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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

2.ª Reunião 
da 5.ª Sessão Extraordinária, 

realizada em 8 de novembro de 2018 
 
 
 
 

CONSTITUIÇÃO DA MESA 
 

Face à ausência da 2.ª Secretária titular, a Mesa 
da Assembleia Municipal assumiu a seguinte 
composição: 
 
Presidente - Ricardo Jorge Colaço Leão 
 
1.º Secretário - João Paulo Melo Simões 
 
2.ª Secretária - Ana Isabel Serras dos Santos 
Graça 

 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Bruno Miguel de Oliveira Nunes, eleito pelo PPM -
Partido Popular Monárquico, justificou a ausência 
à presente Reunião. 
 
 
Ricardo Jorge Monteiro Lima, Presidente da Junta 
da União das Freguesias de Moscavide e Portela, 
justificou a ausência à presente Reunião. 

 
 
 
 

TOMADA DE POSSE 
 

António José da Silva Baião da Costa, eleito pelo 
BE - Bloco de Esquerda. 

 
 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

Artur Manuel Moreira Lopes, eleito pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Ana Cristina 
Jacinto da Silva Capitão Tiago Raquel 
 
 
Ricardo da Cunha Costa Andrade, eleito pelo 
PPD/PSD - Partido Social Democrata, por Paulo 
Luís Ferreira Mendes dos Santos 
 
 
Sara Raquel Bordalo Gonçalves, eleita pelo 
PPD/PSD - Partido Social Democrata, por 
Catarina Alexandra Soares Lopes 
 
 
Tiago Miguel Galão Mendonça, eleito pelo 
PPD/PSD - Partido Social Democrata, por José 
Manuel da Veiga Testos 
 
 
Carlos Luís da Costa Gonçalves, eleito pelo BE - 
Bloco de Esquerda, por António José da Silva 
Baião da Costa 
 
 
Ana Sofia Correia da Silva, eleita pelo PAN - 
Pessoas-Animais-Natureza, por Samara Andressa 
Campos Lopes 
 
 
Lizette Braga do Carmo, eleita pelo CDS-PP 
Partido Popular, por Jorge Manuel Gomes dos 
Santos 
 
 
 
Élio Alexandre Capricha Matias, Presidente da 
Junta de Freguesia de Bucelas, pelo substituto 
legal Jorge Martins Dias 

 
 
 
 

Nota: 
 
Pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal foi 
dado conhecimento da realização de Sessões do 
órgão nos dias 22 de novembro de 2018 e 29 de 
novembro de 2018. 
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CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 
 

CULTURA 
 

Proposta de aprovação 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. 
 
(Deliberação nos termos do disposto na alínea n) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
conjugado com os Artigos 53.º e 56.º da Lei n.º 50/2012, de 31 
de agosto). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 404/2018 

 
[Aprovada na 22.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 26 de setembro de 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 do 
Grupo de Representantes do PPD/PSD - 
Partido Social Democrata e os votos a favor 
dos demais Representantes) 
 
 
 
 
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. 
 
(Deliberação nos termos do disposto na alínea n) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
conjugado com os Artigos 53.º e 56.º da Lei n.º 50/2012, de 31 
de agosto). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 405/2018 

 
[Aprovada na 22.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 26 de setembro de 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. 
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Loures, 3 de setembro de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 

Quota anual - 15,00 € 
 
 
 

 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. 
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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. 

 
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. 
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Artigo 12.º 
Comissão Eleitoral 

 
1. A condução, fiscalização e coordenação de 

todo o processo eleitoral compete à Comissão 
Eleitoral, que é composta por: 

 
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) 
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GESLOURES 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M. 

Unipessoal, Lda. 
 

Proposta de designação do Fiscal Único da 
Gesloures - Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda., tendo por referência o 
período compreendido entre o 2.º semestre de 
2018 e o termo do mandato, atualmente a 
decorrer, dos órgãos sociais da Gesloures. 
 
(Deliberação nos termos do disposto no n.º 5 do Artigo 25.º e 
do n.º 3 do Artigo 26.º, ambos da Lei n.º 50/2012, de 31 de 
agosto). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 425/2018 

 
[Aprovada na 23.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 10 de outubro de 2018] 

 
Considerando que: 
 
A. Nos termos do disposto no artigo 26.º, n.º 3, 

da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, compete 
ao órgão deliberativo da entidade pública 
participante designar o fiscal único da 
empresa local, sob proposta do órgão 
executivo; 

 
B. Nos termos do disposto no artigo 25.º, n.º 5, 

do mesmo diploma legal, o fiscal único é 
obrigatoriamente um revisor oficial de contas 
ou uma sociedade de revisores oficiais de 
contas; 

 
C. O teor da proposta apresentada à Câmara 

Municipal com vista à celebração de um 
contrato de prestação de serviços de auditoria 
externa das contas anuais da Câmara 
Municipal de Loures e dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, bem como 
às respetivas contas consolidadas (Proposta 
n.º 83/2018); 

 
D. Existem vantagens em que aqueles serviços e 

as funções de fiscal único das empresas 
municipais sejam exercidos pelo mesmo 
revisor oficial de contas, atento o quadro legal 
aplicável, e designadamente a obrigação de 
consolidação de contas. 

 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto 
nos artigos 25.º, n.º 5, e 26.º, n.º 3, da Lei n.º 
50/2012, de 31 de agosto, delibere propor à 
Assembleia Municipal a designação, para o 
exercício das Funções de Fiscal Único da 
Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda., por referência ao período 
compreendido entre o 2.º semestre de 2018 e o 
termo do mandato dos órgãos sociais da empresa 
atualmente a decorrer, a sociedade de revisores 
oficiais de contas Baker Tilly, PG & Associados, 
SROC, S.A.. 

 
 

Loures, 4 de outubro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PS - Partido 
Socialista, do Grupo de Representantes do 
PPD/PSD - Partido Social Democrata, do 
Representante do BE - Bloco de Esquerda e do 
Representante do CDS-PP Partido Popular, e 
os votos a favor do Grupo de Representantes 
da CDU - Coligação Democrática Unitária e da 
Representante do PAN - Pessoas-Animais-
Natureza) 

 
 
 
 
 

LOURES PARQUE 
Empresa Municipal de Estacionamento, E.M. 

Unipessoal, Lda. 
 

Proposta de designação do Fiscal Único da Loures 
Parque - Empresa Municipal de Estacionamento, 
E.M., Unipessoal, Lda., tendo por referência o 
período compreendido entre o 2.º semestre de 
2018 e o termo do mandato, atualmente a 
decorrer, dos órgãos sociais da Loures Parque. 
 
(Deliberação nos termos do disposto no n.º 5 do Artigo 25.º e 
do n.º 3 do Artigo 26.º, ambos da Lei n.º 50/2012, de 31 de 
agosto). 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 426/2018 
 

[Aprovada na 23.ª Reunião Ordinária 
de Câmara Municipal, 

realizada em 10 de outubro de 2018] 
 

Considerando que: 
 
A. Nos termos do disposto no artigo 26.º, n.º 3, 

da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, compete 
ao órgão deliberativo da entidade pública 
participante designar o fiscal único da 
empresa local, sob proposta do órgão 
executivo; 

 
B. Nos termos do disposto no artigo 25.º, n.º 5, 

do mesmo diploma legal, o fiscal único é 
obrigatoriamente um revisor oficial de contas 
ou uma sociedade de revisores oficiais de 
contas; 

 
C. O teor da proposta apresentada à Câmara 

Municipal com vista à celebração de um 
contrato de prestação de serviços de auditoria 
externa das contas anuais da Câmara 
Municipal de Loures e dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, bem como 
às respetivas contas consolidadas (Proposta 
n.º 83/2018); 

 
D. Existem vantagens em que aqueles serviços e 

as funções de fiscal único das empresas 
municipais sejam exercidos pelo mesmo 
revisor oficial de contas, atento o quadro legal 
aplicável, e designadamente a obrigação de 
consolidação de contas. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto 
nos artigos 25.º, n.º 5, e 26.º, n.º 3, da Lei n.º 
50/2012, de 31 de agosto, delibere propor à 
Assembleia Municipal a designação, para o 
exercício das Funções de Fiscal Único da Loures 
Parque, Empresa Municipal de Estacionamento, 
E.M., Unipessoal, Lda., por referência ao período 
compreendido entre o 2.º semestre de 2018 e o 
termo do mandato dos órgãos sociais da empresa 
atualmente a decorrer, a sociedade de revisores 
oficiais de contas Baker Tilly, PG & Associados, 
SROC, S.A.. 

 
 
 
 
 

Loures, 4 de outubro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PS - Partido 
Socialista, do Grupo de Representantes do 
PPD/PSD - Partido Social Democrata, do 
Representante do BE - Bloco de Esquerda e do 
Representante do CDS-PP Partido Popular, e 
os votos a favor do Grupo de Representantes 
da CDU - Coligação Democrática Unitária e da 
Representante do PAN - Pessoas-Animais-
Natureza) 

 
 
 


