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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

22.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 26 de setembro de 2018 

 
 
 
 

ADMISSÃO DE PROPOSTA 
 

Proposta, com o número 422/2018, subscrita pelo 
Sr. Presidente da Câmara, de aprovação do 
requerimento de exoneração do Sr. António 
Manuel Pombinho Costa Guilherme do cargo de 
Vogal do Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas e de nomeação 
para aquele cargo do Sr. Paulo Jorge Piteira Leão. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 

 
 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 19.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 18 de 
julho de 2018. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação os Srs. Vereadores 
André Claro Amaral Ventura e António Manuel 
Pombinho Costa Guilherme, por não terem 
estado presentes naquela Reunião) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 
 

IGUALDADE E CIDADANIA 
 

Proposta de transferência de verba para apoio às 
despesas referentes às Festas de Santa Maria de 
Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 412/2018 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito das suas competências, o 

Departamento de Coesão Social e Habitação, 
através da Unidade de Igualdade e Cidadania, 
assegura, entre outras, o tratamento das 
questões religiosas com relevância pública e 
promove a relação institucional com as 
entidades religiosas, apoiando e 
acompanhando as suas atividades; 

 
B. A Paróquia de Loures, à semelhança de anos 

anteriores, solicitou apoio material, logístico e 
financeiro ao Município, para realização das 
Festas em Honra de Santa Maria de Loures, 
que irão decorrer entre os dias 4 e 14 de 
outubro de 2018; 

 
C. As Festas de Santa Maria de Loures têm já 

uma programação definida, com atividades 
diversificadas que contemplam, para além de 
ações de âmbito religioso, ações desportivas, 
culturais, recreativas, gastronómicas, 
musicais, etc., contando, para tal com o 
envolvimento e participação de várias 
entidades locais; 

 
D. Para fazer face às necessidades e despesas 

inerentes ao evento a entidade solicitou ao 
Município, para além de apoio material e 
logístico, apoio financeiro no valor de 7.500,00 
€ (sete mil e quinhentos euros); 

 
E. O orçamento disponível para este tipo de 

atividades impossibilita, no momento, a 
transferência da verba solicitada, pelo que o 
Município assumiu apoiar financeiramente 
este evento, com o valor de 3.000,00 € (três 
mil euros). 
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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, aprovar a transferência de 
verba no valor de 3.000,00 € (três mil euros), à 
Paróquia de Santa Maria de Loures, para apoio às 
despesas inerentes às Festas de Santa Maria de 
Loures, conforme informação técnica n.º 
78/UIC/ACA, de 13/09/2018, que se anexa. 

 
 

Loures, 19 de setembro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

INTERVENÇÃO SOCIAL E SAÚDE 
 

Proposta de subscrição da Declaração de Paris - 
Projeto “Fast Track Cities”, no âmbito da 
participação do Município em projetos e ações de 
cooperação descentralizada a nível da União 
Europeia e da Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 413/2018 

 
Considerando que: 
 
A. A Declaração de Paris, assinada a 1 de 

dezembro de 2014, estabelece os princípios 
que fundamentam o Projeto Fast Track Cities 
promovido pela UNAIDS (“é um programa das 
Nações Unidas criado em 1996 e que tem a 
função de criar soluções e ajudar nações no 
combate à AIDS. Tem como objetivo prevenir 
o avanço do HIV, prestar tratamento e 
assistência aos afetados pela doença e reduzir 
o impacto socioeconómico da epidemia”), 
através do qual se pretende desenvolver 
ações nos territórios europeus 
(cidades/municípios) com o objetivo de 
acelerar respostas à Infeção pelo Vírus da 
Imunodeficiência Humana (VIH) e atingir, até 
2020, as metas 90-90-90: 90% das pessoas 
que vivem com VIH, a saber que têm o vírus; 
90% das pessoas diagnosticadas com VIH a 
receber tratamento; e 90% das pessoas em 
tratamento com carga viral indetetável; 

B. O trabalho em parceria nos diversos territórios 
é entendido como potenciador na adoção de 
ações locais que promovam um futuro mais 
equitativo, inclusivo, próspero e sustentável ao 
nível global para os cidadãos - 
independentemente do sexo, idade, condição 
social e económica ou orientação sexual; 

 
C. Portugal, a partir do ano 2000, tem vindo a 

diminuir o número de pessoas infetadas com o 
vírus VIH, apesar de ser o país da Europa 
Ocidental com a taxa mais elevada de casos. 
A maioria dos casos atualmente identificados 
são do sexo masculino com menos de 50 
anos, maioritariamente da área Metropolitana 
de Lisboa. O Concelho de Loures tem 24,4 
casos por 100.000 habitantes, sendo que a 
média nacional é de 13,7 casos por 100.000 
habitantes; 

 
D. A promoção da saúde é uma das áreas 

prioritárias da intervenção do Município de 
Loures através do desenvolvimento de 
projetos e de ações que têm por objetivo 
contribuir para a melhoria da saúde e 
consequente qualidade de vida dos munícipes, 
a adesão ao projeto “Fast Track Cities” 
baseado nos princípios da Declaração de 
Paris, constitui uma mais-valia para uma 
resposta à epidemia do VIH/Sida; 

 
E. O Município de Loures está a trabalhar no 

sentido de formar um consórcio de parceria 
para a apresentação de uma proposta de 
adesão ao Projeto “Fast Track Cities”, através 
do estabelecimento de um protocolo de 
parceria envolvendo entidades de abrangência 
local, regional e nacional, baseado nos 
princípios definidos na Declaração de Paris. 

 
 
Tenho a honra de propor:  
 
Que a Câmara Municipal delibere ao abrigo do 
disposto no n.º 1, alínea aaa), do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, com a última 
redação em vigor, aprovar a assinatura da 
Declaração de Paris. 

 
 

Loures, 20 de setembro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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DECLARAÇÃO DE PARIS 
1.º de dezembro de 2014 
 
 
ACABAR COM 
A EPIDEMIA DA AIDS: 
CIDADES ACELERANDO A RESPOSTA 
Para alcançar as metas 90-90-90 até 2020 
 

90% 
das pessoas vivendo com HIV 

sabendo que têm o vírus. 
 
 

90% 
das pessoas que sabem que têm o HIV 

recebendo tratamento antirretroviral. 
 
 

90% 
das pessoas em tratamento 

antirretroviral tendo carga viral indetetável. 
 
 
DECLARAÇÃO DE PARIS 
 
Estamos diante de um momento decisivo na 
resposta à AIDS. Graças aos avanços científicos, 
ao ativismo da sociedade civil e ao compromisso 
político para alcançar objetivos comuns, temos 
uma oportunidade concreta de acabar com a 
epidemia de AIDS no mundo até 2030. 
 
As cidades têm estado, por muito tempo, na 
vanguarda da resposta à AIDS. Elas se encontram 
agora em posição privilegiada para liderar as 
ações para Acelerar a Resposta ao HIV e atingir 
as metas 90-90-90 até 2020: 90% das pessoas 
que vivem com HIV sabendo que têm o vírus; 90% 
das pessoas diagnosticadas com HIV recebendo 
tratamento; e 90% das pessoas em tratamento 
antirretroviral com carga viral indetetável. 
 
Em nossas cidades, nós podemos acabar com as 
novas infeções por HIV e evitar mortes 
relacionadas à AIDS, incluindo as causadas pela 
tuberculose. Nós podemos acabar com o estigma 
e a discriminação. Cada habitante de nossas 
cidades deve ter acesso à prevenção, a serviços 
de apoio, cuidado e tratamento para o HIV e a 
tuberculose. 
 
Trabalhando em conjunto, as cidades podem 
adotar ações locais que terão impacto mundial. Ao 
nos apoiarmos em nossas lideranças, nossa 
infraestrutura, nossos recursos materiais e 
humanos, nossas cidades construirão um futuro 
mais equitativo, inclusivo, próspero e sustentável 
para seus cidadãos - independentemente de sexo, 
idade, condição social e económica ou orientação 
sexual. 

NÓS, PREFEITOS, NOS COMPROMETEMOS A: 
 
1. Acabar com a epidemia de AIDS nas 

cidades em 2030 
 
Nós nos comprometemos a atingir as metas 90-
90-90 de tratamento para o HIV até 2020 e, assim, 
reduzir rapidamente novas infeções por HIV e 
mortes relacionadas à AIDS, incluindo aquelas 
causadas por tuberculose - e nos colocar no 
caminho de Aceleração da Resposta para acabar 
com a AIDS até 2030. Comprometemo-nos a 
assegurar o acesso contínuo ao diagnóstico, ao 
tratamento e aos serviços de prevenção. 
Colocaremos um fim ao estigma e à 
discriminação. 
 
2. Colocar as pessoas no centro de todas as 

nossas ações 
 
Nós vamos nos concentrar nas pessoas, 
especialmente aquelas e aqueles que são 
vulneráveis e marginalizados. Nós vamos respeitar 
os direitos humanos e não abandonar ninguém. 
Nós vamos agir localmente e em parceria com a 
sociedade civil para galvanizar o apoio 
internacional em busca de sociedades saudáveis e 
resilientes e de um desenvolvimento sustentável. 
 
3. Enfrentar as causas do risco, das 

vulnerabilidades e da transmissão do HIV 
 
Nós vamos usar todos os meios à nossa 
disposição no município, incluindo administrativos 
e jurídicos, para lidar com fatores que tornam as 
pessoas vulneráveis ao HIV e a outras doenças. 
Nós trabalharemos em estreita colaboração com a 
sociedade civil, os prestadores de serviços de 
saúde, os agentes policiais e operadores do 
direito, além de outros parceiros, juntamente com 
as populações marginalizadas e vulneráveis, 
incluindo moradores de favelas, pessoas 
desabrigadas, mulheres jovens, profissionais do 
sexo, pessoas que usam drogas, migrantes, 
homens que fazem sexo com homens e pessoas 
trans, para que possamos construir e promover a 
tolerância. 
 
4. Usar nossa resposta à AIDS para uma 

transformação social positiva 
 
Usaremos nossa liderança política para alavancar 
transformações sociais inovadoras e construir 
sociedades justas, inclusivas, resilientes e 
sustentáveis. Nós integraremos programas sociais 
e de saúde para melhorar a prestação de serviços 
às pessoas, incluindo para o HIV, a tuberculose e 
outras doenças. Nós utilizaremos os avanços das 
ciências, das tecnologias e da comunicação para 
conduzir este objetivo. 
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5. Construir e acelerar uma resposta 
adequada às necessidades locais 

 
Vamos desenvolver e promover serviços que 
sejam inovadores, seguros, acessíveis, equitativos 
e livres do estigma e da discriminação. Nós 
estimularemos e encorajaremos a liderança e o 
engajamento da sociedade civil para que a 
demanda e a oferta de serviços sejam plenamente 
adaptadas às necessidades locais. 
 
6. Mobilizar recursos para a saúde pública e 

um desenvolvimento integrado 
 
Investir na resposta conjunta à AIDS, com um forte 
compromisso pela saúde pública, é um bom 
investimento no desenvolvimento sustentável de 
nossas cidades, fomentando a produtividade, a 
prosperidade compartilhada e o bem-estar. Nós 
adaptaremos os planos e recursos de nossas 
cidades para permitir a efetividade da Aceleração 
da Resposta. Nós desenvolveremos mecanismos 
inovadores de financiamento e mobilizaremos os 
recursos e estratégias adicionais para acabar com 
a epidemia de AIDS até 2030. 
 
7. Unirmo-nos como lideres 
 
Nós nos comprometemos a desenvolver um plano 
de ação comum e a nos organizar em uma rede 
de cidades para fazer dessa Declaração uma 
realidade. Trabalhando com ampla consulta a 
todos os interessados, medindo regularmente 
nossos resultados e ajustando nossas respostas 
para sermos mais rápidos, mais inteligentes e 
mais efetivos. Nós vamos apoiar outras cidades e 
partilhar nossas experiências, conhecimentos e 
dados sobre o que funciona e o que pode ser 
melhorado. Nós apresentaremos relatórios anuais 
sobre o nosso progresso. 
 
 
 
Cidade ___________________ 
 
Assinatura ________________ 
 
Data __ / __ / ____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Metas da Aceleração da Resposta 
 
Até 2020 Até 2030 
  
Objetivos de tratamento Objetivos de tratamento 
  
90-90-90 95-95-95 
  
500.000 
Novas infeções em adultos 

200.000 
Novas infeções em adultos 

  
ZERO 
Discriminação 

ZERO 
Discriminação 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

EQUIPAMENTOS COLETIVOS 
 

Processo n.º 597-P/DOM 
Escola Básica da Portela - Remodelação e 
ampliação do edifício de Jardim de Infância 
Proposta de ratificação da decisão do júri relativa 
a erros e omissões e de prorrogação do prazo 
para entrega de caução, nos termos das 
informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 414/2018 

 
Considerando: 
 
A. O disposto na informação n.º 449/DEC/MD, de 

2018.09.17, com a proposta de aceitação dos 
erros e omissões, referentes à empreitada de 
“Remodelação e Ampliação do Edifício do 
Jardim de Infância - Escola Básica da Portela” 
tendo sido somente aprovados pelo júri do 
procedimento, impõe-se a sua aprovação pelo 
órgão competente. 

 
B. O pedido de prorrogação de prazo para 

entrega da caução devido à não inclusão da 
minuta desta nas peças do procedimento (a 
folhas 1476 e 1477). 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere: 
 
1. A ratificação da decisão do júri conforme ata 

de resposta de erros e omissões de 
26.06.2018 (fl. 1473) e listagem de erros e 
omissões (fl.1441 a 1472). 

 
2. A aprovação da prorrogação do prazo para 

entrega de caução. 
 
 

Loures, 19 de setembro de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Processo n.º 1584-A/DOM 
Edifício para Serviços Municipais na Avenida 
de Moscavide, n.º 65 - Balcão SIM 
Proposta de aprovação do projeto de arquitetura e 
especialidades, de abertura do procedimento por 
concurso público, de aprovação do programa de 
concurso, caderno de encargos e anúncio de 
concurso, e de delegação de competências no Júri 
para prestação de esclarecimentos e audiência 
prévia escrita aos interessados. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 415/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Que o projeto de execução reúne as 

condições para aprovação de acordo com os 
despachos constantes na informação 
15/DEP/SC com registo E/39725/2018, de 
2018.04.16; 

 
B. Que as peças do procedimento para formação 

de contrato da empreitada “Edifício para 
Serviços Municipais na Av.ª de Moscavide, n.º 
65 - Balcão SIM”, 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 

472DEC/PB com o registo E/92026/2018 de 
2018.09.18. 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere: 
 
1. A aprovação do projeto de arquitetura e 

especialidades. 
 
2. A abertura de procedimento por Concurso 

Público ao abrigo da alínea b) do artigo 19.º do 
CCP pelo preço base de 476.767,53 € 
(quatrocentos e setenta e seis mil setecentos 
e sessenta e sete euros e cinquenta e três 
cêntimos) sem IVA; 

 
3. A aprovação do programa de concurso (fls. 49 

a 58), incluindo os seguintes critérios de 
seleção da proposta economicamente mais 
vantajosa: 

 
A) PP-preço da proposta 30% 
B) PT-plano de trabalhos 60% 
C) PE-prazo de execução 10% 
 
 
4. A aprovação do Caderno de Encargos; 
 
5. A aprovação da seguinte constituição e 

composição do júri: 
 
Presidente Carla Monteiro, Eng.ª Civil 
1.º vogal efetivo Paulo Bravo, Eng.º Civil  
2.º vogal efetivo Fátima Sil, Eng.ª Civil 
1.º suplente Manuel Domingos, Eng.º Civil 
2.º suplente Vanda Rodrigues, 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 a 

prestação de esclarecimentos e audiência 
prévia escrita aos interessados. 

 
 

Loures, 18 de setembro de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

CULTURA 
 

Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da adesão 
do Município de Loures à Associação Portuguesa 
de Arqueologia Industrial, com inerente aceitação 
dos respetivos Estatutos e concessão de 
autorização para realização de despesas com 
pagamento de quotização anual. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 404/2018 

 
Considerando que: 
 
A. As atribuições dos municípios em matéria de 

património, cultura e promoção do 
desenvolvimento têm enquadramento nas 
alíneas e) e m) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 
B. A Associação Portuguesa de Arqueologia 

Industrial, pessoa coletiva de direito privado 
sem fins lucrativos, tem como objeto o 
conhecimento, proteção, salvaguarda, 
conservação e valorização do património 
industrial português; 

 
C. A participação do Município de Loures numa 

associação desta natureza reveste-se, pois, 
de relevante interesse público, por permitir 
facilitar o relacionamento entre os parceiros e 
otimizar os recursos disponíveis, com vista à 
prossecução de objetivos comuns em matéria 
de património cultural industrial, nos termos 
indicados na informação n.º E/31924/2018; 

 
D. À participação dos municípios em associações 

de direito privado é aplicável o regime previsto 
na Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, como 
resulta do n.º 3 do artigo 1.º do mesmo 
diploma; 

 
E. Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 53.º, 

por remissão do n.º 3 do artigo 56.º, ambos da 
Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, em 
conjugação com a alínea n) do n.º 1 do artigo 
25.º e a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, 
ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, compete à Assembleia Municipal, 
sob proposta da Câmara Municipal, deliberar 
sobre a participação municipal em 
associações de direito privado. 

 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 53.º, por 
remissão do n.º 3 do artigo 56.º, ambos da Lei n.º 
50/2012, de 31 de agosto em conjugação com a 
alínea n) do n.º 1 do artigo 25.º e a alínea ccc) do 
n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro: 
 
1. Submeter à Assembleia Municipal a 

autorização à adesão do Município de Loures 
à Associação Portuguesa de Arqueologia 
Industrial e a aceitação, integral e sem 
reservas, dos respetivos estatutos, que se 
anexam à presente proposta, dela fazendo 
parte integrante; 

 
2. Autorizar a realização da despesa com o 

pagamento da joia de inscrição e quota anual, 
em conformidade com os montantes que 
resultam dos documentos em anexo, que aqui 
se dão por reproduzidos; 

 
3. Remeter o processo para efeitos de 

fiscalização prévia do Tribunal de Contas e 
comunicação à Inspeção Geral de Finanças e 
à Direção Geral das Autarquias Locais, 
conforme o disposto no n.º 2 do artigo 56.º e 
no n.º 2 do artigo 54.º da Lei n.º 50/2012, de 
31 de agosto. 

 
 

Loures, 30 de julho de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

Quota anual para as Autarquias - 150,00 € 
Joia de Inscrição - 50,00 € 
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 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
DE ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL 

 
ESTATUTOS 

 
Artigo 1.º 

 
1. A Associação Portuguesa de Arqueologia 

Industrial (A.P.A.l.), com sede em Lisboa, é 
uma instituição sem fins lucrativos que tem 
como missão o conhecimento, a proteção, a 
salvaguarda, a conservação e a valorização 
do património industrial português, e o seu 
espaço de intervenção é todo o território 
português. 

 
2. A A.P.A.I., criada por Assembleia Geral 

ordinária de 15 de maio de 1987, como 
sucessora da Associação de Arqueologia 
Industrial da Região de Lisboa (A.A.I.R.L.), é 
herdeira de todos os seus bens móveis ou 
imóveis, assumindo igualmente a A.P.A.I. todo 
o passivo e restante ativo da mesma. 

 
 

Artigo 2.º 
 

A A.P.A.I. tem por objetivos estatutários, e como 
detalhado pelo seu Regulamento Interno: 
promover em Portugal o conhecimento, a 
apropriação e a valorização do património 
industrial; agrupar e estimular as pessoas a 
participar no desenvolvimento da investigação 
pluridisciplinar, nomeadamente através da 
arqueologia, da museologia, do inventário, da 
salvaguarda, da interpretação, da educação e da 
divulgação de património industrial; e estabelecer 
e aprofundar a cooperação com entidades 
portuguesas e internacionais afins e responsáveis 
pela proteção e a gestão patrimoniais. 

 
 

Artigo 3.º 
 

A A.P.A.I. é composta por pessoas individuais ou 
coletivas, nacionais ou estrangeiras, gozando dos 
seus direitos cívicos, que se identifiquem com os 
seus objetivos, hajam sido admitidas como seus 
associados, quer efetivos, quer honorários, e 
cumpram os presentes estatutos e demais 
regulamentos internos. 

 
 
 
 

Artigo 4.º 
 

1. Os órgãos sociais da A.P.A.I. são os 
seguintes: Mesa da Assembleia Geral, Direção 
e Conselho Fiscal. 

 
2. Os órgãos sociais não são remunerados. 

 
 

Artigo 5.º 
 

A Mesa da Assembleia Geral, a Direção e o 
Conselho Fiscal são eleitos de três em três anos 
podendo ser demitidos em qualquer momento por 
maioria qualificada de dois terços dos votos em 
Assembleia Geral Extraordinária, expressamente 
convocada para o efeito, nos termos da legislação 
em vigor. 

 
 

Artigo 6.º 
 

A A.P.A.I., pela sua natureza científica e cultural, 
inclui: 
 
1. Um Conselho Científico, cuja constituição e 

funcionamento são definidos em Regulamento 
Interno. 

 
2. Grupos de Trabalho, cuja constituição e 

funcionamento são definidos em Regulamento 
Interno. 

 
 

Artigo 7.º 
 

1. A Assembleia Geral é constituída por todos os 
sócios no pleno uso dos seus direitos 
estabelecidos nestes Estatutos. 

 
2. Competem à Assembleia Geral todas as 

deliberações não compreendidas nas 
atribuições legais ou estatuárias de outros 
órgãos da A.P.A.I. 

 
3. Compete à Assembleia Geral, como órgão 

supremo da A.P.A.I., confirmar e fiscalizar a 
aplicação das linhas de ação desta 
Associação e, em especial: 

 
a) Eleger, por escrutínio secreto e por um 

período de três anos, a Mesa da Assembleia 
Geral, a Direção e o Conselho Fiscal. 

b) Discutir e votar as Contas e os Relatórios 
anuais da Direção, bem como o Parecer do 
Conselho Fiscal. 
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c) Deliberar sobre todos os assuntos que lhe 
forem apresentados pela Direção, pelo 
Conselho Fiscal ou pelos sócios, com base em 
disposições estatutárias. 

d) Fixar a joia e a quota para os sócios. 
e) Alterar ou ratificar, quando o entenda, 

qualquer deliberação de qualquer órgão da 
A.P.A.I. 

 
4. Serão nulas todas as deliberações da 

Assembleia Geral que recaírem em matérias 
estranhas à respetiva Ordem de Trabalhos, 
salvo se, presentes ou representados a 
totalidade de sócios efetivos da A.P.A.I., tais 
deliberações forem tomadas por unanimidade. 

 
5. É necessariamente da competência da 

Assembleia Geral a destituição dos titulares 
dos órgãos da associação, a aprovação das 
contas, a interpretação e a alteração dos 
estatutos, ou a extinção da associação. 

 
 

Artigo 8.º 
 

As receitas da A.P.A.I. são constituídas: 
 
1. Pelas joias e quotas dos sócios. 
 
2. Por subsídios, heranças, donativos e doações. 
 
3. Pelo produto resultante da venda de quaisquer 

publicações, pela organização de 
conferências, cursos e seminários ou 
iniciativas de natureza idêntica, de projetos no 
âmbito do património industrial, arqueologia e 
museologia, de passeios e visitas orientadas, 
e de outras manifestações culturais 
promovidas pela A.P.A.I.. 

 
4. Pelo produto resultante da cedência ou 

arrendamento de qualquer sala ou recinto que 
lhe pertença. 

 
 

Artigo 9.º 
 

1. A A.P.A.I. é representada pelo Presidente da 
Direção e pela sua Direção. 

 
2. Para obrigar a A.P.A.I. nos seus atos é 

necessária a assinatura de dois membros da 
Direção, podendo esta delegar em ata tais 
poderes em qualquer dos seus membros. 

 
 
 
 
 

Artigo 10.º 
 

1. Os sócios da A.P.A.I. não respondem pelas 
dívidas ou encargos que esta assumir. 

 
2. Os sócios perdem a qualidade de sócio se não 

procederem ao pagamento das quotizações 
pelo período de três anos e por objeto de 
decisão de Direção. 

 
 

Artigo 11.º 
 

Os presentes Estatutos só poderão ser alterados 
mediante reunião da Assembleia Geral, sob 
proposta da Direção, ou de pelo menos um quinto 
dos sócios efetivos, e tomada por uma maioria de 
três quartos da totalidade dos seus sócios efetivos 
presentes. 

 
 

Artigo 12.º 
 

1. A Associação só poderá dissolver-se, para 
além dos casos previstos na lei, por 
deliberação da Assembleia Geral, 
especialmente convocada para o efeito, 
tomada por três quartos da totalidade dos 
sócios. 

 
2. Dissolvida a Associação, proceder-se-á à 

liquidação pela forma e nos termos que forem 
deliberados em Assembleia Geral, à qual 
compete nomear os liquidatários e fixar os 
destinos dos bens imóveis e móveis existentes 
à data. 

 
 

Artigo 13.º 
 

O desenvolvimento das normas constantes destes 
Estatutos, bem como dos casos neles omissos, 
serão considerados em Regulamento Interno, bem 
como os meios de funcionamento e de atividade 
da A.P.A.I.. 
 
--- 
 
 
 
[Estatutos aprovados em Assembleia Geral ordinária de 15 de 
maio de 1987 e extraordinária de 6 de julho de 1988; Certidão 
Notarial do 17.º Cartório Notarial de Lisboa, 6 de maio de 1988 
e publicados em Diário da República, n.º 299, III série, 
28/12/1988] 
[Alteração aos artigos 12.º-2-c), 13.º-2 e 14.º-4, conforme 
Certidão do 17.º Cartório Notarial de Lisboa, aos 28 de março 
de 1989] 
[Alteração aos artigos 1.º-2 e 32.º-2, conforme Certidão do 16.º 
Cartório Notarial de Lisboa, aos 15 de janeiro de 1996 e sua 
publicitação no Diário da República, 23 de março de 1996] 
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[Alteração aos artigos 2.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 10.º, 12.º, 15.º, 16.º, 
18.º, 19.º, 23.º, 27.º e 32.º, conforme Certidão do 16.º Cartório 
Notarial de Lisboa, aos 25 de setembro de 2001, publicado em 
Diário da República, III série, n.º 264, 2.º suplemento, pp.126-
128, 14 de novembro de 2001] 
[Alteração dos Estatutos, aprovada na Assembleia Geral 
Extraordinária de 26 de junho de 2017] 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
 
Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da adesão 
do Município de Loures à Associação Portuguesa 
de Clarinete, com inerente aceitação dos 
respetivos Estatutos, e de concessão de 
autorização para realização de despesas com 
pagamento de quotização anual. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 405/2018 

 
Considerando que: 
 
A. As atribuições dos municípios em matéria de 

património, cultura e promoção do 
desenvolvimento têm enquadramento nas 
alíneas e) e m) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 
B. O Município de Loures promove diversas 

iniciativas dirigidas a músicos e em particular a 
clarinetistas, como o Meeting Internacional de 
Clarinete Marcos Romão dos Reis Jr., o 
Clarinete in Orquestra e a Academia de 
Clarinete Marcos Romão dos Reis Jr. e que 
levaram à criação da marca Loures - Capital 
do Clarinete, nos termos da informação 
registada sob o n.º E/55826/2018; 

 
C. A Associação Portuguesa de Clarinete, 

pessoa coletiva de direito privado sem fins 
lucrativos, tem como objeto o conhecimento e 
divulgação do Clarinete; 

 
D. A participação do Município de Loures numa 

associação desta natureza reveste-se, pois, 
de relevante interesse público local, por 
permitir facilitar o relacionamento entre os 
parceiros e otimizar os recursos disponíveis, 
com vista à prossecução de objetivos comuns; 

 
 

E. À participação dos municípios em associações 
de direito privado é aplicável o regime previsto 
na Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, como 
resulta do n.º 3 do artigo 1.º do mesmo 
diploma; 

 
F. Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 53.º, 

por remissão do n.º 3 do artigo 56.º, ambos da 
Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto em 
conjugação com a alínea n) do n.º 1 do artigo 
25.º e a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, 
ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, compete à Assembleia Municipal, 
sob proposta da Câmara Municipal, deliberar 
sobre a participação municipal em 
associações de direito privado. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 53.º, por 
remissão do n.º 3 do artigo 56.º, ambos da Lei n.º 
50/2012, de 31 de agosto, em conjugação com a 
alínea n) do n.º 1 do artigo 25.º e a alínea ccc) do 
n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro: 
 
1. Submeter à Assembleia Municipal a 

autorização da adesão do Município de Loures 
à Associação Portuguesa de Clarinete e a 
aceitação, integral e sem reservas, dos 
respetivos estatutos, que se anexam à 
presente proposta, dela fazendo parte 
integrante; 

 
2. Autorizar a realização da despesa com o 

pagamento da quota anual, em conformidade 
com os montantes que resultam dos 
documentos em anexo, que aqui se dão por 
reproduzidos; 

 
3. Remeter o processo para efeitos de 

fiscalização prévia do Tribunal de Contas e 
comunicação à Inspeção Geral de Finanças e 
à Direção Geral das Autarquias Locais, 
conforme o disposto no n.º 2 do artigo 56.º e 
no n.º 2 do artigo 54.º da Lei n.º 50/2012, de 
31 de agosto. 

 
 

Loures, 3 de setembro de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 

Quota anual - 15,00 € 
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 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
DO CLARINETE 

 
Estatutos 

 
 

Artigo 1.º 
Denominação, sede e duração 

 
1. A Associação Portuguesa do Clarinete, com 

sede em rua do Regadio n.º 437, 4450-365 
Matosinhos, freguesia de Matosinhos, 
concelho de Matosinhos, é uma associação 
sem fins lucrativos e durará por tempo 
indeterminado. 

 
2. A Associação tem o número de pessoa 

coletiva 503257516. 
 
 

Artigo 2.º 
Fins 

 
A Associação tem como fim promover e contribuir 
para o desenvolvimento da música e da cultura 
musical em torno do clarinete. 

 
 

Artigo 3.º 
Receitas 

 
São Receitas desta Associação: 
 
a) Produto das joias e quotas dos Associados; 
 
b) Recebimento de bens próprios; 
 
c) Doações, legados e heranças e respetivos 

rendimentos; 
 
d) Rendimento das atividades ligadas à 

Associação; 
 
e) Subsídios do Estado ou de outros organismos 

oficiais; 
 
f) Donativos e produtos de festas, subscrições e 

outras iniciativas. 
 
 

Artigo 4.º 
Órgãos 

 
1. São órgãos da Associação a Mesa da 

Assembleia Geral, a Direção e o Conselho 
Fiscal. 

2. O mandato dos titulares dos órgãos é de 3 
anos. 

 
 

Artigo 5.º 
Assembleia Geral 

 
1. A Assembleia Geral é constituída por todos os 

Associados no pleno gozo dos seus direitos. 
 
2. A Assembleia é dirigida pela respetiva Mesa, 

composta por um Presidente, um Vice-
Presidente e um Vogal, à qual compete dirigir 
as reuniões da assembleia e lavrar as 
respetivas atas. 

 
3. Em caso de ausência de qualquer um dos 

Membros da Mesa da Assembleia Geral, 
compete a esta eleger o(s) respetivo(s) 
substituto(s) de entre os Associados 
presentes, o(s) qual(ais) cessará(ão) as suas 
funções no termo da reunião. 

 
4. Em caso de ausência de todos os Membros da 

Mesa da Assembleia Geral, compete à 
Assembleia Geral a nomeação dos respetivos 
substitutos de entre os Associados presentes, 
cujas funções cessam no final da mesma. 

 
5. As competências da Mesa de Assembleia 

Geral são as dispostas no Regulamento Geral 
Interno da Associação, assim como podem ser 
encontradas neste documento as demais 
explicitações sobre o funcionamento da 
Assembleia Geral, em concordância com o 
disposto no Código Civil, nos termos do artigo 
170.º, e dos artigos 172.º a 179.º. 

 
 

Artigo 6.º 
Direção 

 
1. A Direção, eleita em Assembleia Geral, é 

constituída por um número ímpar de Membros, 
sendo o seu número mínimo sete elementos, 
dos quais um Presidente, um Vice-Presidente, 
um Secretário, um Tesoureiro, um Editor e 
dois Vogais. 

 
2. No caso de vacatura do cargo de Presidente, 

este será substituído pelo Vice-Presidente. 
 
3. À Direção compete a gerência social, 

administrativa e financeira da Associação, e 
representar a Associação em juízo e fora dele. 
A forma do seu funcionamento é a 
estabelecida no artigo 171.º do Código Civil. 
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4. As competências da Direção e dos seus 
respetivos elementos, assim como demais 
considerações sobre este órgão social, 
encontram-se previstas no Regulamento Geral 
Interno da Associação. 

 
5. A Associação obriga-se com a intervenção de 

Presidente da Direção e Tesoureiro. 
 
 

Artigo 7.º 
Conselho Fiscal 

 
1. O Conselho Fiscal é composto por três 

Membros, dos quais um Presidente, um Vice-
Presidente e um Vogal. 

 
2. Em caso de vacatura do Presidente, este é 

substituído pelo Vice-Presidente. 
 
3. Ao Conselho Fiscal compete fiscalizar os atos 

jurídico-contabilísticos da Direção, fiscalizar as 
suas contas e relatórios, e emitir pareceres 
não vinculativos sobre os atos que impliquem 
aumento das despesas ou diminuição das 
receitas. A forma do seu funcionamento é a 
estabelecida no artigo 171.º do Código Civil. 

 
4. Demais explicitações sobre as competências e 

funcionamento do Conselho Fiscal encontram-
se previstas no Regulamento Geral Interno da 
Associação. 

 
 

Artigo 8.º 
Admissão e exclusão 

 
As condições de admissão e exclusão dos 
associados, suas categorias, direitos e obrigações, 
encontram-se previstas no Regulamento Interno. 

 
 

Artigo 9.º 
Vacatura 

 
1. Em caso de vacatura, os corpos sociais 

podem, provisoriamente, proceder à 
substituição de qualquer Membro do respetivo 
órgão social. 

 
2. A substituição definitiva deverá ser sujeita a 

confirmação na Assembleia Geral seguinte. 
 
3. Os poderes dos Membros assim eleitos 

cessam no momento em que normalmente 
expirariam os mandatos dos Membros 
substituídos. 

 
 

Artigo 10.º 
Dos Atos Eleitorais 

 
1. As eleições para a Direção, o Conselho Fiscal 

e a Mesa da Assembleia Geral realizam-se 
trienalmente. 

 
2. A convocação dos atos eleitorais compete à 

mesa da Assembleia Geral em funções, 
ouvido o Presidente da Direção e deve ser 
feita com antecedência mínima de trinta dias. 

 
3. A condução do processo eleitoral cabe à 

Comissão Eleitoral. 
 
4. As candidaturas devem ser apresentadas, em 

lista completa, aos membros iniciais da 
Comissão Eleitoral (Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral cessante e membro da 
Direção cessante pela mesma apontado) até 
ao trigésimo dia anterior ao das eleições. 

 
 

Artigo 11.º 
Método de Eleição 

 
1. A MAG, a Direção e o Conselho Fiscal são 

eleitos separadamente por sufrágio universal 
direto de todos os associados ordinários da 
Associação. 

 
2. Para a eleição de todos os órgãos da 

Associação é considerada eleita à primeira 
volta a lista que: 

 
a. Obtiver a maioria simples dos votos 

expressamente válidos, quando se 
apresentarem a sufrágio um máximo de duas 
listas; 

 
b. Obtiver a maioria absoluta dos votos 

expressamente válidos, quando se 
apresentarem a sufrágio três ou mais listas. 

 
3. Caso nenhuma lista possa ser declarada 

vencedora nos termos do número anterior, 
realizar-se-á uma segunda volta, no prazo 
máximo de cinco dias úteis, à qual 
concorrerão apenas as duas listas mais 
votadas na primeira volta. 

 
 

Artigo 12.º 
Comissão Eleitoral 

 
1. A condução, fiscalização e coordenação de 

todo o processo eleitoral compete à Comissão 
Eleitoral, que é composta por: 
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a. Presidente da MAG, que presidirá com voto de 
desempate; 

 
b. Um elemento designado pela Direção 

cessante, que secretariará sem direito a voto; 
 
c. Um representante de cada candidatura. 
 
2. A Comissão Eleitoral iniciará funções aquando 

da publicação das listas candidatas definitivas 
e cessará as mesmas funções aquando da 
publicação dos resultados definitivos das 
eleições. 

 
3. Compete à Comissão Eleitoral: 
 
a. Presidir ao ato eleitoral, fiscalizar a legalidade 

e regularidade das listas apresentadas e 
decidir quanto à sua denominação, na falta de 
acordo entre os interessados; 

 
b. Deliberar quanto à duração, organização e 

regras da campanha eleitoral; 
 
c. Decidir sobre todas as questões relativas ao 

processo eleitoral; 
 
d. Proceder à contagem das votações e verificar 

da sua conformidade com os boletins de voto 
depositados e com o número de votantes 
apurados; 

 
e. Marcar, de acordo com o disposto no n.º 3 do 

artigo anterior, a data da segunda volta; 
 
f. Homologar e publicitar os resultados 

definitivos e proclamar os vencedores; 
 
g. Elaborar a ata de apuramento eleitoral, relativa 

a cada escrutínio. 
 
4. De todas as reuniões da Comissão Eleitoral 

serão lavradas atas, as quais serão assinadas 
pelos membros presentes. As atas devem ser 
o relato fidedigno das reuniões, das propostas 
apresentadas e dos resultados de todas as 
votações que se tenham realizado, podendo 
ser anexadas às atas eventuais declarações 
de voto. 

 
 

Artigo 13.º 
Tomada de Posse 

 
1. O mandato inicia-se com a tomada de posse 

perante o Presidente da Assembleia Geral ou 
seu substituto, devendo ter lugar no primeiro 
mês a seguir às eleições. 

 

2. Em caso de eleição extraordinária, a posse 
poderá ter lugar no prazo estabelecido no 
número um deste artigo ou no prazo de 
quarenta e cinco dias após a eleição, sendo 
prorrogado o mandato em curso até à posse 
dos novos Corpos Sociais. 

 
 

Artigo 14.º 
Extinção e destino dos bens 

 
1. Em caso de extinção da Associação, compete 

à Assembleia Geral deliberar sobre o destino 
dos bens nos termos da Lei, bem como eleger 
uma Comissão Liquidatária. 

 
2. Os poderes da Comissão Liquidatária ficam 

limitados à prática de atos meramente 
conservatórios e necessários quer à liquidação 
do Património Social quer à ultimação de 
negócios pendentes. 

 
 

Artigo 15.º 
Integração das Lacunas dos Estatutos 

e alterações aos mesmos 
 

1. Os casos omissos em Estatutos e 
Regulamento Geral Interno serão resolvidos 
de acordo com a legislação em vigor, v.g. pela 
aplicação de disposições do Código Civil e 
demais legislação aplicável. 

 
2. Quaisquer propostas de alterações aos 

Estatutos da Associação Portuguesa do 
Clarinete terão de ser apresentadas aos 
Associados para aprovação em Assembleia 
Geral de Associados, sendo aprovadas com 
uma maioria de dois terços dos votos 
submetidos, contando com a presença de, no 
mínimo, trinta por cento dos associados. 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
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Proposta de aprovação das Normas de 
Participação no Meeting Internacional da 
Academia de Clarinete Marcos Romão dos Reis 
Jr.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 416/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Meeting Internacional da Academia de 

Clarinete Marcos Romão dos Reis Jr. se 
encontra previsto no programa de formação e 
difusão do Plano de Intervenção Municipal 
para a Música; 

 
B. Nos termos indicados na informação registada 

sob o n.º E/87618/2018, este programa 
possibilita a partilha de experiências e a 
consolidação das competências artísticas dos 
músicos participantes, bem como o 
incremento da oferta cultural municipal, 
através de um conjunto de concertos para o 
público em geral. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo das als. e) e 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 normas de 
participação no Meeting Internacional da 
Academia de Clarinete Marcos Romão dos Reis 
Jr., nos termos da informação registada sob o n.º 
E/87618/2018. 

 
 

Loures, 18 de setembro de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 

Academia de Clarinete 
Marcos Romão dos Reis Jr. 

Meeting Internacional 
 

Normas de Participação 
 

A Academia de Clarinete Marcos Romão dos Reis 
Jr. - Meeting Internacional destina-se a todos os 
executantes de clarinete, e demais instrumentistas 
considerados em cada edição, alunos de 
conservatórios e escolas superiores de música, 
músicos de bandas filarmónicas, orquestras 
ligeiras e escolas de música, e músicos 
individualmente considerados, independentemente 
da sua experiência musical. 

Aos participantes no Meeting será dada a 
oportunidade de trabalhar com alguns dos 
melhores instrumentistas do mundo 
proporcionando-lhes experiências únicas de 
partilha e aquisição de conhecimentos da maior 
relevância para a sua prática e formação musical. 
 
Esta iniciativa contribuirá de forma ímpar para a 
valorização e troca de experiência dos jovens 
músicos participantes, proporcionando igualmente, 
ao público em geral, concertos de significativa 
qualidade, momentos cruciais para o incremento 
da atividade cultural municipal, projetando Loures 
no panorama nacional e internacional como a 
Capital do Clarinete. 
 
1. Organização 
 
O Meeting Internacional da Academia de Clarinete 
Marcos Romão dos Reis Jr., organizado pela 
Câmara Municipal de Loures, é promovido em 
parceria com a Junta de Freguesia de Loures. 
 
 
2. Direção Musical e Pedagógica 
 
A direção musical e pedagógica da Academia de 
Clarinete Marcos Romão dos Reis Jr. - Meeting 
Internacional é da responsabilidade de professor 
convidado de reconhecido mérito nacional e 
internacional. 
 
 

3. Data e local do evento 
 
O Meeting decorre anualmente, no mês de 
outubro, em Loures. 
 
 
4. Funcionamento 
 
A Academia de Clarinete Marcos Romão dos Reis 
Jr. - Meeting Internacional contempla diferentes 
vertentes de atividade como masterclasses, 
workshops, palestras, exposições e concertos. 
 
4.1. Masterclasses e workshops 
 
As masterclasses e workshops, dirigidos por 
professores nacionais e internacionais, decorrem 
no mês de outubro, em dias e horários a indicar, 
nas quais os participantes inscritos participam em 
função de distribuição definida pela Direção 
Pedagógica, conciliando-se sempre que possível 
os interesses dos alunos. Cada professor definirá 
o modelo e organização de trabalho das suas 
classes. 
 



 

 
N.º 18 

  

 
 

26 de SETEMBRO 
de 2018 

 
 
 
 

18 

 

A organização fornecerá a cada participante os 
conteúdos didáticos a abordar nas classes. 
 
4.2. Palestras, Exposições e Concertos 
 
As palestras, exposições e concertos, de 
participação livre, decorrerão em dias e horários a 
designar em programa específico do evento. 
 
 
5. Inscrições 
 
5.1. As inscrições deverão ser efetuadas mediante 

o preenchimento de ficha de inscrição própria 
disponibilizada pela organização, e respetivo 
envio até dois dias antes do evento, através 
de correio eletrónico, para dc@cm-loures.pt ou 
por correio para o endereço Câmara Municipal 
de Loures/Divisão de Cultura, Praça da 
Liberdade, 2674-501 Loures. 

 
5.2. A inscrição pressupõe a aceitação integral das 

normas de participação e de entrega de toda a 
documentação que vier a ser exigida (termo 
de responsabilidade e comprovativo de 
residência, quando aplicável). No que respeita 
à identificação pessoal, será esta validada, por 
exibição do respetivo documento identificativo 
ou sob o consentimento expresso do seu 
titular, de reprodução do mesmo. 

 
 
6. Valores de inscrição 
 
6.1. Os valores de inscrição diferem em função da 

modalidade de frequência escolhida, com 
vantagem para os residentes no concelho de 
Loures e músicos e/ou alunos das escolas de 
música do movimento associativo, bandas 
filarmónicas e/ou orquestras ligeiras do 
concelho de Loures. 

 
6.2. A inscrição tem o valor de 35,00 € (trinta e 

cinco euros), verificando-se uma redução de 
30% para alunos de conservatórios e/ou 
escolas superiores de música, residentes no 
Concelho, perfazendo o valor a pagar 24,50 € 
(vinte e quatro euros e cinquenta cêntimos), e 
uma redução de 60% para os músicos, alunos 
de escolas de música do movimento 
associativo, bandas filarmónicas e orquestras 
ligeiras do concelho de Loures, perfazendo o 
valor a pagar 14,00 € (catorze euros). 

 
 
 
 
 
 

7. Refeições e alojamento 
 
7.1. Aos participantes interessados, a organização 

facilitará as refeições e o alojamento, 
mediante manifestação de interesse na ficha 
de inscrição, e até ao limite disponível. 

 
7.2. As refeições serão servidas em equipamento 

municipal, acrescendo ao valor de inscrição o 
custo de 5,00 € (cinco euros) por cada 
refeição (almoço/jantar). 

 
7.3. O alojamento será feito em residência coletiva 

com camaratas e instalações sanitárias, 
acrescendo ao valor de inscrição o custo de 
15,00 € (quinze euros), por pessoa e por noite. 

 
7.4. A organização reserva-se no direito de não 

permitir a continuação de pernoita a alunos 
que apresentem comportamento inapropriado, 
de desrespeito pelos normativos em vigor e 
pela boa convivência de grupo, não existindo, 
nestas situações, a devolução dos 
pagamentos efetivados. 

 
7.5. Os alunos que provoquem danos serão 

responsabilizados pelos encargos resultantes 
dos mesmos sendo que, no caso de alunos 
menores, todos as responsabilidades serão 
assumidas pelos respetivos encarregados de 
educação e/ou subscritores do termo de 
responsabilidade. 

 
 
8. Meios de pagamento 
 
Os inscritos poderão proceder ao pagamento dos 
respetivos valores, à Câmara Municipal de Loures, 
em numerário, cheque ou transferência bancária. 
 
 
9. Critérios de seleção 
 
O número de vagas na Academia de Clarinete 
Marcos Romão dos Reis Jr. - Meeting 
Internacional, e em cada classe, é limitado, pelo 
que poderá haver lugar a seleção em função dos 
seguintes critérios e respetiva ordem de 
prioridade: 
 
a) Músicos e/ou alunos das escolas de música 

do movimento associativo, bandas 
filarmónicas e/ou orquestras ligeiras do 
concelho de Loures; 

b) Residência no concelho de Loures; 
c) Habilitações musicais; 
d) Ordem de chegada da ficha de inscrição. 
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10. Condições de participação 
 
Os participantes devem fazer-se acompanhar dos 
seus próprios instrumentos musicais, não se 
responsabilizando a organização pelo seu 
fornecimento. 
 
 
11. Desistências e alteração na modalidade de 

inscrição 
 
11.1. Em caso de desistência ou alteração à 

modalidade de inscrição, as mesmas deverão 
ser comunicadas à organização, 
impreterivelmente, até três dias antes da data 
em que decorrerá o evento, sendo nesse 
caso restituído 100% do valor pago. 

 
11.2. Após a data limite referida no ponto anterior, 

o candidato não terá direito a qualquer 
devolução das quantias liquidadas. 

 
11.3. Os participantes inscritos que não 

comparecerem não terão direito à devolução 
do pagamento efetuado. 

 
 
12. Certificado 
 
A todos os alunos participantes será entregue um 
certificado de participação. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de emissão de parecer favorável à 
alteração de denominações de estabelecimentos 
escolares. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 417/2018 

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

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

B. Nos termos do artigo 2.º, n.º 1, a denominação 
dos estabelecimentos é constituída pelos 
seguintes elementos: “a) designação de 
acordo com a tipologia (...); b) nome de um 
patrono ou outro nome alusivo à região onde a 
escola cultural ou geograficamente se insere; 
c) nome da localidade onde se situa, seguido 
do nome do concelho, se a localidade não for 
sede de concelho”. No n.º 2 do mesmo artigo é 
referido que “as propostas de denominação 
que incluem qualquer dos elementos 
constantes na alínea b) do número anterior 
devem fundamentar-se no reconhecido valor 
de personalidade que se tenha distinguido na 
região, nomeadamente no âmbito da cultura, 
da ciência ou educação (…)”. 

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

“denominação do agrupamento de escolas e a 
denominação da respetiva escola sede devem 
coincidir no que se refere aos elementos 
constantes nas alíneas b) e c) do n.º 1 do 
artigo 2.º”. 

 
D. De acordo com o mesmo Decreto-Lei, cabe 

exclusivamente ao Ministério de Educação, 
mediante despacho, fixar a denominação dos 
estabelecimentos de educação e ensino, 
podendo no entanto os órgãos de gestão dos 
Agrupamentos Escolares e/ou a respetiva 
Câmara Municipal apresentar propostas para 
as mesmas (Artigo 3.º, n.º 1, n.º 2). Por outro 
lado, refere ainda o n.º 5 do mesmo artigo que 
“nos casos em que a proposta de 
denominação seja apresentada por uma das 
entidades referidas no n.º 2, deve ser 
acompanhada de parecer da outra entidade 
referida na mesma disposição”. 

 
E. O Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 

Azóia apresentou à Câmara Municipal de 
Loures proposta de atribuição de Patrono às 
Escolas Básicas n.º 5 e n.º 6 de Santa Iria de 
Azóia, Fernando Pessoa e Júlio Dinis 
respetivamente. 

 
F. Este pedido vem corroborado pelo Conselho 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 387/90 de 10 de dezembro, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 299/07 de 22 de 
agosto, a prestação de parecer favorável à 
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proposta de alteração de denominação da Escola 
Básica n.º 5 de Santa Iria de Azóia para Escola 
Básica Fernando Pessoa e da Escola Básica n.º 6 
de Santa Iria de Azóia para Escola Básica Júlio 
Dinis. 

 
 

Loures, 27 de agosto de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador António 
Manuel Lopes Marcelino, por ser Diretor do 
Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 
Azóia) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 

 
Processo n.º 47284/DCA/2018 
Concurso público para aquisição continuada 
de bens de consumo alimentar, por lotes, para 
o Município de Loures e os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR) 
Proposta de aprovação do Relatório Final, e de 
consequente adjudicação, e de aprovação das 
minutas de contrato. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 418/2018 

 
Considerando: 
 
A. Que na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures, e pelo Conselho de 
Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), foi 
lançado o concurso público, em agrupamento 
de entidades adjudicantes, em conformidade 
com o previsto no artigo 16.º, n.º 1, alínea b), 
artigos 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1 alínea b), e 39.º, 
todos do Código dos Contratos Públicos, 
concurso desenvolvido sob o n.º de processo 
47284/DCA/2018, com vista à celebração de 
contratos para a aquisição continuada de bens 
de consumo alimentar, por lotes, a saber: 
Produtos Hortícolas e Fruta (Lote 1), Carnes e 
Seus Produtos (Lote 2), Produtos de Padaria e 

Pastelaria (Lote 3), Produtos Congelados e 
Ultracongelados (Lote 4), Pescado Fresco 
(Lote 5), Produtos de Mercearia, Azeite, 
Bebidas e Laticínios (Lote 6), Produtos 
Dietéticos (Lote 7) e Fruta com Serviço de 
Distribuição (Lote 8), com vista à satisfação 
das necessidades diárias e também de 
necessidades pontuais (eventos e iniciativas 
municipais). Dos lotes ora referidos, os lotes 1 
a 6 dizem respeito ao Município de Loures e 
aos SIMAR, o lote 7 só diz respeito ao 
Município de Loures e o lote 8 só diz respeito 
aos SIMAR; 

 
B. Que tendo decorrido o prazo para a 

apresentação de propostas, o júri do 
procedimento elaborou o Relatório Preliminar 
com análise, avaliação e ordenação das 
propostas apresentadas pelos concorrentes, 
tendo-o submetido a audiência prévia com 
concessão de prazo que também já decorreu; 

 
C. Tendo-se procedido à audiência prévia, houve 

lugar à apresentação de observaçôes ao 
abrigo desse direito por parte de um dos 
concorrentes, as quais, depois de apreciadas 
pelo júri, levaram à elaboração do Relatório 
Final, sem que deste último decorresse 
necessidade de nova sujeição a audiência 
prévia dos concorrentes; 

 
D. Que, entretanto, o júri elaborou o Relatório 

Final que se anexa, e que cabe submeter a 
deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
órgão competente para a decisão de contratar, 
com vista à aprovação do mesmo, relatório 
esse que inclui proposta de adjudicação para 
cada um dos lotes em causa, sendo que o 
Relatório Final carecerá de ser, igualmente, 
submetido ao órgão competente para contratar 
dos SIMAR para o mesmo propósito; 

 
E. Que a despesa decorrente deste 

procedimento não produz efeitos financeiros 
no corrente ano e foi verificado, nesta data, 
que a mesma está prevista na rubrica 0303 
020106 2018 A 81, conforme PRC n.º 
1428/2018, datada de 24/04/2018, só se 
produzindo efeitos financeiros a partir de 1 de 
janeiro de 2019; 

 
F. Adjudicadas que sejam as propostas das 

concorrentes em cada um dos lotes, se mostra 
necessária a aprovação, por parte da Câmara 
Municipal, do projeto de minuta dos contratos 
a celebrar, minuta essa que se anexa, sendo 
que nos casos em que uma entidade 
adjudicatária tem adjudicados mais do que um 
lote, a minuta do contrato a celebrar integrará 
a pluralidade dos lotes adjudicados; 
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G. Ao abrigo do disposto no artigo 18.º, alínea a), 
do Regulamento de Taxas do Município de 
Loures é devida taxa pela redução dos 
contratos a escrito; 

 
H. Que da soma do preço base unitário fixado em 

cada lote resultava um preço base global do 
procedimento no montante de 1.919.880,81 € 
para três anos e que da soma dos preços 
propostos em cada lote nos termos que se 
propõe sejam adjudicados para o período de 
três anos resulta um preço global adjudicado 
no montante de 1.826.540,69 € pelo que se 
constata uma redução de preço global 
proposto em todos os lotes quando 
comparado com o preço base global de todos 
os lotes no montante de 93.340,12 € com a 
inerente redução do IVA a pagar respeitante a 
este montante. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto na alínea dd) do número 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09, nos 
artigos 73.º, 76.º, 98.º e números 3 e 4 do artigo 
148.º, todos do Código dos Contratos Públicos (na 
sua versão atualizada), bem como do disposto no 
artigo 18.º, alínea b), do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, aprovar: 
 
1. O Relatório Final referente ao concurso 

público em agrupamento de entidades 
adjudicantes, desenvolvido sob o n.º de 
processo 47284/DCA/2018, com vista à 
celebração de contratos para a aquisição 
continuada de bens de consumo alimentar, por 
lotes, a saber: Produtos Hortícolas e Fruta 
(Lote 1), Carnes e Seus Produtos (Lote 2), 
Produtos de Padaria e Pastelaria (Lote 3), 
Produtos Congelados e Ultracongelados (Lote 
4), Pescado Fresco (Lote 5), Produtos de 
Mercearia, Azeite, Bebidas e Laticínios (Lote 
6), Produtos Dietéticos (Lote 7) e Fruta com 
Serviço de Distribuição (Lote 8), com vista à 
satisfação das necessidades diárias e também 
de necessidades pontuais (eventos e 
iniciativas municipais); 

 
2. As inerentes adjudicações às propostas 

ordenadas em 1.º lugar em cada um dos lotes 
1 a 8 sujeitos a concurso, ou seja: 

 
a) A adjudicação no Lote 1 à proposta da 

concorrente Comefrutas - Comércio de Fruta, 
Lda., com o preço global anual de 106.378,26 
€, desdobrado em 15.870,96 € para os SIMAR 
e 90.507,30 € para o Município de Loures e 
com o preço contratual global para o período 

de três anos de 319.134,78 € desdobrado em 
47.612,88 € para os SIMAR e 271.521,90 € 
para o Município de Loures, a que acrescerá o 
IVA à taxa legal em vigor; 

 
b) A adjudicação no Lote 2 à proposta da 

concorrente PAC & BOM - Comércio e 
Serviços, Lda., com o preço global anual de 
117.317,75 €, desdobrado em 16.884,35 € 
para os SIMAR e 100.433,40 € para o 
Município de Loures e com o preço contratual 
global para o período de três anos .de 
351.953,25 € desdobrado em 50.653,05 € 
para os SIMAR e 301.300,20 € para o 
Município de Loures, a que acrescerá o IVA à 
taxa legal em vigor; 

 
c) A adjudicação no Lote 3 à proposta da 

concorrente Panificação Floresta da Póvoa, 
Lda., com o preço global anual de 57.995,90 
€, desdobrado em 3.999,90 € para os SIMAR 
e 53.996,00 € para o Município de Loures e 
com o preço contratual global para o período 
de três anos de 173.987,70 € desdobrado em 
11.999,70 € para os SIMAR e 161.988,00 € 
para o Município de Loures, a que acrescerá o 
IVA à taxa legal em vigor; 

 
d) A adjudicação no Lote 4 à proposta da 

concorrente Mafripeixe - Comércio de Peixe, 
Lda., com o preço global anual de 137.437,70 
€, desdobrado em 22.083,20 € para os SIMAR 
e 115.354,50 € para o Município de Loures e 
com o preço contratual global para o período 
de três anos de 412.313,10 € desdobrado em 
66.249,60 € para os SIMAR e 346.063,50 € 
para o Município de Loures, a que acrescerá o 
IVA à taxa legal em vigor; 

 
e) A adjudicação no Lote 5 à proposta da 

concorrente Mafripeixe - Comércio de Peixe, 
Lda., com o preço global anual de 47.953,75 
€, desdobrado em 4.999,75 € para os SIMAR 
e 42.954,00 € para o Município de Loures e 
com o preço contratual global para o período 
de três anos de 143.861,25 € desdobrado em 
14.999,25 € para os SIMAR e 128.862,00 € 
para o Município de Loures, a que acrescerá o 
IVA à taxa legal em vigor; 

 
f) A adjudicação no Lote 6 à proposta da 

concorrente PAC & BOM - Comércio e 
Serviços, Lda., com o preço global anual de 
87.202,10 €, desdobrado em 12.021,08 € para 
os SIMAR e 75.181,02 € para o Município de 
Loures e com o preço contratual global para o 
período de três anos de 261.606,29 € 
desdobrado em 36.063,24 € para os SIMAR e 
225.543,05 € para o Município de Loures, a 
que acrescerá o IVA à taxa legal em vigor; 
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g) A adjudicação no Lote 7 à proposta da 
concorrente PAC & BOM - Comércio e 
Serviços, Lda., com o preço global anual de 
2.606,44 € para o Município de Loures e com 
o preço contratual global para o período de 
três anos de 7.819,32 € para o Município de 
Loures a que acrescerá o IVA à taxa legal em 
vigor; 

 
h) A adjudicação no Lote 8 à proposta da 

concorrente Entre Molhos e Caixas, Lda., com 
o preço global anual de 51.955,00 € para os 
SIMAR e com o preço contratual global para o 
período de três anos de 155.865,00 € para os 
SIMAR, a que acrescerá o IVA à taxa legal em 
vigor. 

 
3. Os projetos de minuta dos contratos a celebrar 

entre o Município de Loures e as entidades 
adjudicantes em cada um dos lotes a adjudicar 
em causa nesta proposta; 

 
4. A liquidação da taxa devida pela respetiva 

redução dos contratos a escrito, a pagar pelas 
entidades adjudicatárias respetivas. 

 
 

Loures, 18 de setembro de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Pelas suas caraterísticas, 
os projetos de minutas dos contratos a celebrar 
encontram-se disponíveis em suporte informático, 
para eventual consulta, no Gabinete Loures 
Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 
DAS ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 

 
Processo n.º 30811/L/OR/1997 
Comissão de Administração Conjunta do 
Bairro das Fontes 
Proposta de aprovação do projeto de reconversão, 
na modalidade de operação de loteamento e 
respetivas condições, e de aprovação das 
condições do licenciamento condicionado de obras 
particulares, nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 419/2018 

 
Considerando: 
 
A. A formalização do procedimento de 

licenciamento da operação de loteamento da 
AUGI do Bairro das Fontes, da União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, a sua correta instrução e 
a recolha de pareceres favoráveis das 
entidades que, no âmbito da Lei n.º 91/95, de 
2 de setembro, têm de emitir parecer; 

 
B. A ausência de qualquer reclamação ou 

sugestão no âmbito da consulta pública 
realizada; 

 
C. O referido na informação n.º 

59/EMAUGI/CT/2018 e na do Chefe de Equipa 
Multidisciplinar quanto ao facto de estarem 
reunidas condições para se decidir sobre o 
projeto de reconversão desta AUGI. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere nos termos do 
disposto no art.º 24.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 59/EMAUGI/CT/2018, ainda da 
informação do Chefe de Equipa: 
 
1. Aprovar o projeto de reconversão, na 

modalidade de operação de loteamento e 
respetivas condições da AUGI do Bairro das 
Fontes; 

 
2. Aprovar as condições do licenciamento 

condicionado de obras particulares. 
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Loures, 18 de setembro de 2018 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Processo n.º 43278/LA/L/OR/2003 
Comissão de Administração do Bairro 
Cachoeiras de Cima 
Proposta de aprovação da redelimitação da AUGI 
das Cachoeiras de Cima, nos termos das 
informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 420/2018 

 
Considerando: 
 
A. As dificuldades que as atuais delimitações 

AUGI dos bairros Cachoeiras de Cima e UGT 
18 originam nos respetivos processos de 
reconversão e procurando não acrescentar 
mais dificuldades à conclusão destes 
processos; 

 
B. A proposta apresentada pela Comissão de 

Administração da AUGI das Cachoeiras de 
Cima, também demonstrativa da sua vontade 
em avançar com a reconversão e as reuniões 
realizadas com a Conservatória do Registo 
Predial; 

 
C. O previsto na Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, 

em matéria de redelimitações dos polígonos 
AUGI e o que consta da 5.ª Carta de 
Delimitações das AUGI, aprovada por 
deliberação tomada na 60.ª reunião de 
Câmara, de 16 de março de 2016. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 7 do art.º 1.º e art.º 35.º ambos da 
Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na redação 
vigente: 
 
1. Aprovar a redelimitação da AUGI das 

Cachoeiras de Cima. 
 
 
 

Loures, 17 de setembro de 2018 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Processo n.º 398/2013 
Proposta de aprovação da suspensão de ligação 
às redes de infraestruturas urbanísticas existentes 
(água e eletricidade) para os lotes cujos 
proprietários e comproprietários estão em situação 
de incumprimento, no âmbito da reconversão no 
Bairro da Bogalheira, União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação, nos termos das 
informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 421/2018 

 
Considerando: 
 
A. A atual etapa do processo de reconversão do 

Bairro da Bogalheira, União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação, na fase final de 
realização das obras de urbanização, e a 
importância em assegurar condições para a 
sua conclusão. 

 
B. O referido na informação n.º 

42/Emaugi/IA/2018 quanto ao facto de haver 
incumprimento do dever de comparticipar nos 
custos do processo de reconversão por parte 
de alguns proprietários e comproprietários do 
Bairro da Bogalheira, União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 7 do art.º 3.º da Lei n.º 91/95, de 2 
de setembro, na redação vigente: 
 
1. Aprovar a suspensão da ligação às redes de 

infraestruturas existentes dos lotes 
mencionados na informação supracitada. 

 
 

Loures, 18 de setembro de 2018 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista, não tendo participado 
na votação o Sr. Vereador António Manuel 
Lopes Marcelino ) 

 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta de aprovação do requerimento de 
exoneração do Sr. António Manuel Pombinho 
Costa Guilherme do cargo de Vogal do Conselho 
de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas e de nomeação 
para aquele cargo do Sr. Paulo Jorge Piteira Leão. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 422/2018 

 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal na sua 1.ª reunião de 25 

de outubro de 2017, pela proposta n.º 
510/2017, deliberou nomear para o Conselho 
de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR) 
para membro na função de Vogal, o Sr. 
Vereador António Manuel Pombinho Costa 
Guilherme; 

 
 
 

B. O Conselho de Administração é composto por 
um Presidente e dois Vogais, um de cada 
Câmara, sendo que compete à Câmara 
Municipal nomear os membros do respetivo 
Conselho de Administração dos SIMAR de 
entre os seus membros, nos termos do n.º 2 
do artigo 12.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 
agosto; 

 
C. Tendo o Sr. Vereador requerido a exoneração 

do cargo de Vogal do Conselho de 
Administração dos SIMAR, com produção de 
efeitos a 1 de outubro de 2018, torna-se 
necessário proceder à respetiva substituição. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea 
pp) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, conjugada com os n.ºs 1 e 2 do artigo 
12.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, aprovar o 
requerimento de exoneração do cargo do Sr. 
António Manuel Pombinho Costa Guilherme e 
nomear para o cargo de Vogal do Conselho de 
Administração dos SIMAR Paulo Jorge Piteira 
Leão, com efeitos a 1 de outubro de 2018.   

 
 

Loures 26 de setembro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por 5 votos a favor, 5 votos em 
branco e 1 voto contra, mediante escrutínio 
secreto) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 
 

 

 
OBRAS 

MUNICIPAIS 

 
 

DESPACHO n.º 153/2018 
 

de 12 de setembro de 2018 
 

Subdelegação de competências 
no Chefe da Divisão 

de Infraestruturas Rodoviárias 
e Espaços Públicos 

 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e no n.º 3 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando ainda as competências que me 
foram delegadas e subdelegadas pelo Senhor 
Vice-Presidente da Câmara através do Despacho 
n.º 133/2017, de 14 de novembro de 2017, 
subdelego no Sr. Chefe de Divisão de 
lnfraestruturas Rodoviárias e Espaços Públicos 
(DIREP), Eng.º Luís Manuel Braz da Costa Lopes, 
as seguintes competências: 
 
I. Contratação Pública e Realização de 

Despesa: 
 
1. Propor a contratação e contração de despesa 

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

 
2. Propor a contratação de despesa e a escolha 

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

 
3. Propor o pagamento das despesas 

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

4. Autorizar o pagamento das despesas até ao 
valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), IVA 
incluído, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizados; 

 
5. Validar as requisições internas no âmbito da 

Divisão; 
 
6. Propor os atos de administração ordinária, 

incluindo os de instrução de procedimentos, 
nomeadamente os de preparação e execução 
necessárias à decisão, no âmbito das 
competências do DOM, e ainda os 
necessários à execução dos atos do ora 
subdelegante, do Vice-presidente, do 
Presidente ou da Câmara Municipal, 
nomeadamente: 

 
a) A homologação de autos de consignação de 

empreitadas; 
 
b) A nomeação da direção técnica de fiscalização 

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

 
c) Programar, promover, acompanhar e fiscalizar 

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

 
d) A homologação de autos de suspensão de 

empreitadas; 
 
e) A homologação de autos de receção de 

empreitadas; 
 
f) A homologação de autos de vistoria para 

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

trabalho das empreitadas, desde que não 
envolvam nem alteração do preço contratual 
nem dos prazos. 

 
No que se refere às competências ora 
subdelegadas nos pontos 4 e 6 alíneas a), d), e) e 
f), deverá ser dado conhecimento ao DOM/APC, 
para efeitos de registo. 
 
 
II. Gestão de Recursos Humanos da Divisão: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

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

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

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
III. Outras Áreas: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
da Divisão, de acordo com as normas em vigor. 
 
 
IV. Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 

1. Informar os particulares, sempre que o 
requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do delegante/subdelegante, nos 
termos da lei; 

 
4. As competências necessárias à direção dos 

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

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

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

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
7. Decidir o arquivamento de processos das 

atribuições cometidas à Divisão, 
nomeadamente na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas; 

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida a quaisquer entidades ou 

organismos públicos e, designadamente, ao 
Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, 
Ministros, Secretários de Estado, Presidentes 
do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da 
República, Presidentes de Câmara, 
Presidentes de Juntas de Freguesia, 
Presidente da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 
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b) A que constituir, por si, informação, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 

 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
 
O presente despacho de subdelegação de 
competências produz efeitos a 10 de setembro de 
2018, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o disposto no presente 
despacho. 

 
 

pela Diretora do Departamento 
de Obras Municipais 

Maria Amélia de Jesus Pardal 
 

(a) João Félix 
 
 
 
 

 

 
 

AMBIENTE 
 

 
 

� INFORMAÇÃO n.° 273/DA/DSPA/RMS 

 
de 11 de setembro de 2018 

 
sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 

datado de 13 de setembro de 2018 
pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 

e de 17 de setembro de 2018 
pelo Sr. Vice-Presidente 

 
Substituição na ausência do signatário 

 
Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias, proponho que a minha substituição seja 
assegurada pelo Eng.º Bruno Rodrigues, no 
período compreendido entre 12 e 24 de setembro, 
com as competências que me foram subdelegadas 
pelo Sr. Diretor de Departamento. 
 

Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação. 

 
 

O Chefe da Divisão 
de Serviços Públicos Ambientais 

 
(a) Rui Máximo Santos 

 
 
 
 

 

 

 

ATENDIMENTO 
INFORMAÇÃO 

E 
COMUNICAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 62/DAIC/CG 

 
de 21 de setembro de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 24 de setembro de 2018, 

pelo Sr. Presidente da Câmara 
 

Substituição do Chefe da Divisão 
de Atendimento, Informação e Comunicação, 

de 1 a 4 de outubro 
 

Considerando a ausência do signatário, de 1 a 4 
de outubro, por motivo de férias, propõe-se que as 
competências que me foram delegadas através 
dos despachos números 89/2017 e 19/2018 sejam 
asseguradas, naquele período, pela técnica 
superior Ana Sofia Alonso Batalha (número 
informático 32827). 
 
Em caso de concordância superior, propõe-se que 
a presente informação seja divulgada pelos 
serviços municipais, para os efeitos devidos. 

 
 

Loures, 21 de setembro de 2018 
 

O Chefe da Divisão de Atendimento, 
Informação e Comunicação 

 
(a) Carlos Gomes 
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ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO n.º 13265/2018 
 

Contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 1 de 
agosto de 2018, com Maria Luísa Correia de 
Oliveira, na categoria de Assistente Técnico da 
carreira geral de Assistente Técnico, na 1.ª 
posição remuneratória e nível remuneratório 5 da 
Tabela Remuneratória Única, no seguimento do 
Aviso n.º 10109/2016, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 156, de 16 de agosto de 
2016, para constituição de vínculo de emprego 
público na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado. 

 
28 de agosto de 2018. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 180, de 18 de setembro de 2018] 

 
 
 
 

AVISO n.º 13550/2018 
 

Contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 1 de 
agosto de 2018, com Graciete de Jesus Morais 
Coelho Ramalheiro, Helena Maria Mariano 
Candeias, Jocelina Laurindo Abrantes, Maria João 
da Silveira Duarte, Nelson Filipe Joaquim Nunes, 
Renata Gabriela Pedro Guilherme, Sandra Luísa 
Oliveira Rafael e Tânia Cristina Matias Abrigada, 
na categoria de Técnico Superior da carreira de 
Técnico Superior, na 2.ª posição remuneratória e 
nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória 
Única, e com Tiago Araújo Guerreiro Teixeira, na 

categoria de Especialista de Informática, Grau 1, 
Nível 2, da carreira de Especialista de Informática, 
entre o nível 23 e 24 da Tabela Remuneratória 
Única dos trabalhadores que exercem funções 
públicas, para constituição de vínculo de emprego 
público na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado. 

 
1 de agosto de 2018. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 184, de 24 de setembro de 2018] 

 
 
 
 

AVISO n.º 13551/2018 
 

Contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 1 de 
setembro de 2018, com José Júlio da Silva 
Condeço Machado, na categoria de Assistente 
Operacional da carreira geral de Assistente 
Operacional, na 2.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 2 da Tabela Remuneratória Única, 
no seguimento do Aviso n.º 8036/2016, publicado 
em Diário da República, 2.ª série, n.º 121, de 27 
de junho de 2016, para constituição de vínculo de 
emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. 

 
3 de setembro de 2018. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 184, de 24 de setembro de 2018] 
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SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

AVISO n.º 13740/2018 
 

Torna-se público que, ao abrigo do disposto no 
artigo 26.º-A da Lei n.º 2/2004 de 15/1, 
devidamente atualizada e adaptada à 
Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 
29/08, o Conselho de Administração dos SIMAR 
de Loures e Odivelas, em reunião de 2018/09/05, 
deliberou nomear em regime de substituição com 
efeitos a 2018/09/10, no cargo de Chefe de 
Divisão de Redes e Manutenção, a Técnica 
Superior Florbela Marques Ferreira do mapa de 
pessoal destes serviços. 

 
10 de setembro de 2018. 

 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Ana Teresa Dinis 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 185, de 25 de setembro de 2018] 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO 
n.º 704/2018 

 
Torna-se público que se procede à retificação do 
Aviso n.º 12310/2018, publicado na 2.ª série, parte 
H - Autarquias Locais, do Diário da República, n.º 
164, de 27.08.2018, relativo à cessação da 
relação jurídica de emprego público de vários 
trabalhadores: 
 
Assim, onde se lê: 
 
«Em 2018/15/03: Doroteia Maria Bizarro Marques 
Bambusch, Técnica Superior, posição 
remuneratória 3;» 
 
deve ler-se: 
 
«Em 2018/03/15: Doroteia Maria Bizarro Marques 
Bambusch, Técnica Superior, posição 
remuneratória 3.» 

 
 
 
 
 
 

11 de setembro de 2018. 
 

A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 
 

(a) Ana Teresa Dinis 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 185, de 25 de setembro de 2018] 

 
 
 


