima de dois meses em relação à data 
prevista da sua concretização. 

 
2. Após a realização do projeto ou ação pontual, 

o Segundo Outorgante deverá entregar ao 
Primeiro Outorgante, no prazo de dois meses 
após a sua conclusão, o respetivo relatório de 
avaliação. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

O Primeiro Outorgante apoiará a realização de 
Festivais de grupos corais, por parte do Segundo 
Outorgante, com meios técnicos, logísticos e/ou 
financeiros, da seguinte forma: 
 

1. Festivais de grupos corais com participação de 
agentes do Concelho - Até 30%, no montante 
máximo de 1.000,00 € (mil euros); 

 
2. Festivais de grupos corais sem participação de 

agentes do Concelho - Até 20%, no montante 
máximo de 750,00 € (setecentos e cinquenta 
euros); 

 
3. As percentagens indicadas nos números 

anteriores incidem sobre a verba efetivamente 
gasta com o Festival de grupos corais, 
incluindo as condições técnicas para a sua 
concretização, devendo ser apresentados 
orçamento e respetivos comprovativos de 
despesa. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

A disponibilização de transportes por parte do 
Primeiro Outorgante para deslocações em 
território nacional será efetuada de acordo com o 
previsto no Regulamento Municipal de Cedência 
de Viaturas Municipais de Transporte de 
Passageiros ao Movimento Associativo, Agentes 
Culturais Sociais e Instituições de Ensino do 
Concelho.  

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
realizar, durante a vigência do atual Acordo de 
Colaboração, 2 (dois) concertos, a solicitação 
do Primeiro Outorgante, dentro da Área 
Metropolitana de Lisboa; 

 
2. O Primeiro Outorgante assume o 

compromisso de, sempre que possível, 
solicitar com dois meses de antecedência a 
atuação prevista no número anterior, 
garantindo os transportes necessários à sua 
realização. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar a 
divulgação dos espetáculos e iniciativas 
promovidas pelo Segundo Outorgante, mediante 
apresentação dos elementos necessários.  
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CLÁUSULA SÉTIMA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
fazer referência ao apoio concedido pelo 
Primeiro Outorgante em quaisquer materiais 
de divulgação que venha a editar, durante a 
vigência do presente Acordo de Colaboração; 

 
2. Para os efeitos do número anterior, o logótipo 

da CML será cedido em suporte digital pelo 
Primeiro Outorgante; 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

colocar, em local visível, uma faixa 
identificativa do apoio do Primeiro Outorgante, 
disponibilizada por este, aquando da 
realização de iniciativas apoiadas pelo 
Município. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 

1. O presente Acordo de Colaboração tem a 
validade de 1 (um) ano, com término a 31 de 
dezembro de 2018, retroagindo a 1 de janeiro 
de 2018; 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes dará lugar à rescisão do mesmo, 
desde que esta seja comunicada com 30 
(trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção; 

 
3. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração, por motivo 
imputável ao Segundo Outorgante, obriga à 
reposição dos montantes pagos pelo Primeiro 
Outorgante; 

 
4. Durante a sua vigência, o Acordo de 

Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

 
 
O presente acordo é celebrado em dois 
exemplares que assinados pelas partes, fazem 
igual fé, ficando um exemplar para cada um dos 
Outorgantes. 

 
 

Loures, _____ de ________ de 2018 
 
 

Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

Bernardino Soares 

(Entidade) 
 

___________________________ 
 
 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

entre 
 

Município de Loures 
 
e 
 

(Entidade) 
 

(Referente à atividade da Fanfarra) 
 

Ano 2018 
 

Entre 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público, número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
(entidade), (identificação fiscal), (sede), adiante 
designado por Segundo Outorgante, neste ato 
representado por (nome do representante), na 
qualidade de ___________. 
 
 
É celebrado o presente acordo de colaboração 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a 
apoiar o Segundo Outorgante, através da 
atribuição do montante de 600,00 € 
(seiscentos euros), para a atividade regular da 
fanfarra, visando estimular o gosto pela 
música e a sua divulgação, de acordo com o 
disposto nos pontos seguintes; 

 
2. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o plano de atividades até à data de 
assinatura do presente Acordo de 
Colaboração; 
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3. O Segundo Outorgante compromete-se a 
entregar o relatório de atividades, do ano a 
que se refere o presente Acordo de 
Colaboração, até ao final do 1.º trimestre do 
próximo ano. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

1. O Primeiro Outorgante apoiará o 
desenvolvimento dos projetos e ações 
pontuais da fanfarra através de meios 
materiais, técnicos e logísticos disponíveis, 
desde que solicitados com uma antecedência 
mínima de dois meses em relação à data 
prevista da sua concretização. 

 
2. Após a realização do projeto ou ação pontual, 

o Segundo Outorgante deverá entregar ao 
Primeiro Outorgante, no prazo de dois meses 
após a sua conclusão, o respetivo relatório de 
avaliação. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

A disponibilização de transportes por parte do 
Primeiro Outorgante para deslocações em 
território nacional será efetuada de acordo com o 
previsto no Regulamento Municipal de Cedência 
de Viaturas Municipais de Transporte de 
Passageiros ao Movimento Associativo, Agentes 
Culturais Sociais e Instituições de Ensino do 
Concelho.  

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
realizar, durante a vigência do atual Acordo de 
Colaboração, 2 (duas) atuações, a solicitação 
do Primeiro Outorgante, dentro da Área 
Metropolitana de Lisboa; 

 
2. O Primeiro Outorgante assume o 

compromisso de, sempre que possível, 
solicitar com dois meses de antecedência a 
atuação prevista no número anterior, 
garantindo os transportes necessários à sua 
realização. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar a 
divulgação dos espetáculos e iniciativas 
promovidas pelo Segundo Outorgante, mediante 
apresentação dos elementos necessários.  

 

CLÁUSULA SEXTA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
fazer referência ao apoio concedido pelo 
Primeiro Outorgante em quaisquer materiais 
de divulgação que venha a editar, durante a 
vigência do presente Acordo de Colaboração; 

 
2. Para os efeitos do número anterior, o logótipo 

da CML será cedido em suporte digital pelo 
Primeiro Outorgante; 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

colocar, em local visível, uma faixa 
identificativa do apoio do Primeiro Outorgante, 
disponibilizada por este, aquando da 
realização de iniciativas apoiadas pelo 
Município. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

1. O presente Acordo de Colaboração tem a 
validade de 1 (um) ano, com término a 31 de 
dezembro de 2018, retroagindo a 1 de janeiro 
de 2018; 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes dará lugar a rescisão do mesmo, 
desde que esta seja comunicada com 30 
(trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção; 

 
3. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração, por motivo 
imputável ao Segundo Outorgante, obriga à 
reposição dos montantes pagos pelo Primeiro 
Outorgante; 

 
4. Durante a sua vigência, o Acordo de 

Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

 
 
O presente acordo é celebrado em dois 
exemplares que assinados pelas partes, fazem 
igual fé, ficando um exemplar para cada um dos 
Outorgantes. 

 
 

Loures, _____ de ________ de 2018 
 
 

Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

Bernardino Soares 
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(Entidade) 
 

___________________________ 
 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

entre 
 

Município de Loures 
 
e 
 

(Entidade) 
 

(Referente à atividade da Orquestra Ligeira) 
 

Ano 2018 
 

Entre 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público, número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
(entidade), (identificação fiscal), (sede), adiante 
designado por Segundo Outorgante, neste ato 
representado por (nome do representante), na 
qualidade de ___________. 
 
 
É celebrado o presente acordo de colaboração 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a 
apoiar o Segundo Outorgante, através da 
atribuição do montante de 1.650,00 € (mil 
seiscentos e cinquenta euros), para a 
atividade regular da orquestra ligeira, visando 
estimular o gosto pela música e a sua 
divulgação, de acordo com o disposto nos 
pontos seguintes; 

 
2. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o plano de atividades até à data de 
assinatura do presente Acordo de 
Colaboração; 

 

3. O Segundo Outorgante compromete-se a 
entregar o relatório de atividades, do ano a 
que se refere o presente Acordo de 
Colaboração, até ao final do 1.º trimestre do 
próximo ano. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

1. O Primeiro Outorgante apoiará o 
desenvolvimento dos projetos e ações 
pontuais da orquestra ligeira através de meios 
materiais, técnicos e logísticos disponíveis, 
desde que solicitados com uma antecedência 
mínima de dois meses em relação à data 
prevista da sua concretização. 

 
2. Após a realização do projeto ou ação pontual, 

o Segundo Outorgante deverá entregar ao 
Primeiro Outorgante, no prazo de dois meses 
após a sua conclusão, o respetivo relatório de 
avaliação. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

O Primeiro Outorgante apoiará a realização de 
Festivais de orquestras ligeiras, por parte do 
Segundo Outorgante, com meios técnicos, 
logísticos e/ou financeiros, da seguinte forma: 
 
1. Festivais de orquestras ligeiras com 

participação de agentes do Concelho - Até 
30%, no montante máximo de 1.000,00 € (mil 
euros); 

 
2. Festivais de orquestras ligeiras sem 

participação de agentes do Concelho - Até 
20%, no montante máximo de 750,00 € 
(setecentos e cinquenta euros); 

 
3. As percentagens indicadas nos números 

anteriores incidem sobre a verba efetivamente 
gasta com o Festival de orquestras ligeiras, 
incluindo as condições técnicas para a sua 
concretização, devendo ser apresentados 
orçamento e respetivos comprovativos de 
despesa. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

A disponibilização de transportes por parte do 
Primeiro Outorgante para deslocações em 
território nacional será efetuada de acordo com o 
previsto no Regulamento Municipal de Cedência 
de Viaturas Municipais de Transporte de 
Passageiros ao Movimento Associativo, Agentes 
Culturais Sociais e Instituições de Ensino do 
Concelho.  
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CLÁUSULA QUINTA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
realizar, durante a vigência do atual Acordo de 
Colaboração, 2 (dois) concertos, a solicitação 
do Primeiro Outorgante, dentro da Área 
Metropolitana de Lisboa; 

 
2. O Primeiro Outorgante assume o 

compromisso de, sempre que possível, 
solicitar com dois meses de antecedência a 
atuação prevista no número anterior, 
garantindo os transportes necessários à sua 
realização. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar a 
divulgação dos espetáculos e iniciativas 
promovidas pelo Segundo Outorgante, mediante 
apresentação dos elementos necessários. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
fazer referência ao apoio concedido pelo 
Primeiro Outorgante em quaisquer materiais 
de divulgação que venha a editar, durante a 
vigência do presente Acordo de Colaboração; 

 
2. Para os efeitos do número anterior, o logótipo 

da CML será cedido em suporte digital pelo 
Primeiro Outorgante; 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

colocar, em local visível, uma faixa 
identificativa do apoio do Primeiro Outorgante, 
disponibilizada por este, aquando da 
realização de iniciativas apoiadas pelo 
Município. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 

1. O presente Acordo de Colaboração tem a 
validade de 1 (um) ano, com término a 31 de 
dezembro de 2018, retroagindo a 1 de janeiro 
de 2018; 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes dará lugar à rescisão do mesmo, 
desde que esta seja comunicada com 30 
(trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção; 

 

3. O incumprimento das cláusulas previstas no 
presente Acordo de Colaboração, por motivo 
imputável ao Segundo Outorgante, obriga à 
reposição dos montantes pagos pelo Primeiro 
Outorgante; 

 
4. Durante a sua vigência, o Acordo de 

Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

 
 
O presente acordo é celebrado em dois 
exemplares que assinados pelas partes, fazem 
igual fé, ficando um exemplar para cada um dos 
Outorgantes. 

 
 

Loures, _____ de ________ de 2018 
 
 

Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

Bernardino Soares 
 
 
 

(Entidade) 
 

___________________________ 
 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

entre 
 

Município de Loures 
 
e 
 

(Entidade) 
 

(Referente à atividade da Escola de Música) 
 

Ano 2018 
 

Entre 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público, número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Loures 
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e 
 
(entidade), (identificação fiscal), (sede), adiante 
designado por Segundo Outorgante, neste ato 
representado por (nome do representante), na 
qualidade de ___________. 
 
 
É celebrado o presente acordo de colaboração 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a 
apoiar o Segundo Outorgante, através da 
atribuição do montante de 750,00 € 
(setecentos e cinquenta euros), podendo ser 
majorado até um máximo de 1.500,00 € (mil e 
quinhentos euros), para a atividade regular da 
escola de música, visando estimular o gosto 
pela música, através do seu ensino e 
divulgação; 

 
2. O valor referido no ponto anterior, será 

definido mediante apreciação da atividade 
regular anual, com recurso aos dados 
constantes no relatório de atividade da escola 
de música e ficha de avaliação fornecida pelo 
Primeiro Outorgante, de acordo com os 
seguintes critérios de avaliação: 

 
b) Número de alunos da escola de música: (no 

valor máximo de 250,00 €) 
 
Entende-se por escolas de música, as secções de 
coletividades ou associações sem fins lucrativos, 
onde se promove a formação e aprendizagem 
musical. 
 
i. 2 a 5 alunos - 100,00 € (cem euros); 
ii. 6 a 12 alunos - 175,00 € (cento e setenta e 

cinco euros); 
iii. 12 alunos - 250,00 € (duzentos e cinquenta 

euros). 
 
c) Número de professores da escola de música: 

(no valor máximo de 250,00 €) 
 
Entende-se por professor, o indivíduo, com 
formação musical de nível superior ou certificada 
que promove o ensino da música aos alunos da 
escola de música. 
 
i. 1 professor - 50,00 € (cinquenta euros); 
ii. 2 a 4 professores - 150,00 € (cento e 

cinquenta euros); 
iii. ≥ 5 professores - 250,00 € (duzentos e 

cinquenta euros). 

d) Número de alunos que transitam para as 
formações musicais no ano da atividade a que 
se refere o apoio: (no valor máximo de 250,00 
€). 

 
Entende-se por formação musical, o grupo formal 
de músicos, como bandas filarmónicas, orquestras 
ligeiras, ensembles ou outras reconhecidas pelo 
Primeiro Outorgante. 
 
Entende-se por transição, o ingresso dos alunos 
nas formações musicais, na sequência da 
aprendizagem na escola de música. 
 
i. 1 aluno - 80,00€ (oitenta euros); 
ii. 2 a 4 alunos - 180,00€ (cento e oitenta euros) 
iii. ≥ 5 alunos - 250,00€ (duzentos e cinquenta 

euros) 
 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o plano de atividades até à data de 
assinatura do presente Acordo de 
Colaboração; 

 
4. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o relatório de atividades, do ano a 
que se refere o presente Acordo de 
Colaboração, até ao final do 1.º trimestre do 
próximo ano. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

1. O Primeiro Outorgante apoiará o 
desenvolvimento dos projetos e ações 
pontuais do Segundo Outorgante através de 
meios materiais, técnicos e logísticos 
disponíveis, desde que solicitados com uma 
antecedência mínima de dois meses em 
relação à data prevista da sua concretização. 

 
2. Após a realização do projeto ou ação pontual, 

o Segundo Outorgante deverá entregar ao 
Primeiro Outorgante, no prazo de dois meses 
após a sua conclusão, o respetivo relatório de 
avaliação. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
fazer referência ao apoio concedido pelo 
Primeiro Outorgante em quaisquer materiais 
de divulgação que venha a editar, durante a 
vigência do presente Acordo de Colaboração. 

 
2. Para os efeitos do número anterior, o logótipo 

da Câmara Municipal de Loures será cedido 
em suporte digital pelo Primeiro Outorgante. 
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CLÁUSULA QUARTA 
 

1. O presente Acordo de Colaboração tem a 
validade de 1 (um) ano, com término a 31 de 
dezembro de 2018, retroagindo a 1 de janeiro 
de 2018; 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes dará lugar a rescisão do mesmo, 
desde que esta seja comunicada com 30 
(trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção; 

 
3. Durante a sua vigência, o Acordo de 

Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

 
 
O presente acordo é celebrado em dois 
exemplares que assinados pelas partes, fazem 
igual fé, ficando um exemplar para cada um dos 
Outorgantes. 

 
 

Loures, _____ de ________ de 2018 
 
 

Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

Bernardino Soares 
 
 
 

(Entidade) 
 

___________________________ 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 226/2018 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Loures, com o NIF 501064770, 
solicitou a utilização do Cineteatro de Loures, 
no dia 24 de março de 2018, entre as 14h30 e 
as 18h00, para a realização de ensaio e 
audição final de período letivo da Escola de 
Música; 

 
B. A utilização do Cineteatro de Loures 

pressupõe o pagamento, por hora, de 5,50 € 
(cinco euros e cinquenta cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor, acrescido de 1 
euro/hora ao fim de semana; 

 
C. A ocupação teve a duração de três horas e 

trinta minutos, correspondendo a um valor 
total a pagamento de 22,75 € (vinte e dois 
euros e setenta e cinco cêntimos), IVA incluído 
à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 

do valor relativo à utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do Quadro Normativo 
de Cedência e Utilização do Cineteatro de Loures, 
em conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures, 
no valor total 22,75 € (vinte e dois euros e setenta 
e cinco cêntimos), IVA incluído à taxa legal em 
vigor. 

 
 

Loures, 10 de maio de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

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

n.º 227/2018 
 

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

Cavaleiros, com o NIF 505258030, solicitou a 
cedência do Ginásio do Pavilhão Paz e 
Amizade, no dia 17 de março de 2018, entre 
as 14h00 e as 18H00, para a realização da 
Ação de Formação de Juízes de Técnica 
(Taekwondo); 

 
B. A ocupação do Pavilhão Paz e Amizade 

pressupõe o pagamento, por hora, de 9,22 € 
(nove euros e vinte e dois cêntimos), sem IVA 
incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de quatro horas, 

no valor total de 45,36 € (quarenta e cinco 
euros e trinta e seis cêntimos), com IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, em 
conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, ao Taekwondo Clube de 
Santo António dos Cavaleiros, no valor total de 
45,36 € (quarenta e cinco euros e trinta e seis 
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 7 de maio de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 228/2018 
 

Considerando que: 
 
A. A AKS - Associação de Karaté Shoto, com o 

NIF 504831178, realizou, nos dias 26 de 
novembro de 2017 e 18 de fevereiro de 2018, 
entre as 9H00 e as 19H00, Estágios de 
Karaté, no Pavilhão Paz e Amizade; 

 
B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade prevê 

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

 
C. A utilização teve a duração de 10 horas em 

cada dia, correspondendo a um valor a 
pagamento de 129,52 € (cento e vinte nove 
euros e cinquenta e dois cêntimos) por dia, 
perfazendo um total de 259,04 € (duzentos e 
cinquenta e nove euros e quatro cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Utilização 
do Pavilhão Paz e Amizade em conjugação com a 
al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, à Associação de Karaté 
Shoto, no valor total de 259,04 € (duzentos e 
cinquenta e nove euros e quatro cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 7 de maio de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

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

n.º 233/2018 
 

Considerando que: 
 
A. A AMSAC - Associação de Moradores de 

Santo António dos Cavaleiros solicitou a 
utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas General Humberto 
Delgado, nos dias 19 e 20 de maio de 2018, 
para realização de um Torneio de Futsal, no 
âmbito da operacionalização do Plano de 
Ação do CLDS - 3G/Rede em Movimento; 

 
B. A utilização do espaço solicitado corresponde 

ao valor de 204,30 € (duzentos e quatro euros 
e trinta cêntimos); 

 
C. Foi solicitado apoio à autarquia, através da 

isenção de pagamento pela utilização acima 
indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização à AMSAC - 
Associação de Moradores de Santo António dos 
Cavaleiros, contribuinte n.º 501116516, no valor 
de 204,30 € (duzentos e quatro euros e trinta 
cêntimos). 

 
 

Loures, 10 de maio de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 234/2018 
 

Considerando que: 
 
A. O IPTRANS - Instituto Professional de 

Transportes solicitou a utilização do Cineteatro 
dos Bombeiros Voluntários de Loures, nos 
dias 30 de abril, 2 e 3 de maio de 2018, para 
realização de um espetáculo de cariz circense; 

 
B. A utilização do espaço solicitado corresponde 

ao valor de 88,00 € (oitenta e oito euros); 
 
C. Foi solicitado apoio à autarquia, através da 

isenção de pagamento pela utilização acima 
indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, conjugado com o n.º 2 do artigo 
10.º do Quadro Normativo de Cedência e 
Utilização do Cineteatro de Loures, aprovar a 
isenção do pagamento pela respetiva utilização ao 
IPTRANS, contribuinte n.º 504654373, no valor de 
88,00 € (oitenta e oito euros). 

 
 

Loures, 10 de maio de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
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SERVIÇO DO VETERINÁRIO MUNICIPAL 
 

Proposta de celebração de Protocolo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
Chão dos Bichos - Associação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 230/2018 

 
Considerando que: 
 
A. A Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, aprovou as 

medidas para a criação de uma rede de 
centros de recolha oficial (CRO) de animais e 
para a modernização dos serviços municipais 
de veterinária, determinando a proibição do 
abate de animais errantes como forma de 
controlo da população, privilegiando a 
esterilização; 

 
B. Para o efeito, a Portaria n.º 146/2017, de 26 

de abril, veio fixar as condições e normas 
técnicas a que devem obedecer os programas 
de controlo das populações errantes de 
animais de companhia, nomeadamente os 
programas de captura, esterilização e 
devolução de gatos (CED), e o funcionamento 
dos centros de recolha oficial; 

 
C. A este nível, cabe aos centros de recolha 

oficial promover a esterilização dos animais 
errantes, nomeadamente através de 
campanhas de esterilização, bem como 
promover ações de sensibilização para os 
benefícios da esterilização de animais não 
destinados à criação junto da população; 

 
D. Estas campanhas e ações devem, sempre que 

possível, incluir a colaboração do movimento 
associativo e das organizações não-
governamentais de ambiente e de proteção 
animal; 

 
E. É da competência das câmaras municipais a 

captura e recolha de animais errantes, 
agressores, acidentados ou objeto de 
intervenção compulsiva, os quais, ao abrigo e 
nos termos do disposto pela Portaria n.º 
146/2017, de 26 de abril, quando não 
reclamados pelos seus detentores no prazo de 
15 dias desde a sua recolha, são 
obrigatoriamente esterilizados, em instalações 
adequadas de um CRO ou de Centro de 
Atendimento Médico Veterinário (CAMV) 
autorizado para o efeito, antes de 
encaminhados para adoção; 

 

F. No que concerne especificamente aos gatos 
errantes, nos termos da mesma Portaria, e 
nos casos em que tal se justifique, podem as 
câmaras municipais, como forma de gestão 
daquela população, sob parecer do médico 
veterinário municipal, autorizar a manutenção, 
em locais especialmente designados para o 
efeito, de colónias de gatos, no âmbito de 
programas de captura, esterilização e 
devolução (CED) ao local de origem; 

 
G. O Município pode atribuir a gestão dos 

programas CED a uma organização de 
proteção animal, a qual deve assegurar, entre 
outras obrigações legalmente estabelecidas, 
uma localização adequada da colónia - não 
colocando em causa a salubridade, a saúde 
pública e a segurança de pessoas, animais e 
bens - a existência de um plano de gestão da 
colónia e a supervisão da colónia pelo médico 
veterinário municipal; 

 
H. À presente data, o Município de Loures 

encontra-se a encetar as diligências 
necessárias tendentes ao cumprimento das 
imposições legais relativas aos requisitos das 
instalações adequadas à realização de 
esterilizações no CRO; 

 
I. No entanto, enquanto aqueles requisitos 

legalmente impostos não se encontrarem 
satisfeitos, e atentas as condições atuais do 
CRO, impõe-se ao Município de Loures, como 
forma de combate ao aumento exponencial do 
número de animais errantes no concelho, o 
recurso à colaboração do movimento 
associativo e das organizações não-
governamentais de ambiente e de proteção 
ambiental, bem como dos CAMV, com vista ao 
cumprimento das competências que 
legalmente lhe estão atribuídas; 

 
J. A Chão dos Bichos - Associação é uma 

entidade legalmente constituída, com sede no 
concelho de Loures e que se dedica à 
proteção animal, recolhendo animais de rua 
em abrigo próprio, e promovendo, com recurso 
a parcerias médico-veterinárias, os cuidados 
médico-veterinários necessários ao seu bem-
estar e o controlo da natalidade, através da 
esterilização de canídeos e felídeos; 

 
K. Desde há algum tempo a esta parte que esta 

Associação tem vindo a efetuar na área 
geográfica do concelho de Loures e em 
articulação com o Município um considerável 
número de esterilizações de animais de rua, 
assegurando assim a execução de medidas 
de controlo da sobrepopulação animal que 
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competem à autarquia, da mesma forma que 
tem também vindo a acolher animais errantes 
capturados pelos serviços veterinários 
municipais, em situações de incapacidade de 
resposta desta Edilidade; 

 
L. Mantendo os pressupostos desta parceria que 

se vem desenvolvendo com base numa 
relação de estreita confiança e salutar e 
necessária colaboração entre o Município e a 
Chão dos Bichos, esta Associação 
compromete-se a colaborar com o Município 
na realização de esterilizações de animais à 
guarda do CRO e na captura, esterilização e 
recolha ou, sempre que possível, devolução 
de gatos silvestres ou assilvestrados ao abrigo 
dos programas CED, mediante contrapartida 
financeira equivalente às despesas médico-
veterinárias e logísticas suportadas pela 
Associação com tais ações. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do n.º 
1 e alíneas g) e k) do n.º 2 do art.º 23º, e das 
alíneas o), ii) e jj), do n.º 1, do art.º 33º, do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, a Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, aprovar a celebração de um 
Protocolo de Colaboração entre o Município de 
Loures, e a Chão dos Bichos, Associação, nos 
termos da minuta que se anexa. 

 
 

Loures, 16 de maio de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

                   
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

Entre 
 
o Município de Loures, adiante também designado 
por “Município”, pessoa coletiva de direito público 
número 501294996, com sede na Praça da 
Liberdade, 2674-501 Loures, neste ato 
representado pelo Exmo. Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, Dr. Bernardino José Torrão 
Soares 
 

e 
 
a Chão Dos Bichos - Associação, adiante também 
designada por “Associação”, pessoa coletiva 
número 509891004, com sede no Bairro da 
Boavista à Murteira, Rua de Santa Filomena, lote 
28, 2670-503 Murteira, em Loures, aqui 
representada pela sua Presidente, Ana Paula da 
Costa Ferreira de Sousa 
 
Também designados por “Partes” ou por “Parte” 
quando conjunta ou indistintamente referidos. 
 
 
Considerando que: 
 
1- A Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, aprovou as 

medidas para a criação de uma rede de 
centros de recolha oficial (CRO) de animais e 
para a modernização dos serviços municipais 
de veterinária, determinando a proibição do 
abate de animais errantes como forma de 
controlo da população, privilegiando a 
esterilização; 

 
2- Para o efeito, a Portaria n.º 146/2017, de 26 

de abril, veio fixar as condições e normas 
técnicas a que devem obedecer os programas 
de controlo das populações errantes de 
animais de companhia, nomeadamente os 
programas de captura, esterilização e 
devolução de gatos (CED), e o funcionamento 
dos centros de recolha oficial; 

 
3- A este nível, cabe aos centros de recolha 

oficial promover a esterilização dos animais 
errantes, nomeadamente através de 
campanhas de esterilização, bem como 
promover ações de sensibilização para os 
benefícios da esterilização de animais não 
destinados à criação junto da população; 

 
4- Estas campanhas e ações devem, sempre que 

possível, incluir a colaboração do movimento 
associativo e das organizações não-
governamentais de ambiente e de proteção 
animal; 

 
5- É da competência das câmaras municipais a 

captura e recolha de animais errantes, 
agressores, acidentados ou objeto de 
intervenção compulsiva, os quais, ao abrigo e 
nos termos do disposto pela Portaria n.º 
146/2017, de 26 de abril, quando não 
reclamados pelos seus detentores no prazo de 
15 dias desde a sua recolha, são 
obrigatoriamente esterilizados, em instalações 
adequadas de um CRO ou de Centro de 
Atendimento Médico Veterinário (CAMV) 
autorizado para o efeito, antes de 
encaminhados para adoção; 
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6- No que concerne especificamente aos gatos 
errantes, nos termos da mesma Portaria, e 
nos casos em que tal se justifique, podem as 
câmaras municipais, como forma de gestão 
daquela população, sob parecer do médico 
veterinário municipal, autorizar a manutenção, 
em locais especialmente designados para o 
efeito, de colónias de gatos, no âmbito de 
programas de captura, esterilização e 
devolução (CED) ao local de origem; 

 
7- O Município pode atribuir a gestão dos 

programas CED a uma organização de 
proteção animal, a qual deve assegurar, entre 
outras obrigações legalmente estabelecidas, 
uma localização adequada da colónia - não 
colocando em causa a salubridade, a saúde 
pública e a segurança de pessoas, animais e 
bens - a existência de um plano de gestão da 
colónia e a supervisão da colónia pelo médico 
veterinário municipal; 

 
8- À presente data, o Município de Loures 

encontra-se a encetar as diligências 
necessárias tendentes ao cumprimento das 
imposições legais relativas aos requisitos das 
instalações adequadas à realização de 
esterilizações no CRO; 

 
9- No entanto, enquanto aqueles requisitos 

legalmente impostos não se encontrarem 
satisfeitos, e atentas as condições atuais do 
CRO, impõe-se ao Município de Loures, como 
forma de combate ao aumento exponencial do 
número de animais errantes no concelho, o 
recurso à colaboração do movimento 
associativo e das organizações não-
governamentais de ambiente e de proteção 
ambiental, bem como dos CAMV, com vista ao 
cumprimento das competências que 
legalmente lhe estão atribuídas; 

 
10- A Chão Dos Bichos - Associação é uma 

entidade legalmente constituída, com sede no 
concelho de Loures e que se dedica à 
proteção animal, recolhendo animais de rua 
em abrigo próprio e promovendo, com recurso 
a parcerias médico-veterinárias, os cuidados 
médico-veterinários necessários ao seu bem-
estar e o controlo da natalidade, através da 
esterilização de canídeos e felídeos; 

 
11- Desde há algum tempo a esta parte que esta 

Associação tem vindo a efetuar na área 
geográfica do concelho de Loures e em 
articulação com o Município um considerável 
número de esterilizações de animais de rua, 
assegurando assim a execução de medidas 
de controlo da sobrepopulação animal que 

competem à autarquia, da mesma forma que 
tem também vindo a acolher animais errantes 
capturados pelos serviços veterinários 
municipais, em situações de incapacidade de 
resposta desta Edilidade; 

 
12- Mantendo os pressupostos desta parceria que 

se vem desenvolvendo com base numa 
relação de estreita confiança e salutar e 
necessária colaboração entre o Município e a 
Chão dos Bichos, esta Associação 
compromete-se a colaborar com o Município 
na realização de esterilizações de animais à 
guarda do CRO e na captura, esterilização e 
recolha ou, sempre que possível, devolução 
de gatos silvestres ou assilvestrados ao abrigo 
dos programas CED, mediante contrapartida 
financeira equivalente às despesas médico-
veterinárias e logísticas suportadas pela 
Associação com tais ações. 

 
É livremente celebrado e de boa-fé reduzido a 
escrito o presente Protocolo de Colaboração, que 
se regerá pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Âmbito) 

 
O presente protocolo estabelece os termos da 
colaboração entre as partes com o objetivo do 
controlo da população de animais errantes, 
através da recolha e esterilização, em 
cumprimento da legislação em vigor. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Esterilização de animais errantes) 

 
1. A Associação compromete-se a efetuar a 

esterilização dos animais de companhia 
capturados e recolhidos pelo Município e à 
guarda do CRO em cumprimento da legislação 
em vigor, bem como de outros em situações 
graves identificadas e que careçam de 
acompanhamento urgente, até ao limite 
máximo de 225 animais, correspondentes a 
150 (cento e cinquenta) fêmeas e 75 (setenta 
e cinco) machos. 

 
2. As esterilizações referidas no número anterior 

terão o valor unitário estabelecido no Anexo I 
ao presente protocolo, do qual faz parte 
integrante, discriminado por sexo do animal e 
com um limite máximo de €7,500,00 € (sete 
mil e quinhentos euros), valor correspondente 
à contrapartida financeira devida pelo 
Município à Associação pela execução das 
obrigações previstas na presente Cláusula do 
protocolo. 
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3. Sem prejuízo do disposto no número 1 e da 
repartição das esterilizações em razão do 
sexo e da espécie dos animais, são admitidas 
variações entre espécies (canídeos ou 
felídeos) ou géneros (machos ou fêmeas), de 
acordo com as necessidades verificadas pelo 
CRO, em função dos animais capturados e 
recolhidos, desde que respeitado o valor 
máximo da contrapartida monetária previsto 
na parte final do número anterior. 

 
4. A proposta de esterilização dos animais de 

companhia a cargo do CRO, bem como o 
acompanhamento médico-veterinário dos 
mesmos no CRO após a esterilização ou a 
elaboração de parecer com vista à cedência 
gratuita daqueles animais, serão assegurados 
pelo médico veterinário municipal. 

 
5. Para os efeitos de acompanhamento médico-

veterinário no CRO e de emissão de parecer 
obrigatório com vista à cedência gratuita nos 
termos legalmente previstos, após a 
esterilização, deve ser emitido relatório da 
intervenção pelo CAMV responsável pela 
intervenção, a remeter pela Associação ao 
CRO. 

 
6. A Associação elaborará trimestralmente uma 

listagem de todas as esterilizações realizadas 
durante o período de vigência e ao abrigo do 
presente protocolo. 

 
7. A Associação compromete-se a assegurar a 

conformidade legal dos CAMV para onde são 
encaminhados os animais a intervencionar. 

 
8. O Município compromete-se a transportar 

pelos seus próprios meios os animais 
capturados e recolhidos no CRO para o CAMV 
onde se realizarem as esterilizações, 
previamente indicado pela Associação. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Programa CED 

Captura, Esterilização e Devolução) 
 

1. Visando o controlo de felídeos do concelho, e 
no âmbito de um programa CED - Captura, 
Esterilização e Devolução ao local de origem, 
a Associação compromete-se a proceder à 
captura e esterilização de animais de colónias 
e assilvestrados do concelho, procedendo 
posteriormente à devolução dos mesmos ao 
local de origem, até um número total de 370 
(trezentos e setenta) gatos, correspondentes a 
250 (duzentos e cinquenta) fêmeas e 120 
(cento e vinte) machos, disponibilizando o 
transporte para o efeito. 

2. As ações referidas no número anterior de 
esterilização, acompanhamento médico-
veterinário pós-operatório e devolução ao local 
de origem dos gatos, terão o valor unitário 
estabelecido no Anexo II ao presente 
protocolo, do qual faz parte integrante, 
discriminado por sexo do animal e com um 
limite máximo de 13.500,00 € (treze mil e 
quinhentos euros), valor correspondente à 
contrapartida financeira devida pelo Município 
à Associação pela execução das obrigações 
previstas na presente Cláusula do protocolo. 

 
3. Sem prejuízo do disposto no número 1 e da 

repartição das esterilizações em razão do 
sexo dos gatos, são admitidas variações entre 
géneros (machos ou fêmeas), de acordo com 
as necessidades verificadas e em função das 
necessidades de gestão das colónias e da 
execução do programa, desde que respeitado 
o valor máximo da contrapartida monetária 
previsto na parte final do número anterior. 

 
4. Através do presente protocolo, o Município de 

Loures atribui à Associação a gestão do 
programa CED nas colónias de gatos, ao 
abrigo do disposto pelo n.º 2 do Artigo 9.º da 
Portaria n.º 146/2017, de 26 de abril. 

 
5. Sem prejuízo das demais obrigações legais 

aplicáveis, a Associação compromete-se a 
assegurar, na qualidade de entidade 
responsável pelo CED: 

 
a) A existência de um plano de gestão da 

colónia, do qual conste a identificação do 
médico veterinário assistente e das pessoas 
que na entidade são responsáveis pela 
execução do programa; 

 
b) Que os animais que compõem a colónia são 

avaliados periodicamente do ponto de vista 
clínico, de forma a despistar doenças 
transmissíveis que, casuisticamente, sejam 
consideradas importantes; 

 
c) Que os animais portadores de doenças 

transmissíveis a outros animais ou a seres 
humanos são retirados da colónia; 

 
d) Que os animais capturados são esterilizados e 

marcados com um pequeno corte na orelha 
esquerda, registados e identificados 
eletronicamente, e desparasitados e 
vacinados contra a raiva ou outras medidas 
profiláticas obrigatórias ou consideradas no 
plano de gestão da colónia. 
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6. A colónia intervencionada será supervisionada 
pelo médico veterinário municipal, 
comprometendo-se a Associação a assegurar 
que são prestados os cuidados de saúde e 
alimentação adequados aos animais, 
controlando as saídas ou entradas de novos 
animais, ou quaisquer outros fatores que 
perturbem a estabilidade da colónia, a 
segurança e a tranquilidade pública e da 
vizinhança, mantendo registos devidamente 
atualizados e disponíveis. 

 
7. A Associação compromete-se a assegurar que 

as dimensões das colónias de gatos não 
colocam em causa a salubridade, a saúde 
pública e a segurança de pessoas, animais e 
bens e que os alojamentos e espaços 
utilizados pelas colónias são mantidos livres 
de resíduos ou restos de comida, de forma a 
evitar a proliferação de pragas. 

 
8. A posterior monitorização das colónias e 

contactos com os cuidadores é da 
responsabilidade da Associação. 

 
9. A Associação deverá elaborar um registo/base 

de dados de intervenção em cada uma das 
colónias com a identificação do número de 
animais intervencionados, sexo e data de 
intervenção de cada animal, informação que 
deverá ser remetida para caixa postal da 
autarquia indicada no presente protocolo 
(conforme minuta constante Anexo III ao 
protocolo, do qual faz parte integrante), para 
efeitos de supervisão pelo médico veterinário 
municipal e monitorização da execução do 
presente protocolo. 

 
10. A Associação compromete-se a assegurar a 

conformidade legal dos CAMV para onde são 
encaminhados os animais a intervencionar. 

 
11. O material de apoio à captura, tal como 

armadilhas, transportadoras, assim como 
jaulas de recobro, será adquirido pelo 
Município e cedido à Associação a título 
precário, pelo prazo de duração do protocolo, 
e exclusivamente para os fins deste. 

 
12. O Município prestará informação à Associação 

relativa a denúncias e sinalizações sobre 
colónias a intervencionar no concelho. 

 
13. O Município, no âmbito de um espírito de boa 

colaboração, prestará, sempre que possível, o 
apoio à Associação para o cumprimento dos 
números anteriores. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Contrapartidas) 

 
1. A contrapartida financeira devida pelo 

Município à Associação pela execução do 
presente protocolo, no valor total de 21.000,00 
€ (vinte e um mil euros) e que perfaz a soma 
dos montantes previstos nas Cláusulas 
Segunda e Terceira, será pago em cinco 
tranches, sendo a primeira fixa e as 4 
remanescentes indexadas ao número de 
ações realizadas trimestralmente, ao abrigo de 
cada uma das cláusulas Segunda e Terceira 
do presente protocolo separadamente, a 
apurar dos relatórios apresentados, a efetuar 
da seguinte forma: 

 
a) A primeira tranche, correspondente ao 

somatório de 25% do total da contrapartida 
financeira prevista na Cláusula Segunda, no 
valor de 1.875,00 € (mil oitocentos e setenta e 
cinco euros) e de 25% do total da 
contrapartida financeira prevista na Cláusula 
Terceira, no valor de 3.375.00 € (três mil 
trezentos e setenta e cinco euros), perfazendo 
um valor total de 5.250,00€ (cinco mil 
duzentos e cinquenta euros); 

 
b) A segunda, terceira, quarta e quinta tranches - 

correspondentes, em conjunto, aos 75% 
remanescentes das contrapartidas financeiras 
previstas nas Cláusulas Segunda e Terceira - 
no valor que vier a ser apurado mediante os 
relatórios de execução a apresentar findo cada 
um dos 4 trimestres de execução do presente 
protocolo. 

 
2. Os valores a pagar pelo Município na 

segunda, terceira, quarta e quinta tranches 
serão apurados de acordo com os relatórios 
trimestrais apresentados pela Associação, 
individualizando a tipologia e o número de 
intervenções realizadas ao abrigo da Cláusula 
Segunda e da Cláusula Terceira do presente 
protocolo, sexo e espécie do animal e situação 
atual do mesmo. 

 
3. O Município compromete-se a proceder ao 

pagamento da primeira tranche até 30 dias 
após a assinatura do presente protocolo e das 
4 tranches remanescentes até 30 dias após a 
entrega dos relatórios trimestrais de execução 
do protocolo pela Associação. 

 
4. Em caso de divergências entre o teor dos 

relatórios de execução trimestrais e os 
relatórios das intervenções e registos referidos 
nos n.ºs 5 da Cláusula Segunda e 9 da 
Cláusula Terceira, o Município solicitará 
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esclarecimentos à Associação, suspendendo-
se o prazo de pagamento referido no n.º 
anterior até se encontrarem dirimidas as 
divergências. 

 
5. O Município compromete-se a receber e 

encaminhar para eliminação, nos termos 
legalmente previstos, os cadáveres de animais 
entregues pela Associação, sem quaisquer 
encargos para esta última. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
(Comunicação e Divulgação de Iniciativas 

e Ações de Sensibilização) 
 

1. As partes, de forma articulada, procederão à 
divulgação das iniciativas levadas a cabo no 
âmbito do presente protocolo, utilizando os 
canais próprios disponíveis para o efeito. 

 
2. As Partes comprometem-se, sempre que 

possível ou que lhes seja solicitado pela 
contraparte, a divulgar e a participar em 
campanhas de esterilização e ações de 
sensibilização da população relativas às 
vantagens da esterilização e do programa 
CED para a comunidade, designadamente, na 
redução do número de animais, na eliminação 
de nascimentos, na redução de maus odores e 
ruído ou na manutenção natural do controlo de 
roedores. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
(Início, Vigência e Alterações ao Protocolo) 

 
1. O presente protocolo terá a duração de um 

(um) ano, contado da data da sua assinatura, 
podendo ser denunciado, a todo o tempo, por 
iniciativa de uma das Partes, comunicada à 
outra com uma antecedência de sessenta dias 
à data da produção de efeitos da denúncia. 

 
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior e 

da manutenção das obrigações legalmente 
decorrentes da atribuição da gestão do 
programa CED à Associação, cessam 
automaticamente os efeitos do protocolo no 
caso de cumprimento antecipado das 
obrigações de esterilização por parte da 
Associação, devidamente validadas pelo 
Município e do correspetivo pagamento da 
totalidade das contrapartidas financeiras 
previstas nas Cláusulas Segunda e Terceira. 

 
 
 

3. O presente protocolo poderá ser renovado 
mediante acordo escrito entre as partes, pelo 
período de tempo necessário até à 
concretização pelo Município das medidas 
impostas, por forma a poder garantir o 
cumprimento dos normativos legalmente 
exigidos, no que aos animais errantes diz 
respeito. Cessando os efeitos do presente 
protocolo, os materiais de apoio à captura 
cedido à Associação a título precário serão 
restituídos ao Município, nas condições em 
que foram entregues, salvo as deteriorações 
decorrentes do seu uso normal. 

 
4. Qualquer alteração ou aditamento ao presente 

protocolo carece de prévio acordo entre as 
Partes, os quais deverão ser reduzidos a 
escrito. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Incumprimento) 

 
1. O incumprimento das obrigações previstas no 

presente protocolo confere à Parte não faltosa 
o direito de proceder à resolução do mesmo 
com efeitos imediatos, através de carta 
registada com aviso de receção, e na qual se 
fundamentam os motivos que sustentam a 
justa causa invocada. 

 
2. Sempre que o Município verifique o 

incumprimento de qualquer dos requisitos 
legais do programa CED, pode determinar 
medidas corretivas ou a suspensão do 
programa CED em curso e proceder à recolha 
dos animais para o CRO, bem como 
suspender ou cancelar os pagamentos 
referidos na Cláusula Terceira, sem prejuízo 
do disposto no n.º 4 da presente Cláusula. 

 
3. A Parte que proceder à resolução do presente 

acordo fica imediatamente liberta do 
cumprimento de quaisquer obrigações 
decorrentes da celebração do presente 
protocolo. 

 
4. No caso de resolução do presente protocolo 

pelo Município por incumprimento das 
obrigações por parte da Associação, fica esta 
obrigada a ressarcir o Município: 

 
a) Do valor total correspondente à primeira 

tranche fixa, prevista na alínea a) do n.º 1 da 
Cláusula Quarta, se esta resolução se verificar 
durante o primeiro trimestre de execução do 
Protocolo; 
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b) Do valor proporcional daquela tranche fixa, 
correspondente ao número de meses de 
execução efetiva e conforme do presente 
protocolo, caso a resolução se verifique após 
o primeiro trimestre de vigência do mesmo. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
(Comunicação entre as Partes) 

 
1. As Partes acordam que todas as 

comunicações e notificações, no âmbito do 
presente protocolo, só se consideram válidas 
de plena eficácia desde que efetivadas para 
as seguintes moradas e correio eletrónico: 

 
- Município de Loures, Praça da Liberdade - 

2674-501 Loures, Telf: 211150100; Email: 
geral@cm-loures.pt; 

 
- Chão dos Bichos - Associação, Bairro da 

Boavista à Murteira, Rua de Santa Filomena, 
lote 28, 2670-503 Murteira, Telf. 961495808; 
Email: chaodosbichos@gmail.com 

 
2. Quaisquer alterações aos endereços indicados 

no número anterior apenas se tornarão 
efetivas após a receção pelas Partes da 
respetiva comunicação escrita. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
(Dúvidas, Omissões e Foro competente) 

 
1. As Partes comprometem-se a envidar todos os 

esforços para chegarem a soluções 
concertadas e de interesse comum no caso de 
surgirem dúvidas ou diferendos respeitantes à 
validade, interpretação ou execução do 
presente protocolo. 

 
2. Caso as Partes não consigam resolver os 

diferendos nos termos do número anterior, os 
litígios resultantes da validade, interpretação 
ou execução do presente Protocolo deverão 
ser dirimidos no Tribunal Judicial da Comarca 
de Lisboa Norte, com renúncia expressa a 
qualquer outro. 

 
 
Pelos outorgantes foi dito, na qualidade em que 
outorgam, que aceitam as condições expressas 
neste documento, obrigando-se a cumprir as 
respetivas condições e cláusulas. 
 
O presente Protocolo de Colaboração é elaborado 
em duplicado e será assinado e rubricado pelas 
Partes, destinando-se um exemplar a cada uma 
delas. 

Loures, 23 de maio de 2018 
 

Pelo Município de Loures 
 

Bernardino José Torrão Soares 
(Presidente da Câmara Municipal) 

 
 
 

Pela Chão dos Bichos - Associação 
 

Ana Sousa 
(Presidente da Direção) 

 
 
 

ANEXO I 
 

1- Valores de esterilização de animais 
recolhidos pelo CRO (canídeos e felídeos) 

 
Até um total de 7.500,00 € 
 
75 x 20,00 € = 1.500,00 € 
150 x 40,00 € = 6.000,00 € 

 
 
 

ANEXO II 
 

1- Valores de esterilização de felídeos no 
âmbito do Programa CED 

 
Até um total de 13.500,00 € 
 
120 x 25,00 € (machos) = 3.000,00 € 
250 x 42,00 € (fêmeas) = 1.050.00 € 
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(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

AMBIENTE 
 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 

Proposta de celebração de Protocolo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
HARDLEVEL - Energias Renováveis, Lda.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 231/2018 

 
Considerando que: 
 
A. A gestão de óleos alimentares usados (OAU) 

encontra-se regulamentada pelo Decreto-Lei 
n.º 267/2009, de 29 de setembro, o qual, em 
consonância com a Diretiva n.º 2009/28/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de abril de 2009, impõe aos municípios a 

constituição de redes municipais de recolha 
seletiva, através da instalação de oleões, 
transporte, valorização, rastreamento e 
quantificação dos óleos, tendo em 
consideração o número de habitantes no 
município; 

 
B. O sistema de recolha de OAU do Município de 

Loures, implementado em cumprimento da 
legislação referida e dando primazia à opção 
da reciclagem, é atualmente constituído por 29 
(vinte e nove) equipamentos de recolha 
seletiva (oleões); 

 
C. O atual modelo de gestão dos OAU tem 

demonstrado diversas fragilidades, além de 
ser claramente insuficiente, onerando os 
sistemas de gestão de águas residuais e 
comportando, por outro lado, um risco 
associado de contaminação dos solos e das 
águas subterrâneas e superficiais; 

 
D. Ao abrigo e nos termos do disposto pela 

alínea b) do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 
267/2009, devem existir 60 pontos de recolha 
(oleões) por cada Município com mais de 
150.000 habitantes, meta que o Município de 
Loures pretende atingir a curto prazo; 

 
E. A valorização dos OAU apresenta-se como 

uma solução que permite uma gestão 
ambiental com benefícios sociais e 
económicos, enquadrada no contexto de 
Economia Circular; 

 
F. A valorização de 1000 litros de óleos 

alimentares usados permite produzir entre 920 
a 980 litros de biodiesel, combustível que 
apresenta índices de emissão de dióxido de 
carbono que podem ser 80% mais baixos do 
que os que são emitidos ao utilizar gasóleo; 

 
G. A Prio Top Level é uma Joint Venture entre a 

PRIO Biocombustíveis e a HARDLEVEL - 
Energias Renováveis, Lda. no âmbito da 
produção do biodiesel de óleos alimentares 
usados; 

 
H. A HARDLEVEL é uma empresa de gestão de 

resíduos acreditada pela International 
Sustainability & Carbon Certification - ISCC-
EU, Normativa Europeia de sustentabilidade 
para Óleos Alimentares Usados de origem 
vegetal destinados à produção de 
biocombustíveis ISCC-EU (cfr. Anexo II ao 
presente protocolo); 
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I. A HARDLEVEL, através da utilização de um 
sistema inteligente de monitorização, e 
interação IoT (“Internet of Things”), que 
permitirá uma sensibilização permanente e  a 
otimização de rotas, ajustando a periodicidade 
de recolha em função do enchimento dos 
oleões instalados, com sistema de 
sensorização, promove a Descarbonização da 
Sociedade, com diminuição das emissões de 
carbono e eficiência energética, assim como 
permite antecipar o enchimento e eventual 
derrame de óleo na via pública; 

 
J. A implementação da nova rede municipal de 

recolha seletiva de OAU, em colaboração com 
a HARDLEVEL, pretende minimizar os 
impactes ambientais e garantir a realização da 
recolha atempada dos OAU, de forma a evitar 
o sobreenchimento e evitar a acumulação de 
OAU na proximidade do oleão e o 
encaminhamento para destino final adequado 
dos OAU recolhidos para operador 
devidamente licenciado, bem como das 
embalagens que contenham os OAU; 

 
K. O Município perspetivou a implementação da 

rede de recolha seletiva de OAU de forma 
faseada, contemplando a instalação de 30 
oleões numa primeira fase, nos primeiros 30 
dias de execução do protocolo; numa segunda 
fase preconizou-se a instalação de 30 oleões 
em novas localizações, no primeiro trimestre 
de execução do protocolo e, adicionalmente, 
de um oleão de “sistema avançado no posto 
de abastecimento de combustível da PRIO em 
Santo António dos Cavaleiros; e, numa 
terceira fase, pretende-se a instalação de 
oleões, que se perspetivam na quantidade de 
30; 

 
L. A primeira fase de execução do protocolo 

contempla a instalação de 30 oleões em 
substituição dos 29 já existentes no concelho, 
e adicionalmente, um oleão no Parque Urbano 
de Santa Iria de Azóia (PUSIA); 

 
M. A localização dos oleões a instalar na segunda 

e terceira fases perspetivadas será analisada 
e definida em articulação com as juntas e 
uniões de freguesias do concelho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea u) do número 1 do Artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
celebração do Protocolo de Colaboração entre o 
Município de Loures e a HARDLEVEL - Energias 
Renováveis, Lda., nos termos da minuta que se 
anexa. 

 
 

Loures, 16 de maio de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções dos 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, 
não tendo participado na votação a Sr.ª 
Vereadora Sónia Alexandra da Silva Paixão dos 
Santos Bernardo Lopes) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Pelas suas características, 
a minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de Loures e a HARDLEVEL - 
Energias Renováveis, Lda. encontra-se 
disponibilizada em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

Proposta de transferência de verbas, no âmbito do 
Protocolo tripartido para funcionamento do pólo de 
Loures da Escola Artística de Música do 
Conservatório Nacional. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 232/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Foi aprovado na 19.ª Reunião de Câmara, de 

12 de outubro de 2011, o Protocolo tripartido 
entre o Município, a Escola de Música do 
Conservatório Nacional e a Cooperativa “A 
Sacavenense”, no âmbito do funcionamento 
do Pólo de Loures da Escola de Música do 
Conservatório Nacional; 
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B. Foi aprovada na 32.ª Reunião de Câmara, de 
4 de fevereiro de 2015, a alteração das verbas 
expressas no referido Protocolo; 

 
C. Ao abrigo da cláusula 3.ª, alíneas a) e h) do 

referido protocolo, é responsabilidade do 
Município atribuir um subsídio anual no valor 
de 13.000,00 € (treze mil euros), pela 
cedência das instalações da Cooperativa “A 
Sacavenense”, n.º de contribuinte 500004862, 
bem como atribuir um apoio anual de 1.000,00 
€, (mil euros) à Escola de Música do 
Conservatório Nacional, n.º de contribuinte 
600019896, como forma de comparticipação 
nas despesas inerentes à realização de 
concertos de apresentação do Pólo; 

 
D. Não obstante o Pólo de Loures ter passado a 

ocupar as instalações sitas na Rua da 
Cooperativa “A Sacavenense”, n.º 20, Quinta 
do Património, em Sacavém, é pretensão 
municipal cumprir com a vigência deste 
protocolo tripartido, considerando o 
alargamento do projeto para o 5.º ano e 6.º 
ano, em regime articulado e supletivo, 
perspetivando-se assim um aumento 
significativo de alunos e por conseguinte a 
eventual necessidade de um maior número de 
salas de aulas e de estudo, podendo ser 
necessária a utilização das salas da 
Cooperativa “A Sacavenense”. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao 
abrigo do disposto da alínea u) do n.º 1 artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, 
aprovar a transferência de verba à Cooperativa “A 
Sacavenense”, no valor de 13.000,00 € (treze mil 
euros) e à Escola de Música do Conservatório 
Nacional, no valor de 1.000,00 € (mil euros). 

 
 

Loures, 16 de maio de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de celebração de contrato financeiro 
entre o Município de Loures e a Agência Nacional 
Erasmus+ Educação e Formação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 235/2018 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito da iniciativa europeia “Network for 

Role Models”, a Agência Nacional Erasmus+ 
Educação e Formação propõe ao Município de 
Loures, à semelhança do proposto a outros 
municípios, o desenvolvimento de uma 
parceria que pressupõe a celebração de um 
protocolo/contrato financeiro, sendo a 
participação dos municípios entendida como 
fundamental para a implementação nacional 
desta iniciativa; 

 
B. Esta iniciativa tem como principal objetivo 

encorajar uma cidadania ativa e um 
compromisso com “os valores europeus - 
tolerância e não discriminação - através da 
Educação”; 

 
C. A iniciativa “Network for Role Models”, em 

linha com outras ações que o Município de 
Loures se encontra atualmente a promover, irá 
igualmente contribuir para a promoção local da 
igualdade de oportunidades, inclusão social e 
prevenção da exclusão e contribuir para uma 
sociedade mais justa e inclusiva; 

 
D. A Agência Nacional Erasmus+ Educação e 

Formação compromete-se a financiar o plano 
de ação proposto pela Câmara Municipal de 
Loures para implementação desta iniciativa, 
até um valor de 1.000,00 €, eventualmente 
reforçado. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea u) do nº 1 do artigo 33.º do Anexo 
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a celebração do contrato 
financeiro com a Agência Nacional Erasmus+ 
Educação e Formação, que tem por objeto definir 
as responsabilidades de cada uma das partes na 
implementação e execução da iniciativa Europeia 
“Network for the Role Models”, no respeito pelos 
objetivos da iniciativa de promoção da inclusão e 
igualdade de oportunidades. 
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Loures, 10 de maio de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

CONTRATO FINANCEIRO 
2018-1 - PT01 -KAXXX-XXXX00 

 
Entre 
 
A Agência Nacional Erasmus+ Educação e 
Formação, adiante designada por Agência 
Nacional, com sede na Praça de Alvalade, 12, 
1749-070 Lisboa, com número de identificação de 
pessoa coletiva 901148644, neste ato 
representada pela sua Diretora, Maria Joana Cília 
Mira Godinho, como Primeiro Outorgante 
 
e 
 
o Município de […….], adiante designado por 
Câmara Municipal, com sede em […….], número 
de identificação de pessoa coletiva [……], neste 
ato representado por [Cargo], [Nome], como 
Segundo Outorgante. 
 
 
Considerando: 
 
A. Que a Agência Nacional tem como a missão 

assegurar a gestão do Programa Erasmus+ 
nos domínios da Educação e Formação, em 
2014-2020; 

 
B. Que a Agência Nacional coopera com a 

Comissão Europeia, com as Agências 
Nacionais de outros países, com organismos 
adequados associados a outros programas da 
União Europeia ou nacionais de caráter 
complementar e ainda com organismos 
associativos, tendo em vista concretizar os 
objetivos do Programa e melhorar a sua 
execução e avaliação; 

 
 
 
 

C. Que a Agência Nacional é responsável por 
implementar em Portugal a iniciativa Europeia 
Network for the Role Models, no âmbito do 
programa Erasmus+, para promoção da 
inclusão e igualdade de oportunidades; 

 
D. Que a Câmara Municipal reconhece a 

importância da implementação da referida 
iniciativa, no seu município; 

 
E. Que as partes consideram que a sua mútua 

colaboração é determinante para a boa 
implementação da iniciativa e se revelará 
profícua na prossecução dos seus respetivos 
objetivos. 

 
 
É celebrado o presente Contrato, que se rege 
pelas seguintes cláusulas e pelos Anexo I - Guia 
para a Iniciativa Network for the Role Models, 
Erasmus+; Anexo lI - Formulário de plano de ação. 

 
 

CLÁUSULA 1.ª 
(Objeto) 

 
O presente Contrato tem por objeto definir as 
responsabilidades de cada uma das partes na 
implementação e execução da iniciativa Europeia 
Network for the Role Models, no respeito pelos 
objetivos da iniciativa de promoção da inclusão e 
igualdade de oportunidades. 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
(Responsabilidades da Câmara Municipal) 

 
1. A Câmara Municipal compromete-se a: 
 
a. Identificar o serviço responsável pela 

execução da iniciativa e o interlocutor com a 
Agência Nacional para as questões 
relacionadas com a iniciativa; 

 
b. Identificar problemáticas socioeducativas na 

sua localidade/região, para as quais esta 
iniciativa possa propor soluções; 

 
c. Identificar cidadãos - Role Models (RM) - que 

se tenham destacado na comunidade 
local/regional e queiram, de forma voluntária, 
partilhar a sua história, experiência e/ou 
competências, que considerem ser 
inspiradoras/relevantes e possam constituir 
exemplos práticos para a comunidade; 

 
d. Selecionar um ou dois RM de acordo com os 

seguintes critérios: 
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i. Ser maior de idade; voluntário; bom 
comunicador; com uma história pessoal ou 
uma ocupação/atividade relevante e que 
aceite partilhar; 

ii. Deve ser dada prioridade a pessoas com 
Necessidades Especiais (NE), quando for 
possível e responder aos interesses da 
Câmara Municipal; a pessoas provenientes de 
área desfavorecidas e com poucas 
oportunidades; e/ou a participantes no 
Programa Erasmus+ ou noutros programas 
comunitários de educação e formação; 

 
 
e. Estabelecer com os RM um vínculo formal de 

forma a garantir os seus interesses e o seu 
compromisso para com a iniciativa; 

 
f. Substituir os RM sempre que se verificar uma 

desistência, informando a Agência Nacional, 
de tal facto e das razões da desistência. 

 
2. A Câmara Municipal compromete-se ainda a: 
 
a. Elaborar um plano de ação que deve integrar, 

nomeadamente: 
 
i. Temática específica; 
ii. Público a que se destina esta iniciativa 

europeia; 
iii. Identificação e delimitação da região de 

intervenção; 
iv. Identificação dos RM e das atividades nas 

quais irão ter um papel determinante; 
v. Metodologia; 
vi. Estratégia de disseminação; 
vii. Orçamento. 
 
b. Submeter o plano de ação à Agência 

Nacional, para apreciação, aprovação e 
fixação do apoio financeiro e formas de 
pagamento, em data a acordar. 

 
c. Cumprir o plano de ação aprovado pela 

Agência Nacional; 
 
d. Coordenar e monitorizar os trabalhos 

desenvolvidos pelos RM; 
 
e. Enviar à Agência Nacional, a meio da vigência 

do Contrato, um relatório com o ponto de 
situação, com a descrição das atividades e 
dos respetivos custos, lista de presenças e 
comprovativos de despesa, nos casos em que 
a Agência Nacional cofinancie as atividades; 

 
f. Garantir a promoção e divulgação do 

Programa Erasmus+ durante a realização da 
iniciativa Europeia Network for the Role 
Models. 

CLÁUSULA 3.ª 
(Responsabilidades da Agência Nacional) 

 
A Agência Nacional compromete-se a: 
 
a) Reconhecer publicamente a Câmara Municipal 

como parceiro relevante na promoção da 
inclusão e igualdade de oportunidades, 
fazendo constar essa menção e o seu logótipo 
em toda a promoção e divulgação da iniciativa; 

 
b) Reconhecer o trabalho dos voluntários RM no 

programa Erasmus+, através de um certificado 
de participação e difusão do seu trabalho nos 
meios de divulgação da iniciativa, que vierem 
a ser produzidos; 

 
c) Aprovar o plano de ação apresentado pela 

Câmara Municipal, no prazo de 30 dias a 
contar da sua apresentação, podendo, 
previamente, propor as alterações que 
entender adequadas, sujeitas a acordo; 

 
d) Apoiar financeiramente a Câmara Municipal na 

implementação desta iniciativa, até ao 
montante acordado pelas partes; 

 
e) Acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela 

Câmara Municipal e RM, através de 
comunicações regulares e visitas, e dos 
relatórios intercalar e final. 

 
 

CLÁUSULA 4.ª 
(Financiamento) 

 
1. A Agência compromete-se a financiar o plano 

que vier a ser proposto pela Câmara Municipal 
para implementação desta iniciativa, até um 
valor de 1.000,00 €, eventualmente reforçado; 

 
2. Para efeitos do número anterior a Câmara 

Municipal deverá submeter a sua proposta 
quanto ao plano de ação à Agência Nacional, 
para aprovação, até 31 de maio de 2018. 

 
3. Previamente à aprovação a Agência Nacional 

poderá pedir os esclarecimentos que julgar 
pertinentes, devendo pronunciar-se até 30 de 
junho de 2018. 

 
4. Com a aprovação do plano de ação a Agência 

Nacional procederá à transferência da 
importância indicada para o IBAN que a 
Câmara Municipal indicar no plano de ação 
submetido. 
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CLÁUSULA 5.ª 
(Prestação de contas) 

 
As despesas realizadas no âmbito do plano de 
ação, que sejam com financiamento europeu, 
podem ser efetuadas durante o período de 1 de 
julho 2018 até 30 de junho de 2019 e com base 
em custos reais. Desta forma, será necessário 
apresentar comprovativos válidos de despesa 
(faturas, recibos) em sede de relatório final, sob 
pena de nos casos de não estar a despesa 
devidamente justificada, estar sujeita à sua 
devolução. 

 
 

CLÁUSULA 6.ª 
(Boa fé) 

 
1. As partes declaram que o presente Contrato 

corresponde à sua vontade real e que estando 
de boa-fé, reciprocamente, se vinculam ao seu 
cumprimento. 

 
2. Quaisquer dúvidas que possam surgir na 

aplicação do presente Contrato, serão sempre 
resolvidas por mútuo acordo e de forma 
amigável. 

 
 

CLÁUSULA 7.ª 
(Vigência) 

 
1. O presente Contrato entra em vigor na data da 

sua assinatura e termina a 31 de agosto de 
2019, podendo ser renovado, caso as partes 
estejam de acordo. 

 
2. O presente Contrato poderá ser rescindido a 

todo o tempo, por acordo entre os 
Outorgantes, ou denunciado por qualquer um 
deles, através do envio de carta registada, ao 
outro outorgante, com a antecedência mínima 
de 30 dias em relação ao seu termo ou das 
suas renovações. 

 
 

CLÁUSULA 8.ª 
(Incumprimento) 

 
O incumprimento do disposto no presente contrato 
e seus anexos por uma das partes, é fundamento 
de resolução contratual, nos seguintes termos: 
 
a) Se a parte faltosa for a Câmara, esta constitui-

se na obrigação de devolver à Agência as 
verbas entretanto recebidas; 

 
b) Se a parte faltosa for a Agência, a Câmara fica 

com o direito de fazer suas as verbas 
entretanto recebidas. 

CLÁUSULA 9.ª 
(Publicitação) 

 
1. As partes deverão publicar uma notícia sobre 

o presente Contrato nos seus sites oficiais. 
 
2. Em toda a divulgação que vier a ser feita da 

ação objeto do presente Contrato terá de 
referir o apoio recebido no âmbito do 
programa Erasmus+ em toda a comunicação e 
material promocional. As orientações para o 
beneficiário e terceiros estão disponíveis em 
http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-
identity_en. Os logótipos relativos à iniciativa, 
da autoria da Comissão Europeia, também 
devem ser, sempre que possível, indicados. 

 
 
Feito em Lisboa, a … de ………. de 2018, em 
duas vias, devidamente assinadas e rubricadas, 
valendo ambas como originais e ficando uma via 
na posse de cada um dos Outorgantes. 

 
 

Presidente do Município de ……… 
(nome) 

 
 

(Assinatura) 
 
 

(Data 
 
 
 

AN Erasmus+ Educação e Formação 
Joana Mira Godinho 

 
 

(Assinatura) 
 
 

(Data) 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Pelas suas características, 
os documentos referidos supra (Anexo I - Guia 
para a Iniciativa Network for the Role Models, 
Erasmus+ e Anexo lI - Formulário de plano de 
ação) encontram-se disponibilizados em Anexo, 
nas páginas finais da presente edição. 
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Proposta de celebração de Acordo de 
Colaboração entre o Município de Loures, o 
Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro e a 
Liga dos Amigos da Mina de São Domingos, para 
implementação do Cante Alentejano. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 237/2018 

 
Considerando que; 
 
A. O Cante Alentejano é um género musical 

tradicional do Alentejo, tendo sido considerado 
pela UNESCO Património Cultural Imaterial da 
Humanidade, em 27 de novembro de 2014; 

 
B. No ano letivo 2016/2017, reconhecendo a 

importância da educação pelo património, o 
Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro 
aprovou no seu Conselho Pedagógico a 
implementação de um projeto educativo neste 
âmbito, mas considerando as dificuldades 
inerentes às horas de docência de ensino da 
música, não foi passível de execução; 

 
C. No presente ano letivo, esse interesse foi 

reiterado e considerando a sinergia viabilizada 
pela Associação Liga dos Amigos da Mina de 
São Domingos, pretende-se operacionalizar o 
projeto, consolidando a sua execução em 
futuros anos letivos, sendo eventualmente 
extensível a outros Agrupamentos de Escolas 
concelhias, decorrendo de avaliação positiva 
da implementação; 

 
D. O projeto é dirigido aos alunos do 2.º ciclo do 

ensino básico do Agrupamento de Escolas 
Eduardo Gageiro e pretende sensibilizar os 
jovens para um relevante elemento do 
património cultural português e mundial, 
congregando os benefícios decorrentes da 
educação artística e incentivando a ligação da 
escola à comunidade. 

 
 
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 celebração de Acordo de 
Colaboração entre o Município de Loures, o 
Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro e a 
Liga dos Amigos da Mina de São Domingos. 

 
 
 
 

Loures, 17 de maio de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

para implementação do Cante Alentejano 
no Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro 

 
Com o objetivo de dinamizar o Cante Alentejano 
considerado pela UNESCO como Património 
Imaterial da Humanidade desde 27 de novembro 
de 2014, onde, através do canto, os grupos corais 
dão a conhecer os seus usos e costumes de forma 
diversificada e cultural, o Município de Loures 
promove o projeto Oficina do Cante Alentejano 
junto da comunidade educativa. 
 
 
Assim, entre: 
 
o Município de Loures, adiante designado por 
Primeiro Outorgante, com sede na Praça da 
Liberdade, 2670-501, Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Exmo. Sr. 
Bernardino Soares 
 
o Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, 
adiante designado por Segundo Outorgante, com 
sede na Escola Secundária de Sacavém, Rua 
Sport Grupo Sacavenense, Quinta do Património, 
2685-011 Sacavém, pessoa coletiva n.º 
600079767, neste ato representado pelo Diretor 
do Agrupamento, Exmo. Sr. Carlos Candeias 
 
e 
 
a Liga dos Amigos da Mina de São Domingos, 
adiante designado como Terceiro Outorgante, com 
sede na Travessa do Chafariz, n.º 6, 2685-034 
Sacavém, pessoa coletiva com o n.º 501875387. 
neste ato representado pelo Presidente da Liga, 
Exmo. Sr. Fernando Vaz 
 
 
É celebrado um acordo de colaboração, adiante 
designado por “Acordo”, que é integrado pelas 
cláusulas seguintes: 
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Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
1- Objetivos: 
 
a) consolidar e ir ao encontro dos princípios 

orientadores dos três eixos do projeto 
educativo do Agrupamento: Eixos Educativos, 
Pedagógico e Cultural; 

 
b) promover a inclusão social; 
 
c) aumentar o nível de participação dos alunos 

nos projetos e atividades dinamizados no 
Agrupamento, através de clubes e projetos; 

 
d) reforçar a participação da Comunidade 

Educativa na vida da Escola; 
 
e) projetar a imagem do Agrupamento no 

exterior, divulgando-o com a participação dos 
alunos em ações ou eventos promovidos pelas 
diferentes parcerias deste projeto; 

 
f) melhorar a participação dos Encarregados de 

Educação na vida escolar dos seus 
educandos; 

 
g) fomentar a formação e o desenvolvimento dos 

valores morais, tais como sentimentos de 
cooperação e solidariedade; 

 
h) desenvolver o processo ensino-aprendizagem; 
 
i) promover o enriquecimento cultural através da 

“apropriação” do património físico e humano, 
natural e construído, regional e/ou nacional, 
num mundo globalizado, potenciando a 
sensibilidade e a capacidade de apreciar e 
respeitar as manifestações populares e 
tradicionais; 

 
j) valorizar o Património Cultural Português; 
 
k) promover e divulgar o Cante Alentejano; 
 
l) partilhar experiências musicais; 
 
m) aprender a cantar as modas do Cante 

Alentejano respeitando as regras musicais; 
 
n) aprender a tocar instrumentos musicais 

acompanhantes do Cante Alentejano; 
 
o) partilhar saberes entre diferentes gerações; 
 
p) proporcionar o encontro geracional. 
 
 

2- As atividades de prática musical do Cante 
Alentejano deverão promover: 

 
a) conhecimentos musicais relativos à voz 

humana; 
 
b) experiências culturais e conhecimento da 

História e Património; 
 
c) atividades em contexto de lazer, privilegiando 

ações de desenvolvimento lúdico e 
pedagógico que não se sobreponham às 
atividades de enriquecimento curricular já 
implementadas ou à atividade letiva da 
competência do Agrupamento de Escolas; 

 
d) realizar visitas de estudo que proporcionem 

intercâmbio de experiências similares e 
conhecimento de grupos corais consolidados. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
O primeiro Outorgante responsabiliza-se a: 
 
a) promover o acompanhamento e a avaliação 

da execução do presente Acordo; 
 
b) articular com o segundo e terceiro outorgantes 

as soluções adequadas para garantir a 
cedência e o normal funcionamento das 
instalações utilizadas; 

 
c) transferir, para o Terceiro Outorgante, a verba 

10.140,00 € euros (dez mil cento e quarenta 
euros) em duas tranches inerentes às 
necessidades logísticas para a atividade dos 
dois anos letivos de 2017/18 e 2018/19; 

 
d) prestar o apoio técnico solicitado, de modo a 

assegurar o bom desempenho das ações 
objeto do presente protocolo; 

 
e) articular com o Agrupamento de Escolas 

visando a inserção da atividade em sede de 
Plano Anual de Atividades, ficando acionado o 
Seguro Escolar para os alunos praticantes; 

 
f) divulgar o projeto educativo enquanto boa 

prática de educação artística. 
 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
O Segundo Outorgante responsabiliza-se a: 
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a) assegurar o acompanhamento e supervisão 
pedagógica da execução do projeto Cante 
Alentejano, garantindo os mecanismos 
necessários à respetiva avaliação, aferindo a 
qualidade na sua execução e o seu contributo 
para o sucesso educativo dos alunos; 

 
b) Identificar o grupo de alunos alvo; 
 
c) inserir nos horários letivos a programação de 

uma sessão semanal; 
 
d) organizar e registar o grupo de alunos alvo; 
 
e) organizar com o Terceiro Outorgante as visitas 

de estudo no âmbito do projeto; 
 
f) inserir a atividade em sede de Plano Anual de 

Atividades ficando acionado o Seguro Escolar 
para os alunos alvo; 

 
g) disponibilizar instalações e o equipamento de 

âmbito escolar necessário para a prossecução 
das atividades; 

 
h) disponibilizar, mediante articulação prévia com 

os demais outorgantes, a organização de 
apresentações à comunidade. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Obrigações do Terceiro Outorgante) 

 
O Terceiro Outorgante responsabiliza-se no 
âmbito da execução das atividades: 
 
a) contratualizar os técnicos garantindo a 

coordenação pedagógica e artística articulada 
com o Segundo Outorgante; 

 
b) articular e organizar com o Segundo 

Outorgante as visitas de estudo no âmbito do 
projeto; 

 
c) executar as aulas semanais aos alunos alvo; 
 
d) apoiar tecnicamente no âmbito das atuações 

para a comunidade; 
 
e) encetar contactos com entidades congéneres 

para a alínea b); 
 
f) adquirir e disponibilizar equipamento de 

âmbito específico musical e trajes. 
 
 
 
 
 

Cláusula Quinta 
(Obrigações Conjuntas) 

 
Os Outorgantes obrigam-se a cooperar no sentido 
de garantir a boa realização do objeto deste 
Acordo de Colaboração. 

 
 

Cláusula Sexta 
(Revisão do Acordo) 

 
O presente Acordo deverá ser revisto por 
consenso entre as partes e sempre que ocorram 
motivos que o justifiquem, nomeadamente quando 
a revisão seja indispensável para adequar a 
parceria aos objetivos definidos. 

 
 

Cláusula Sétima 
(Interpretação e Integração de Lacunas) 

 
Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e 
integração de lacunas do presente Acordo serão 
decididas por consenso entre as partes. 

 
 

Cláusula Oitava 
(Da vigência) 

 
O presente Acordo vigorará pelos anos letivos de 
2017/18 e 2018/19. 

 
 

Loures, … de ……….. de 2018 
 
 

O Primeiro Outorgante 
 

(Presidente da Câmara Municipal de Loures) 
 
 

O Segundo Outorgante 
 

(Diretor do Agrupamento) 
 
 
 

O Terceiro Outorgante 
 

(Presidente da Direção) 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
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AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de aprovação de Adenda ao Contrato-
Programa relativo ao financiamento do Programa 
de Generalização do Fornecimento de Refeições 
Escolares aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico - ano letivo de 2016/2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 236/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures, no âmbito do 

Despacho n.º 22551/2005, de 25/10, do 
Ministério da Educação, apresentou a 
candidatura ao Programa de Generalização do 
Fornecimento de Refeições Escolares para os 
alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico; 

 
B. A candidatura apresentada e o programa 

foram, à data, submetidos e aprovados pelo 
Executivo Municipal, considerando que os 
mesmos correspondiam aos interesses do 
Município; 

 
C. O programa de generalização do fornecimento 

de refeições escolares dos alunos do 1.º ciclo 
do ensino básico, referente ao ano letivo 
2016/2017 foi preenchido pelos serviços em 
dezembro de 2016, após comunicação da 
DGEstE para a realização dos mesmos na 
aplicação REVVASE; 

 
D. A DGEstE submete aos nossos serviços a 

aceitação do Programa correspondente ao 
ano letivo 2016/2017, que continua a 
corresponder aos interesses do Município de 
Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
adenda ao Contrato-programa relativo ao 
financiamento do Programa de Generalização do 
Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos 
do 1.º ciclo do Ensino Básico do ano letivo 
2016/2017. 

 
 

Loures, 16 de maio de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 

                
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 
DIREÇÃO-GERAL 

DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 
E MUNICÍPIO DE LOURES 

 
Contrato-programa 

relativo ao financiamento 
do Programa de Generalização 

do Fornecimento de Refeições Escolares 
aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Ano letivo de 2016/2017 
 

Considerando que a Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares sucede, nas 
atribuições, às Direções Regionais de Educação, 
conforme disposto na alínea c) do art.º 12.º do 
Decreto-Lei n.º 266-F/2012, de 31 de dezembro, 
procedeu-se à atualização do primeiro outorgante 
do contrato-programa. 
 
O Regulamento de Acesso ao Financiamento do 
Programa de Generalização do Fornecimento de 
Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, publicado em anexo ao Despacho 
n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 148, de 31 de 
julho, prevê a atualização anual do valor da 
comparticipação do Ministério da Educação, no n.º 
2 do seu artigo 4.º, estabelecendo-se a adenda 
seguinte. 

 
 

Adenda 
 

Entre: 
 
Primeiro Outorgante: Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares, com o número de 
identificação de pessoa coletiva 600086020, 
representada por Maria Manuela Faria, Diretora-
Geral Dos Estabelecimentos Escolares, adiante 
designado como primeiro outorgante 
 
e 
 
Segundo Outorgante: Município de Loures com o 
número de pessoa coletiva 501294996 
representado por Bernardino José Torrão Soares, 
Presidente da Câmara, adiante designado como 
segundo outorgante 
 
é celebrada a presente adenda ao Contrato do 
Programa de Generalização do Fornecimento de 
Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, que se rege pelo disposto no 
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Regulamento de acesso ao financiamento deste 
Programa, aprovado pelo Despacho n.º 
22251/2005, publicado na 2.ª série do Diário da 
República n.º 205, de 25 de outubro, bem como 
pelo artigo 5.º do Despacho n.º 8452-A/2015, de 
31 de julho, publicado no Diário da República n.º 
148, de 31 de julho, sendo atualizado pela 
cláusula seguinte. 

 
 

Cláusula primeira 
 

A cláusula 3.ª do contrato-programa, no contexto 
do ano letivo 2016/2017, passa a ter a seguinte 
redação: 

 
Comparticipação financeira 

 
1. O primeiro outorgante compromete-se a 

prestar apoio financeiro ao segundo 
outorgante através duma comparticipação 
correspondente a 50% do valor da refeição 
abatido do preço a pagar pelo aluno de acordo 
com a legislação em vigor, no valor de 0,1 
euros por aluno, num universo previsto de 
6.310 alunos abrangidos, prevendo-se o valor 
máximo de financiamento de 113.580 euros. 

 
2. O segundo outorgante compromete-se a 

registar trimestralmente na aplicação 
informática disponibilizada pelo primeiro 
outorgante o número de refeições 
efetivamente servidas, por escola e por 
escalão, que servirá de base ao cálculo da 
comparticipação efetiva. 

 
3. A transferência da verba referida na cláusula 

anterior efetua-se conforme estabelecido na 
4.ª cláusula do Contrato-Programa, em 3 
prestações, sendo calculado o valor da 1.ª e 
da 2.ª por estimativa do número de refeições 
servidas e calculado o valor da 3.ª prestação a 
partir da comparticipação por refeição inerente 
ao número total de refeições servidas no ano 
letivo, abatido dos valores transferidos nas 
prestações anteriores. 

 
 

Cláusula segunda 
 

Execução financeira 
 

O primeiro outorgante procedeu à transferência 
(pagamento) de 89.659.70 euros (oitenta e nove 
mil seiscentos e cinquenta e nove euros e setenta 
cêntimos), relativo à comparticipação de 896.597 
refeições servidas durante o ano letivo 2016/2017. 
 
 

Aos 31 dias do mês de janeiro de 2018. 
 

O Primeiro Outorgante 
 

Maria Manuela Faria 
 
 
 

O Segundo Outorgante 
 

Bernardino José Torrão Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 
DAS ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 

 
Processo n.º 48859/LA/E/OR/2006 
CML - UGT 11 
Proposta de aprovação de retificação e alteração 
do projeto de loteamento, das obras de 
urbanização em falta, de demonstração da 
viabilidade financeira da operação de loteamento e 
da garantia de execução das obras de 
urbanização em falta, e de aprovação da lista de 
proprietários e interessados/possuidores para a 
celebração dos contratos de adesão individual ao 
processo de reconversão. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 238/2018 

 
Considerando: 
 
A. A anterior aprovação condicionada do projeto 

de loteamento/reconversão na 99.ª reunião de 
Câmara, realizada a 20 de setembro de 2017, 
sob a proposta n.º 490/2017; 

 
B. A consolidação da solução urbana agora com 

o apuramento das obras de urbanização em 
falta e respetiva valorização; 

 
C. O referido na informação n.º 

06/EMAUGI/JCM/2018 e na do Chefe de 
Equipa Multidisciplinar quanto ao facto de 
estarem reunidas condições para se decidir a 
aprovação do projeto de loteamento e para o 
início da fase de celebração dos contratos de 
adesão individual ao processo de reconversão 
urbanística da Unidade de Gestão Territorial 
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(UGT) n.º 11 do Bairro Portela da Azóia - 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto nos art.ºs 24.º a 27.º, conjugado com os 
art.ºs 31.º a 33.º da Lei n.º 91/95, de 2 de 
setembro, com a redação vigente, 
subsidiariamente pelas disposições do DL n.º 
555/99, de 16 de dezembro, igualmente na 
redação vigente, e nas condições da informação 
dos serviços n.º 06/EMAUGI/JCM/2018, ainda da 
informação do Chefe de Equipa, nos seguintes 
termos: 
 
1. Aprovar a retificação e alteração do projeto de 

loteamento; 
 
2. Aprovar as obras de urbanização em falta; 
 
3. Demonstrar a viabilidade financeira da 

operação de loteamento e a garantia de 
execução das obras de urbanização em falta; 

 
4. Aprovar a lista de proprietários e 

interessados/possuidores para a celebração 
dos contratos de adesão individual ao 
processo de reconversão. 

 
 

Loures, 14 de maio de 2018 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMIA E INOVAÇÃO 
 

Proposta de aprovação dos preços definidos para 
venda ao público de kit de prova e senha de 
degustação, no âmbito do evento Arinto & Sabores 
Saloios. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 239/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Arinto & Sabores Saloios é um evento 

dedicado aos vinhos de Bucelas, à 
gastronomia e aos produtos da região saloia, e 
que na sua 2.ª edição se realiza de 8 a 10 de 
junho de 2018 em Bucelas, no Museu do 
Vinho e da Vinha de Bucelas e espaço 
envolvente; 

 
B. O objetivo principal do evento é divulgar os 

vinhos, a região de Bucelas e os produtos da 
região saloia, visando impulsionar o 
crescimento económico do território, promover 
o desenvolvimento do enoturismo e valorizar 
as tradições associadas ao vinho e à 
identidade da região saloia; 

 
C. Esta iniciativa, que reforça Bucelas como 

Capital do Arinto, integra um espaço de 
exposição - elemento central do evento - 
complementado por um conjunto de atividades 
paralelas: degustações e harmonização sushi 
& arinto, conversas sobre o vinho, provas 
comentadas, tasquinhas, instalação 
multimédia, animação de rua e música; 

 
D. A Mostra Arinto & Sabores Saloios com 

valências económicas, culturais e turísticas, 
com entrada livre ao público, proporcionará 
aos visitantes uma experiência única no 
universo vinícola e gastronómico de Bucelas e 
da Região Saloia; 

 
E. A entrada é livre em todas as atividades do 

evento; 
 
F. Para a degustação de vinhos (opcional), o 

visitante poderá adquirir um Kit de Prova (copo 
+ porta-copo). O copo de provas é valido para 
os três dias do evento; 

 
G. Para as harmonizações, o visitante pode 

adquirir senhas de degustação: prato com 5 
peças de sushi e prato com 2 degustações do 
Chef (1 quente e 1 fria). 
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Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo da alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
com o previsto no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, a aprovação dos 
preços definidos para a venda ao público de Kit de 
Prova e Senha de Degustação no evento Arinto & 
Sabores Saloios, conforme descrito no quadro. 
 

Produto P.V.P. Observações 
Kit de Prova 
(copo de 47 cl 
+ porta-copo) 

2,50 € 
(dois euros 

e 
cinquenta cêntimos) 

Oferta de cartão 
com 10 provas 
de vinho grátis 

Degustação 
de Sushi 
(prato c/ 5 peças) 

 
4,00 € 

(quatro euros) 

 

Degustação 
do Chef 
(prato c/ 2 petiscos) 

 
4,00 € 

(quatro euros) 

 

 
 

Loures, 16 de maio de 2018 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 3376/2018 

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
NIPC: 501294996 
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Divisão de 
Contratação e Aprovisionamento 
Endereço: Rua do Funchal-Fanqueiro 
Código postal: 2670 364 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Telefone: 211150100 
Fax: 211151712 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: Prestação de serviços 
para manutenção e assistência técnica de 
instalações mecânicas especiais (Avac, Solar, 
Gás, Frio), existentes em equipamentos coletivos 
municipais 
Descrição sucinta do objeto do contrato: Prestação 
de serviços para manutenção e assistência técnica 
de instalações mecânicas especiais (Avac, Solar, 
Gás, Frio), existentes em equipamentos coletivos 
municipais 
Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 219645.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 50000000 
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3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
Referência interna: 47002/DCA/2018 
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias 
entidades)? Não 
Contratação por lotes: Não 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras: Não 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4- ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
5- LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
 
6- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Anos 
3 anos 
O contrato é passível de renovação? Não 
 
7- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

7.1- Habilitação para o exercício da atividade 
profissional 

 
Sim 
Tipo: 
Certificação 
Descrição: 
Apresentação de comprovativo da certificação da 
empresa de manutenção e seus técnicos a afetar 
à execução do contrato ao abrigo do disposto no 
Decreto-Lei n.º 56/2011, de 21 de abril, para o 
manuseamento de gases refrigerantes fluorados 
respeitando o Regulamento (CE) n.º 517/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril 
de 2014 bem como à formação de TIM III. 
 
7.2- Informação sobre contratos reservados 
 
O contrato está reservado a entidades e 
fornecedores cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de pessoas com 
deficiência ou desfavorecidas? 
Não 
 
 

8- ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
8.1- Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
de Contratação e Aprovisionamento 
Endereço desse serviço: Rua do Funchal-
Fanqueiro 
Código postal: 2670 364 
Localidade: Loures 
Telefone: 211150327 
Fax: 211151712 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
8.2- Fornecimento das peças do concurso, 

apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 

 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante:  
Vortal (http://portugal.vortal.biz/) 
 
9- PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS  
 
Até às 18:00 do 6.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio  
 
10- PRAZO DURANTE O QUAL OS 

CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 

 
120 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
11- CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Melhor relação qualidade-preço: Sim 
Critério relativo à qualidade 
Nome: Manutenção não planeada 
Ponderação: 50 % 
Critério relativo ao custo 
Nome: Manutenção planeada 
Ponderação: 50 % 
 
12- PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Sim 5% 
 
13- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 

ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674 501 
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Localidade: Loures 
Telefone: 211150324 
Fax: 211151712 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
14- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2018/05/16 
 
15- O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 

DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO 
NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: 

 
Não 
 
16- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Serão usados critérios ambientais: Não 
 
17- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Bernardino José Torrão Soares 
Cargo: Presidente 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 95, de 17 de maio de 2018] 

 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 3377/2018 

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
NIPC: 501294996 
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Divisão de 
Contratação e Aprovisionamento 
Endereço: Rua do Funchal - Fanqueiro 
Código postal: 2670 364 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Telefone: 211150100 
Fax: 211151712 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
 

2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: Aluguer e montagem de 
estruturas modulares pré-fabricadas para a Escola 
Básica da Portela 
Descrição sucinta do objeto do contrato: Aluguer e 
montagem de estruturas modulares pré-fabricadas 
para a Escola Básica da Portela 
Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 170000.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 70000000 
 
3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
Referência interna: 47311/DCA/2018 
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias 
entidades)? Não 
Contratação por lotes: Não 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras: Não 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4- ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
5- LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: União das Freguesias de Moscavide e 
Portela 
 
6- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Meses 
12 meses 
O contrato é passível de renovação? Não 
 
7- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1- Habilitação para o exercício da atividade 

profissional 
 
Não 
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7.2- Informação sobre contratos reservados 
 
O contrato está reservado a entidades e 
fornecedores cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de pessoas com 
deficiência ou desfavorecidas? 
Não 
 
8- ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 

PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
8.1- Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
de Contratação e Aprovisionamento 
Endereço desse serviço: Rua do Funchal - 
Fanqueiro 
Código postal: 2670 364 
Localidade: Loures 
Telefone: 211150330 
Fax: 211151712 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
8.2- Fornecimento das peças do concurso, 

apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 

 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante:  
Vortal (http://portugal.vortal.biz/) 
 
9- PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS 
 
Até às 18:00 do 9.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio  
 
10- PRAZO DURANTE O QUAL OS 

CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 

 
66 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
11- CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Melhor relação qualidade-preço: Sim 
Critério relativo à qualidade 
Nome: N/A 
Ponderação: 0 % 
Critério relativo ao custo 
Nome: Preço 
Ponderação: 100% 
 
 
 

12- PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Não 
 
13- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 

ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674 501 
Localidade: Loures 
Telefone: 211150100 
Fax: 211151712 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
14- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2018/05/16 
 
15- O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 

DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO 
NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA:  

 
Não 
 
16- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Serão usados critérios ambientais: Não 
 
17- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Bernardino José Torrão Soares 
Cargo: Presidente 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 95, de 17 de maio de 2018] 

 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 3378/2018 

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
NIPC: 501294996 
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Divisão de 
Contratação e Aprovisionamento 
Endereço: Rua do Funchal - Fanqueiro 
Código postal: 2670 364 
Localidade: Loures 
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País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Telefone: 211150100 
Fax: 211151712 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: Contrato de Manutenção 
e Assistência Técnica das Instalações Mecânicas 
Especiais (AVAC, AQS ( Gás e Solar) e 
Refrigeração) existentes em Escolas Básicas, 
Jardins de Infância e Mercados Municipais 
Descrição sucinta do objeto do contrato: Contrato 
de Manutenção e Assistência Técnica das 
Instalações Mecânicas Especiais (AVAC, AQS ( 
Gás e Solar) e Refrigeração) existentes em 
Escolas Básicas, Jardins de Infância e Mercados 
Municipais 
Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 206265.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 50000000 
 
3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
Referência interna: 47152/DCA/2018 
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias 
entidades)? Não 
Contratação por lotes: Não 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras: Não 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4- ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
5- LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
 
6- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Anos 
3 anos 

O contrato é passível de renovação? Não 
 
7- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1- Habilitação para o exercício da atividade 

profissional 
 
Sim 
Tipo:  
Certificação da empresa de manutenção 
Descrição: 
Comprovativo da certificação da empresa de 
manutenção e seus técnicos a afetar à execução 
do contrato ao abrigo do disposto no Decreto-Lei 
n.º 56/2011, de 21 de abril, para o manuseamento 
de gases refrigerantes fluorados respeitando o 
Regulamento (CE) n.º 517/2014 do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 
bem como à formação de TIM III 
 
7.2- Informação sobre contratos reservados 
 
O contrato está reservado a entidades e 
fornecedores cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de pessoas com 
deficiência ou desfavorecidas? 
Não 
 
8- ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 

PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
8.1- Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
de Contratação e Aprovisionamento 
Endereço desse serviço: Rua do Funchal - 
Fanqueiro 
Código postal: 2670 364 
Localidade: Loures 
Telefone: 211150330 
Fax: 211151712 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
8.2- Fornecimento das peças do concurso, 

apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 

 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante: 
Vortal (http://portugal.vortal.biz/) 
 
9- PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS 
 
Até às 18:00 do 6.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
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10- PRAZO DURANTE O QUAL OS 
CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 

 
120 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
11- CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Melhor relação qualidade-preço: Sim 
Critério relativo à qualidade 
Nome: Preço da Manutenção Não Planeada  
Ponderação: 50 % 
Critério relativo ao custo 
Nome: Preço da Manutenção Planeada  
Ponderação: 50 % 
 
12- PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Não 
 
13- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 

ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade  
Código postal: 2674 501 
Localidade: Loures 
Telefone: 211150330 
Fax: 211151712 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
14- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2018/05/16 
 
15- O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 

DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO 
NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: 

 
Não 
 
16- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Serão usados critérios ambientais: Não 
 
17- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Bernardino José Torrão Soares 
Cargo: Presidente 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 95, de 17 de maio de 2018] 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 231/2018 
 
 
 
 

Protocolo de Colaboração 
 

entre o Município de Loures e a HARDLEVEL – Energias Renováveis, Lda. 
 
 
 













































 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 235/2018 
 
 
 
 

Contrato Financeiro 
 

entre a Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação e o Município de Loures 
 

Anexo I - Guia para a Iniciativa Network for the Role Models, Erasmus 
Anexo lI - Formulário de plano de ação 

 
 






















