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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

2.ª Sessão Ordinária, 
realizada em 11 de abril de 2019 

 
 
 
 

CONSTITUIÇÃO DA MESA 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
Face à ausência da 2.ª Secretária titular, Sara 
Raquel Bordalo Gonçalves, assumiu o cargo Ana 
Isabel Serras dos Santos Graça, eleita pelo 
PPD/PSD Partido Social Democrata, ficando a 
Mesa da Assembleia com a seguinte composição: 
 
Presidente: Ricardo Jorge Colaço Leão 
 
1.º Secretário: João Paulo Melo Simões 
 
2.ª Secretária: Ana Isabel Serras dos Santos 
Graça 

 
 
 
 
 

RENÚNCIA A MANDATO 
 

Renúncia a mandato do Representante eleito pelo 
BE - Bloco de Esquerda André Pinto Mourão 
Ferreira Julião, com efeitos a 22 de março de 
2019. 

 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA 
 

Ricardo Jorge Monteiro Lima, Presidente da Junta 
da União das Freguesias de Moscavide e Portela, 
justificou a ausência às duas últimas reuniões (14 
de março de 2019 - 2.ª Sessão Extraordinária e 28 
de março de 2019 - 3.ª Sessão Extraordinária). 

 
 
 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, 
CULTURA E DESPORTO 

 
Face à renúncia ao mandato do Representante 
Tiago Miguel Galão Mendonça, passou a integrar 
a Comissão de Educação, Juventude, Cultura e 
Desporto da Assembleia Municipal de Loures o 
Representante Paulo Luís Ferreira Mendes dos 
Santos, eleito pelo PPD/PSD - Partido Social 
Democrata. 

 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

Jorge Daniel Sousa Moreira Silva, eleito pelo PS - 
Partido Socialista, por João António Leal Cruz 
Franco. 
 
 
Artur Manuel Moreira Lopes, eleito pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Ana Cristina 
Jacinto da Silva Capitão Tiago Raquel. 
 
 
Francisco Joaquim Lourenço Pereira, eleito pela 
CDU - Coligação Democrática Unitária, por Lídia 
Maria da Silva Graça Mateus. 
 
 
Ricardo da Cunha Costa Andrade, eleito pelo 
PPD/PSD - Partido Social Democrata, por 
Catarina Alexandra Soares Lopes. 
 
 
Sara Raquel Bordalo Gonçalves, eleita pelo 
PPD/PSD - Partido Social Democrata, por António 
Cândido Alves Cunha. 
 
 
Pedro Henrique Godinho Barreira Castanheira 
Lopes, eleito pelo PPD/PSD - Partido Social 
Democrata, por Luzia Carla Santos Avelar 
Cardoso. 
 
 
 
Glória Maria Trindade, Presidente da Junta da 
União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas, pelo substituto legal João 
Valente Breia. 
 
 
Nuno Filipe Ferreira dos Santos Leitão, Presidente 
da Junta da União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, pelo 
substituto legal Pedro Alexandre Ribeiro 
Gonçalves. 
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Orlanda Maria Oliveira Rodrigues, Presidente da 
Junta de Freguesia de Loures, pela substituta 
legal Elisa Maria Rodrigues dos Santos Pinéu. 

 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 3.ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal de Loures, 
realizada em 13 de dezembro de 2018 (Ata n.º 
26). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
Projeto de Ata da 1.ª Sessão Ordinária de 
Assembleia Municipal, realizada em 28 de 
fevereiro de 2019 (Ata n.º 29). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ADMISSÃO DE DOCUMENTOS 
 

Foram apresentados à Mesa da Assembleia 
Municipal 8 documentos, abaixo listados. 
 
• Voto de Pesar, pela morte de Zeca Mendonça, 

apresentado pelo Grupo de Representantes 
do PPD/PSD - Partido Social Democrata. 

 
• Voto de Pesar, pelo falecimento de Pedro 

Lourenço, apresentado pela Representante do 
CDS-PP - Partido Popular. 

 
• Voto de Pesar, pelas vítimas do ciclone IDAI 

em Moçambique, apresentado pela 
Representante do CDS-PP - Partido Popular. 

 
• Recomendação da Comissão de Economia, 

Finanças e Património - Maior transparência 
no processo de fiscalização de trabalhos 
realizados. 

 
• Recomendação, apresentada pelo Grupo de 

Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata - Insistência com as 
recomendações aprovadas em 26 de abril de 
2018 e 17 de janeiro de 2019, pelo rápido 
cumprimento da Moção aprovada na 11.ª 
Reunião da Câmara Municipal de Loures. 

• Moção apresentada pelo Representante do 
PAN - Pessoas-Animais-Natureza - 
Ressarcimento Económico à Chão dos Bichos. 

 
• Moção apresentada pelo Representante do 

PAN - Pessoas-Animais-Natureza - Adesão do 
Município de Loures à iniciativa “Autarquia 
sem glifosato”. 

 
• Recomendação, apresentada pela 

Representante do CDS-PP - Partido Popular - 
Pela atribuição de um equipamento 
desfribilhador ao Grupo Sportivo de Loures 
(GSL). 

 
 
Daqueles oito documentos, foi colocada à votação 
a admissão dos seguintes quatro: 
 
Recomendação, apresentada pelo Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata - Insistência com as recomendações 
aprovadas em 26 de abril de 2018 e 17 de janeiro 
de 2019, pelo rápido cumprimento da Moção 
aprovada na 11.ª Reunião da Câmara Municipal 
de Loures. 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
Moção apresentada pelo Representante do PAN - 
Pessoas-Animais-Natureza - Ressarcimento 
Económico à Chão dos Bichos. 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
Moção apresentada pelo Representante do PAN - 
Pessoas-Animais-Natureza - Adesão do Município 
de Loures à iniciativa “Autarquia sem glifosato”. 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
Recomendação, apresentada pela Representante 
do CDS-PP - Partido Popular - Pela atribuição de 
um equipamento desfribilhador ao Grupo Sportivo 
de Loures (GSL). 
 
(Admitida por unanimidade) 
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VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar apresentado pelo Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata pelo falecimento de Zeca Mendonça. 

 
Pela morte de Zeca Mendonça 

 
No passado dia 28 de março, morreu, aos 70, 
José Luís Mendonça Nunes. 
 
José Mendonça, ou Zeca Mendonça, como era 
conhecido, foi assessor de imprensa do Partido 
Social Democrata durante décadas, tendo lidado 
com praticamente todos os lideres do partido. 
 
Desde o final de 2017, que desempenhava 
funções na Casa Civil da Presidência da 
República, a convite de Marcelo Rebelo de Sousa. 
 
Não há deputado da Nação, funcionário do 
Parlamento, representantes de Partidos e 
jornalista de política que não tenham conhecido ou 
lidado com Zeca Mendonça. 
 
Era o mais antigo assessor político em funções, 
respeitado nos corredores políticos da direita à 
esquerda, pelas suas inigualáveis qualidades 
humanas. 
 
O brio que colocava no seu trabalho de forma 
elegante e discreta, a excelência da assessoria 
parlamentar e a sua disposição e capacidade de 
falar com todos os partidos e com todas as 
pessoas invariavelmente com um registo de bom 
humor e de cultura democrática serão sempre 
lembradas, demonstrando que as virtudes 
pessoais valem muito mais do que os cargos e as 
funções, e que a força da Democracia nasce da 
humildade e contributo de todos os dias ao serviço 
dos outros. 
 
Estas suas excecionais qualidades de caráter, 
personalidade, devoção à causa coletiva, 
competência e humanidade, que revelou durante 
um período de quatro décadas na vida partidária e 
política nacional, também se fizeram sentir ao 
nível local, pois sempre se dispôs a colaborar 
incondicionalmente com as estruturas concelhias, 
de todas as vezes que teve de se relacionar com 
elas. 
 
 
Assim, os Eleitos do Partido Social Democrata 
propõem que a Assembleia Municipal de Loures, 
na 2.ª Sessão Ordinária, reunida a 11 de abril de 
2019, delibere: 
 
1- Guardar um minuto de silêncio em sua 

memória. 

2- Endereçar à família enlutada as mais sentidas 
condolências. 

 
 

Loures, 11 de abril de 2019 
 

Os Representantes do Partido Social Democrata 
 
 
(Aprovado por unanimidade, sendo cumprido 
um minuto de silêncio em memória do falecido) 

 
 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar, apresentado pela Representante 
do CDS-PP - Partido Popular, pelo falecimento de 
Pedro Lourenço. 

 
Por Pedro Lourenço 

 
António Pedro da Silva Lourenço faleceu no 
passado dia 3 de abril, aos 87 anos. 
 
Aderiu ao CDS em 1976, tendo sido tesoureiro, 
vice-presidente e presidente da Comissão Política 
Concelhia de Lisboa do partido. 
 
Bancário de profissão, foi deputado à Assembleia 
da República, pelo círculo eleitoral de Lisboa, nas 
primeiras três legislaturas e autarca, durante 
vários mandatos, na freguesia do Lumiar. 
 
Com grande dedicação à Cidade, foi colaborador 
próximo do histórico presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa, Nuno Krus Abecasis, e, mais 
tarde, do Prof. Adriano Moreira, enquanto 
presidente do CDS. Mesmo depois de acabar o 
exercício de cargos partidários, continuou a 
dedicar-se, como militante, à sua filiação 
democrática. 
 
É lembrado o seu entusiasmo pela participação na 
cidadania e nas causas públicas que abraçou. A 
sua presença constante, ao longo dos anos e junto 
de várias gerações, tornou Pedro Lourenço numa 
referência para muitos. 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
a 11 de abril de 2019, presta homenagem a Pedro 
Lourenço e manifesta o seu mais profundo pesar, 
guardando um minuto de silêncio e apresentando 
condolências à família e amigos. 
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Loures, 11 de abril de 2019 
 

Lizette Braga do Carmo 
 

Deputada Municipal do CDS-PP 
 
 
(Aprovado por unanimidade, sendo cumprido 
um minuto de silêncio em memória do falecido) 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar, apresentado pela Representante 
do CDS-PP - Partido Popular, pelas vítimas do 
ciclone IDAI em Moçambique. 

 
Voto de Pesar pelas Vítimas do ciclone IDAI 

em Moçambique 
 

No passado dia 14 de março, o ciclone IDAI 
atingiu várias regiões de Moçambique causando 
cheias e destruindo vidas, casas, estradas, 
escolas, trazendo epidemias como a cólera, 
maIária e outras. 
 
Os números até agora conhecidos apontam para 
mais de 500 mortes e cerca de 840.000 pessoas 
afetadas, números estes que infelizmente tendem 
a subir. 
 
As populações estão privadas de bens essenciais, 
entre outros, a eletricidade, alimentos, água 
potável, medicamentos e em alguns casos o 
isolamento. 
 
 
O CDS-PP propõe que a Assembleia Municipal de 
Loures, reunida no dia 11 de abril de 2019 
delibere: 
 
1- Prestar o mais profundo pesar pelas vítimas 

desta catástrofe, guardando um minuto de 
silêncio, assim como manifestar solidariedade 
com a família das vítimas e com o povo irmão 
de Moçambique. 

 
2- Enviar este voto à embaixada de Moçambique 

em Portugal. 
 
 

A Deputada do CDS-PP na Assembleia Municipal 
 

Lizette Braga do Carmo 
 
 
(Aprovado por unanimidade, sendo cumprido 
um minuto de silêncio em memória das vítimas 
mortais) 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação da Comissão de Economia 
Finanças e Património 

 
Maior transparência 

no processo de fiscalização 
de trabalhos realizados 

 
Reunida a 27 de março de 2019 pelas 20 horas, 
no Palácio dos Marqueses da Praia e de Monforte, 
a Comissão de Economia, Finanças e Património, 
na presença dos deputados municipais Bruno 
Nunes, do PPM (Coordenador da Comissão) Ana 
Maria da Mata, da CDU (Vice-Coordenadora da 
Comissão), Pedro Lopes, pelo PSD, Carlos 
Gonçalves, pelo BE, Bruno Oliveira pelo PAN, 
Lizette do Carmo, pelo CDS e João Lourenço, pelo 
PS. 
 
Na sequência do relatório final emitido pelo 
comissão no dia 27 de março de 2019, relativo ao 
contrato de ajuste direto com Jorge Bernardino, 
considerou a comissão que: 
 
1- Os relatórios de confirmação de trabalhos 

devem ser aperfeiçoados na definição de 
“conteúdo de relatório”, garantindo um 
processo claro, idóneo e transparente da 
verificação da realização dos trabalhos. 

 
2- Considera ainda a comissão que a realização 

dos trabalhos, e respetiva fiscalização, que 
determina a elaboração do relatório pelo 
gestor de contrato, deve ser acompanhada, 
por amostragem, de um auto de vistoria dos 
trabalhos onde deverão constar elementos 
fotográficos. 

 
3- Considera ainda a comissão que o auto de 

vistoria deve descrever e quantificar os 
produtos e/ou serviços. 

 
4- Que a Câmara Municipal de Loures garanta 

uma maior celeridade no processo de facultar 
os documentos solicitados pela comissão, 
garantindo desta forma uma maior eficiência 
no processo de fiscalização que a comissão 
entender, por forma a esta prestar os devidos 
esclarecimentos que se encontram nas suas 
competências de uma forma eficaz. 

 
 
Que após aprovada a presente recomendação 
deverá ser remetida às seguintes entidades: 
 
- Presidente da Assembleia Municipal 
- Serviços da Assembleia Municipal 
- Presidente da Câmara Municipal de Loures 
- Vereadores da Câmara Municipal de Loures 
- Assembleia Municipal de Loures. 
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Pela Comissão de Economia, 
Finanças e Património 

 
(a) Bruno Miguel de Oliveira Nunes 

 
(a) Ana Maria da Conceição Duarte da Mata 

 
(a) João Pedro Esteves Lourenço 

 
(a) Lizette Braga do Carmo 

 
(a) Carlos Luís da Costa Gonçalves 

 
(a) Pedro Henrique Godinho Barreira Castanheira 

Lopes 
 

(a) Bruno Filipe Miranda Lima de Oliveira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pelo Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata. 

 
Insistência com as recomendações aprovadas 
em 26 de abril de 2018 e 17 de janeiro de 2019 
pelo rápido cumprimento da Moção aprovada 

na 11.ª Reunião 
da Câmara Municipal de Loures 

 
Em 26 de abril de 2018 foi aprovado nesta 
Assembleia um voto de recomendação para que 
rapidamente fosse cumprida a Moção, aprovada 
em 28 de março, na 11.ª Reunião da Câmara 
Municipal de Loures e intitulada “Alargamento do 
horário de funcionamento das bibliotecas 
municipais”. 
 
Nove meses depois e porquanto as bibliotecas do 
concelho continuassem a praticar o mesmo 
horário de sempre, impedindo os alunos do 
concelho de dispor durante os fins de semana e 
feriados, bem como, durante a semana até mais 
tarde, de uma tão importante ferramenta na 
preparação do seu ano letivo, designadamente 
nas épocas de exames, forçando-os a sair do 
concelho para esse fim, os Representantes do 
Partido Social Democrata apresentaram em 17 de 
janeiro de 2019, uma recomendação em 
Assembleia Municipal insistindo para com o 
cumprimento da anteriormente referida Moção. 
 

Sucede que, uma vez mais, e já em pleno mês de 
abril de 2019 - no ano em que se assinala no 
município com pompa e circunstância a passagem 
do 45.º aniversário do 25 de Abril de 74 - se 
desconhecem quaisquer medidas concretas por 
parte do Executivo Municipal tendentes a ir ao 
encontro da Moção aprovada, e que, de alguma 
forma, se enquadrem com os anseios e 
preocupações da população escolar do concelho. 
 
Nesse sentido, e sem prejuízo de uma recente 
resposta inconclusiva por parte do Gabinete de 
Apoio à Presidência a este Grupo político, e na 
sequência das recomendações supracitadas e 
aprovadas em Assembleia Municipal em 26 de 
abril e 17 de janeiro, vem esta bancada insistir 
com a necessidade de recomendar ao Executivo 
para que, objetivamente, sejam criadas as 
condições para o cumprimento da deliberação da 
Câmara Municipal, ajustando os horários das 
bibliotecas municipais às necessidades dos alunos 
do concelho de Loures. 

 
 

Loures, 11 de abril de 2019 
 

Os Representantes do Partido Social Democrata 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária e os votos a favor dos 
demais Representantes) 

 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Representante do PAN - 
Pessoas-Animais-Natureza. 

 
Ressarcimento económico à Chão dos Bichos 

 
O trabalho de uma associação deverá ser apenas 
um complemento ao trabalho exercido pela 
autarquia. Mas, como é do conhecimento público, 
o que tem vindo a acontecer é praticamente a 
substituição por parte da Associação Chão dos 
Bichos ao trabalho que deverá ser exercido pela 
Câmara Municipal. 
 
É à Câmara Municipal que cabem as funções de 
capturar e recolher os animais errantes de acordo 
com o artigo 7.º da Portaria n.º 146/2017, que fixa 
as normas que regulam o destino dos animais 
acolhidos nos centros oficiais de recolha e 
estabelece as normas para o controlo de animais 
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errantes. A realidade é que animais continuam a 
aparecer abandonados e em situação de 
necessidade cada dia, e a Câmara não tem 
qualquer capacidade para dar a resposta que o 
Município e os Munícipes precisam, com um 
Centro de Recolha deficiente e manifestamente 
insuficiente. 
 
Uma Associação que depende unicamente de 
doações para prosseguir com o seu projeto que 
até ao incêndio de 2015 ia muito além de um 
abrigo para cães, com projetos de educação 
ambiental, por exemplo, mas que se viu forçada a 
substituir a Câmara na responsabilidade de 
recolha, tratamento, alimentação e abrigo de 
animais errantes ou abandonados. Além do apoio 
na deslocação, esterilização e recuperação dos 
mesmos, custos de logística não considerados no 
programa CED que a Associação desenvolve para 
a Câmara. Um esforço económico considerável 
para uma organização sem ânimo de lucro. 
 
Após o incêndio, o terreno atual ficou em 
condições precárias. Não foi feito investimento no 
mesmo, devido ao compromisso por parte da 
Câmara de arranjar um novo terreno a seguir ao 
incidente. Motivo pelo qual, apesar do grande 
esforço da associação, as estruturas se 
encontrarem em condições precárias para os 
voluntários e animais da Associação. Foi cedido 
um terreno à Associação em Santo Antão do Tojal, 
mas sem capacidade de resposta para albergar o 
total de animais, e portanto incumprindo o 
compromisso de uma solução viável e 
permanente. Este terreno tem atualmente uma 
cancela que impede o acesso por parte da própria 
associação (sendo desconhecido quem a colocou 
e o porquê de ainda não ter sido retirada). 
 
A Câmara tem ainda colocado na Associação 
Chão dos Bichos, desde a sua abertura, centenas 
de animais, e tem continuado a socorrer-se 
regularmente da Associação, apesar de saber que 
esta se encontra sobrecarregada. 
 
A Chão dos Bichos acolhe neste momento quase 
400 animais, volume semelhante a um dos 
Centros de Recolha Oficial do Município de Lisboa 
para os quais se destina, anualmente, um 
orçamento de 200.000 Euros. Facilmente se 
conclui que esta seria previsivelmente a verba que 
a Autarquia iria ter de suportar anualmente para a 
manutenção de um Centro de Recolha Oficial que 
acolhesse os animais face à dimensão do 
Município. 
 
 
 
 

Considerando que: 
 
1. Esta associação tem realizado um trabalho 

imprescindível pelo bem-estar animal no 
concelho de Loures. Os voluntários, na sua 
maioria munícipes de Loures, oferecem o seu 
tempo livre a esta associação por entenderem 
que a causa que defendem merece a sua 
dedicação, mas que têm vindo a trabalhar sem 
condições desde 2015. 

 
2. O protocolo CED entre a Câmara e a 

Associação paga apenas parcialmente a 
esterilização do animal, sendo que se for 
detetada outra patologia no mesmo, é a 
associação que tem de suportar os custos de 
tratamentos necessários adicionais. 

 
3. Os custos de deslocação, alimentação, 

cuidados pós-operatórios são suportados 
pelos voluntários, por não serem estes tópicos 
considerados no protocolo. 

 
4. A verba estipulada para este protocolo é 

remetida à Associação com atrasos. 
 
5. A despesa de alimentação diária para os 

animais ronda os 130,00 Euros, o que resulta 
em cerca de 50.000 Euros anuais, excluindo 
as restantes despesas normais associadas à 
manutenção de um abrigo que alberga mais 
de 350 animais. 

 
6. Considerando a título de exemplo um CRO de 

Lisboa, depreende-se que a poupança anual 
que a Autarquia tem tido, ao encaminhar os 
animais para a Associação é de 
aproximadamente 200.000 Euros anuais. 

 
 
Visto que as soluções alternativas estão 
esgotadas e pelos motivos e justificações supra 
descritos, o PAN solicita a deliberação por parte 
da Assembleia Municipal de: 
 
1. Instar a Câmara a proceder ao ressarcimento 

económico da Associação Chão dos Bichos 
pela atividade que durante anos tem 
desenvolvido em prol do Município, com o 
intuito de acondicionar o terreno de Santo 
Antão do Tojal com um mínimo de condições 
para continuarem com a sua importante 
missão no Município de Loures, de pelo 
menos, 25.000,00 Euros e evitando a sua 
saída do Município. 
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2. Solicitar à Câmara mediação para a retirada 
da cancela que atualmente bloqueia o acesso 
ao terreno de Santo Antão do Tojal, cedido à 
Associação. 

 
3. Pede-se que a liberação dos fundos seja feita 

com a maior brevidade possível e até fim de 
junho de 2019, visto que a própria Câmara se 
comprometeu com os donos do terreno 
atualmente ocupado a que a Associação sairia 
do mesmo até o passado 31 de dezembro de 
2018. 

 
A presente moção a ser aprovada deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
- À Associação Chão dos Bichos 
- À Comissão do Ambiente para 

acompanhamento do apoio que venha a ser 
dado à associação. 

 
 

Loures, 11 de abril de 2019 
 

Pessoas-Animais-Natureza (GM PAN) 
 
 
(Rejeitada por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária, do Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata, do Representante do PPM - Partido 
Popular Monárquico, e os votos a favor dos 
demais Representantes) 

 
 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pelo Representante 
do PAN - Pessoas-Animais-Natureza. 

 
Adesão do Município de Loures 

à iniciativa “Autarquia sem glifosato” 
 

“Há uma preocupação crescente sobre os efeitos 
de herbicidas à base de glifosato, dado que este 
herbicida e suas formulações comerciais têm sido 
apontados como responsáveis por inúmeros 
impactos para a saúde, mesmo em doses 500 a 
4000 vezes mais baixas que no uso agrícola, a 
saber: 
 
- Malformações congénitas, tais como: 

microcefalia, anencefalia (ausência de 
cérebro) e mal formações cranianas. 

 

- Alteração significativa da progressão da 
puberdade pela redução da produção de 
testosterona e efeito desregulador endócrino 
potente. 

 
- Efeitos carcinogénicos, nomeadamente de 

cancro na pele. 
 
- Efeitos tóxicos em vários tipos de células 

humanas, como do cordão umbilical, 
embrionárias e da placenta, incluindo morte 
celular. 

 
De modo a alterar a prática generalizada no nosso 
país do uso dos herbicidas para o controlo de 
plantas infestantes (também designadas de 
espontâneas ou daninhas), nomeadamente por 
parte das autarquias locais, a Quercus lançou uma 
campanha em março de 2014, com a colaboração 
da Plataforma Transgénicos Fora. 
 
Considerando que: 
 
- Há alternativas viáveis ao controlo de plantas 

infestantes sem o uso de herbicidas que 
assentam numa abordagem mais alargada de 
olhar o espaço público colocando a saúde 
pública e o ambiente em primeiro lugar. 

 
- Que a lei sobre o uso de pesticidas em 

Portugal (Lei n.º 26/2013, de 11 de abril, que 
transpõe a Diretiva 2009/128/CE), contempla a 
aplicação destes produtos em espaço urbano 
e aponta para que só haja aplicação de 
herbicidas quando não existam outras 
alternativas viáveis, nomeadamente meios de 
combate mecânicos e biológicos. 

 
- Os riscos que vêm sendo conhecidos, por 

estudos independentes e publicados nas 
revistas científicas mundiais, têm vindo a 
revelar consequências gravosas para a saúde 
e para o ambiente, de vários herbicidas e em 
particular daqueles cuja substância ativa é o 
glifosato que, nomeadamente: 

 
� a sua lenta degradação permite que os 

resíduos tóxicos sejam arrastados (pela água 
da chuva, da rega ou de lavagem) quer para 
rios, albufeiras e lagoas, quer para lençóis 
subterrâneos. 

 
� actua nos animais como desregulador 

hormonal e cancerígeno, mesmo em doses 
muito baixas, que podem ser absorvidas 
através dos alimentos e da água, 
supostamente “potável” na ausência de 
análises.” 
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Pelos motivos e justificações supra descritos, o 
PAN solicita a deliberação por parte da 
Assembleia Municipal de: 
 
1. Instar a Câmara a tomar as medidas 

necessárias para aderir o Município de Loures 
à iniciativa “Autarquia sem 
Glifosato/Herbicidas” promovida pela Quercus 
e a Plataforma Transgénicos Fora até ao fim 
de 2019. 

 
2. Instar a Câmara a solicitar o apoio da Quercus 

no processo de transição para o abandono de 
herbicidas sintéticos. 

 
3. Informar esta Assembleia quando o Município 

assine o manifesto “Autarquia sem 
Glifosato/Herbicidas. 

 
 
A presente moção a ser aprovada deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
Enviar esta medida para os SIMAR de modo a dar 
conhecimento da vontade dos representantes dos 
lourenses, bem como de todas as bancadas 
parlamentares na Assembleia da República. 
 
 
 
Referências 
 
- https://www.quercus.pt/ 
- Marc, J., Muiner-Lorillon, O., Boulben, S, Hureau, D., 

Durand, G., and Bellé, R. (2002) Pesticide Roundup 
provokes cell division disfunction at the level of 
CDK1/cyclin B activation. chem.Res. Toxicol.15,326-331 

- Richard, S., Moslemi, S., Sipahutar, H., Benachour, N., 
and Séralini, G.E. (2005) Differential effects of glyphosate 
and Roundup on human placental cells and aromatase. 
Environmental Health Perspectives 113, 716-720. 

- Alejandra Paganelli, Victoria Gnazzo, Helena Acosta, 
Sílvia L. López and Andrés E. Carrasco, Glyphosate-
Based Herbicides Produce Teratogenic Effects on 
Vertebrates by lmpairing Retinoic Acid Signaling. Chem. 
Res, Toxicol. 2010,23,1586-1595. 

 
 

Loures, 11 de abril de 2019 
 

Pessoas-Animais-Natureza (GM PAN) 
 
 
 
(Por proposta apresentada, a votação da 
Moção foi realizada ponto a ponto. 
Nestes termos, foram obtidas as seguintes 
votações: 
 
 
 
 

Ponto 1. 
 
Aprovado por maioria, com os votos a favor do 
Representante do BE - Bloco de Esquerda, da 
Representante do CDS-PP - Partido Popular, do 
Representante do PAN - Pessoas-Animais-
Natureza e da Representante Beatriz Goulart da 
Silva Pinheiro, e as abstenções do Grupo de 
Representantes do PS - Partido Socialista, do 
Grupo de Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária, do Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata e do Representante do PPM - 
Partido Popular Monárquico) 
 
 
Ponto 2 
 
Aprovado por maioria, com os votos a favor do 
Representante do BE - Bloco de Esquerda, da 
Representante do CDS-PP - Partido Popular, do 
Representante do PAN - Pessoas-Animais-
Natureza, o voto contra da Representante 
Beatriz Goulart da Silva Pinheiro, e as 
abstenções do Grupo de Representantes do PS 
- Partido Socialista, do Grupo de 
Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária, do Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata e do Representante do PPM - 
Partido Popular Monárquico) 
 
 
Ponto 3. 
 
Aprovado por maioria, com os votos a favor do 
Representante do BE - Bloco de Esquerda, da 
Representante do CDS-PP - Partido Popular, do 
Representante do PAN - Pessoas-Animais-
Natureza, e as abstenções do Grupo de 
Representantes do PS - Partido Socialista, do 
Grupo de Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária, do Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata e do Representante do PPM - 
Partido Popular Monárquico) 
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RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pela Representante 
do CDS-PP - Partido Popular. 

 
Pela atribuição 

de um equipamento desfibrilhador 
ao Grupo Sportivo de Loures (GSL) 

 
 
(Retirada pela Proponente) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO À ORDEM DE TRABALHOS 
 

Por proposta do Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal, unanimemente aceite, procedeu-se a 
alteração à Ordem de Trabalhos da Sessão, 
passando as Propostas n.º 165/2019 (Ponto 14) e 
n.º 166/2019 (Ponto 15), a Pontos 1 e 2 da Ordem 
de Trabalhos, considerando que da aprovação 
daquelas duas Propostas depende a aprovação 
dos Contratos Interadministrativos que integram a 
Ordem de Trabalhos.  

 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação do Relatório de Gestão e 
das Demonstrações Financeiras da Câmara 
Municipal de Loures, referentes ao exercício de 
2018. 
 
(Apreciação e votação, nos termos do disposto na alínea l) do 
n.º 2 do Artigo 25.º e no n.º 2 do Artigo 27.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o n.º 1 do 
Artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 165/2019 

 
[Aprovada na 8.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 3 de abril de 2019] 

 
Considerando que: 
 
A. De acordo com o disposto no artigo 27.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e no artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, 
de 3 de setembro, a segunda sessão ordinária 
do órgão deliberativo do município, a realizar-
se durante o mês de abril, destina-se à 
apreciação e votação dos documentos de 
prestação de contas; 

B. Compete à Assembleia Municipal apreciar e 
votar os documentos de prestação de contas, 
conforme previsto na alínea l) do n.º 2 do 
artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro; 

 
C. Compete à Câmara Municipal, de acordo com 

a alínea l) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elaborar e 
aprovar os documentos de prestação de 
contas, a submeter à apreciação e votação da 
Assembleia Municipal; 

 
D. Atendendo ao disposto na alínea j) do n.º 1 do 

artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, compete ao Presidente da 
Câmara submeter os documentos referidos na 
alínea precedente à aprovação da Câmara 
Municipal e à apreciação e votação da 
Assembleia Municipal; 

 
E. Face ao estipulado no Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 
de fevereiro, com as alterações que lhe foram 
introduzidas, fazem parte dos documentos de 
prestação de contas o balanço, a 
demonstração de resultados, os mapas de 
execução orçamental, os anexos às 
demonstrações financeiras e o relatório de 
gestão; 

 
F. Os documentos de prestação de contas das 

entidades que sejam obrigadas à adoção da 
contabilidade patrimonial devem ser remetidos 
ao órgão para apreciação, juntamente com a 
certificação legal das contas e o parecer sobre 
as mesmas emitidos pelo auditor externo, 
conforme estipulado no n.º 3 do artigo 76.º e 
na alínea e) do n.º 2 do artigo 77.º, ambos da 
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º e da 
alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º, ambas do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para 
posterior remessa à Assembleia Municipal de 
Loures, para apreciação e votação, sobre os 
seguintes documentos: 
 
a) Relatório de Gestão de 2018, constante do 

Anexo I; 
 
b) Demonstrações Financeiras respeitantes ao 

exercício de 2018, constantes do Anexo II. 
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Loures, 27 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 

Anexos: 
 
• Anexo I - Relatório de Gestão de 2018; 
• Anexo II - Demonstrações Financeiras 

respeitantes ao exercício de 2018; 
• Anexo III - Documentos inerentes ao 

cumprimento do dever de informação 
constante no artigo 10.º da Lei n.º 8/2012, de 
21 de fevereiro, designada por Lei dos 
Compromissos e Pagamentos em Atraso e no 
artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 
de junho, que contempla as normas legais 
disciplinadoras dos procedimentos 
necessários à aplicação da Lei dos 
Compromissos e Pagamentos em Atraso e à 
operacionalização da prestação de informação 
constante naquela Lei, a 31 de dezembro de 
2018; 

• Anexo IV - Documentos respeitantes à 
certificação legal das contas, parecer sobre as 
contas e relatório de auditoria anual, 
referentes ao ano 2018, emitidos pelo Revisor 
Oficial de Contas. 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Grupo de Representantes da CDU - 
Coligação Democrática Unitária e as 
abstenções dos demais Representantes) 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Pela sua extensão (2321 
páginas, equivalentes a >302,21 Mb), que 
extrapola largamente o âmbito da presente edição, 
os documentos acima referidos - Anexo I - 
Relatório de Gestão de 2018; Anexo II - 
Demonstrações Financeiras respeitantes ao 
exercício de 2018; Anexo III - Documentos 
inerentes ao cumprimento do dever de informação 
constante no artigo 10.º da Lei n.º 8/2012, de 21 
de fevereiro, designada por Lei dos Compromissos 
e Pagamentos em Atraso e no artigo 19.º do 
Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, que 
contempla as normas legais disciplinadoras dos 
procedimentos necessários à aplicação da Lei dos 
Compromissos e Pagamentos em Atraso e à 
operacionalização da prestação de informação 
constante naquela Lei, a 31 de dezembro de 2018 
- encontram-se disponíveis, em suporte 
informático, para eventual consulta, no Gabinete 
Loures Municipal. 

O documento acima referido como Anexo IV - 
Documentos respeitantes à certificação legal das 
contas, parecer sobre as contas e relatório de 
auditoria anual, referentes ao ano 2018, emitidos 
pelo Revisor Oficial de Contas - encontra-se 
publicado na Edição Especial n.º 7, de 3 de abril 
de 2019. 

 
 
 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 1.ª 
Revisão ao Orçamento 2019 e Opções do Plano 
2019-2022. 
 
(Aprovação, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 166/2019 

 
[Aprovada na 8.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 3 de abril de 2019] 

 
Considerando que: 
 
A. É necessário integrar ao orçamento em vigor o 

saldo de gerência de 2018, no montante de 
25.797.766,29 € (vinte cinco milhões 
setecentos e noventa e sete mil, setecentos e 
sessenta seis euros e vinte e nove cêntimos), 
que implica uma revisão orçamental, nos 
termos dos pontos 2.3.4 e 8.3.1 do Decreto-
Lei n.º 54-A/99 (POCAL); 

 
B. É necessário ajustar as dotações inscritas no 

Orçamento Municipal de 2018, relativas à 
participação do Município nos Impostos do 
Estado - Fundo de Equilíbrio Financeiro 
(Corrente e Capital), Fundo Social Municipal e 
da Participação no IRS resultante da entrada 
em vigor da Lei n.º 71/2018, de 31 de 
dezembro, Lei do Orçamento do Estado para 
2019; 

 
C. Se torna necessário atualizar o valor das 

transferências referentes ao Contrato 
Interadministrativo e Acordo de Execução 
celebrados com as Juntas e Uniões de 
Freguesias, nos termos do disposto no n.º 2 
da cláusula 19.ª do Acordo de Execução 
(proposta n.º 149/2018) e n.º 2 da cláusula 
17.ª do Contrato lnteradministrativo (proposta 
n.º 150/2018), ambas as propostas aprovadas 
em 13 de abril de 2018 pela Assembleia 
Municipal; 

 
 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 8 
 

12 de ABRIL 
de 2019 

 
 
 
 

15 

 

D. No Orçamento e Opções do Plano iniciais um 
conjunto de ações cujas dotações se 
encontram com verbas não definidas a 
aguardar a inclusão do saldo de gerência, 
designadamente as que estão relacionadas 
com o tratamento de Águas Residuais (ATA); 
Limpeza e Higiene; Vigilância e Segurança; 
Encargos de Cobrança; Restituições de 
Impostos ou Taxas; Encargos com Saúde; 
Serviço de Apoio à Família; Transportes 
Escolares; Consumos de Energia (Espaços 
Públicos e Edifícios), Consumos de Água; 
Transportes Públicos, Intervenções em 
Arruamentos do Concelho; Encargos 
Financeiros; Transferências para 
Investimentos Municipais a concretizar pelas 
Juntas de Freguesia; Fundo de Apoio 
Municipal (FAM), etc. que é necessário inclui 
as respetivas dotações no Orçamento, 
passando essas ações a terem financiamento 
definido; 

 
E. É necessário proceder a reajustamentos de 

algumas dotações na despesa, no sentido de 
permitir a execução de atividades e/ou 
projetos no ano em curso, especialmente: 
Reparação e Beneficiação de Equipamentos 
Escolares; Aluguer de Equipamento em 
particular para instalações provisórias das 
Escolas da Flamenga, n.º 3 de Unhos, Frielas, 
JI da Bobadela e n.º 3 de Sacavém; Aquisição 
de Equipamento para Escolas; Mostra de 
Projetos Escolares; Adaptação ao Meio 
Aquático; Intervenções e Investigações 
Arqueológicas; Reparação e Beneficiação de 
Equipamento Desportivo; Manutenção de 
Relvados Sintéticos; Programa Desporto Mais; 
Reparações e Beneficiações Diversas no 
Parque Habitacional; Revitalização Urbana de 
Sacavém; Aquisição de Equipamento de 
Limpeza; Requalificações Diversas no 
Concelho no âmbito do Ambiente; 
Repavimentação de Arruamentos Diversos, 
nomeadamente em Unhos e na Avenida 
Salgado Zenha em St.º António dos 
Cavaleiros; Sinalização Horizontal e Sistemas 
Semafóricos; Conservação e Manutenção de 
Equipamento Urbano; Aquisição de Viaturas 
Adaptadas e ajustar as respetivas dotações 
orçamentais aos cronogramas físicos no caso 
de investimentos, nomeadamente no projeto 
de regularização fluvial e controlo de cheias da 
Ribeira do Prior Velho; 

 
F. É necessário proceder ao reforço das 

dotações das rubricas de “Pessoal” para 
acomodar o aumento do salário mínimo e das 
dotações para novas contratações; 

 

G. Na sequência dos cofinanciamentos 
aprovados é necessário proceder a acertos 
nos movimentos financeiros previstos, de 
acordo com a execução dos investimentos 
financiados; 

 
H. As alterações incluídas nesta revisão não 

modificam a estrutura e as prioridades dos 
documentos inicialmente aprovados. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures, nos termos da 
alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro e do ponto 8.3 do Decreto-Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, delibere submeter 
à aprovação da Assembleia Municipal a 1.ª 
Revisão ao Orçamento 2019 e Opções do Plano 
2019-2022. 

 
 

Loures, 27 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

Anexo: Proposta 1.ª Revisão 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Grupo de Representantes da CDU - 
Coligação Democrática Unitária e do 
Representante do PAN - Pessoas-Animais-
Natureza, os votos contra do Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata e as abstenções dos demais 
Representantes) 

 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O documento 1.ª Revisão 
ao Orçamento 2019 e Opções do Plano 2019-
2022 encontra-se publicado na Edição Especial n.º 
7, de 3 de abril de 2019. 

 
 
 
 

PROLONGAMENTO DOS TRABALHOS 
 

Às 23h58 foi, pelo Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal, proposta e unanimemente aceite, a 
prossecução dos trabalhos da Sessão até às 
01h00 do dia 12 de abril de 2019. 
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DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
DA CÂMARA MUNICIPAL 

NAS JUNTAS DE FREGUESIA 
 

Proposta de autorização para celebração do 
Contrato Interadministrativo de delegação de 
competências da Câmara Municipal - 
Investimento, na Freguesia de Bucelas, para 
requalificação do Mercado de Bucelas. 
 
(Autorização, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 169/2019 

 
[Aprovada na 8.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 3 de abril de 2019] 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais. 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências. 

 
C. À negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público e 
da necessidade e suficiência dos recursos. 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo. 

E. Uma administração local moderna assenta a 
sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações. 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações. 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas. 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 

 
I. Constituem atribuições do Município de 

Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018. 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 8 
 

12 de ABRIL 
de 2019 

 
 
 
 

17 

 

investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias. 

 
L. A Freguesia de Bucelas, no âmbito deste 

processo, manifestou interesse na celebração 
do contrato Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de Requalificação do 
Mercado de Bucelas. 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) 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. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na Freguesia 
de Bucelas, conforme minuta em anexo. 

 
 

Loures, 28 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PPD/PSD - 
Partido Social Democrata e os votos a favor 
dos demais Representantes) 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na Freguesia 
de Bucelas, para Requalificação do Mercado de 
Bucelas, encontra-se publicado na Edição 
Especial n.º 7, de 3 de abril de 2019. 

Proposta de autorização para celebração do 
Contrato Interadministrativo de delegação de 
competências da Câmara Municipal - 
Investimento, na Freguesia de Fanhões, para 
requalificação do Parque Infantil de Casaínhos. 
 
(Autorização, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 170/2019 

 
[Aprovada na 8.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 3 de abril de 2019] 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais. 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências. 

 
C. À negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público e 
da necessidade e suficiência dos recursos. 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo. 
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E. Uma administração local moderna assenta a 
sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações. 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações. 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas. 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 

 
I. Constituem atribuições do Município de 

Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018. 

 
 
 
 
 
 

K. O Município de Loures aquando da elaboração 
das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias. 

 
L. A Freguesia de Fanhões, no âmbito deste 

processo, manifestou interesse na celebração 
do contrato Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de Requalificação do 
Parque Infantil de Casaínhos. 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) 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. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na Freguesia 
de Fanhões, conforme minuta em anexo. 

 
 

Loures, 28 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com a abstenção do 
Representante do PAN - Pessoas-Animais-
Natureza e os votos a favor dos demais 
Representantes) 
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NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na Freguesia 
de Fanhões, para Requalificação do Parque 
Infantil de Casaínhos, encontra-se publicado na 
Edição Especial n.º 7, de 3 de abril de 2019. 
 
 
 
 
Proposta de autorização para celebração do 
Contrato Interadministrativo de delegação de 
competências da Câmara Municipal - 
Investimento, na Freguesia de Loures, para 
remodelação do espaço público na localidade do 
Fanqueiro. 
 
(Autorização, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 171/2019 

 
[Aprovada na 8.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 3 de abril de 2019] 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais. 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências. 

 
C. À negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público e 
da necessidade e suficiência dos recursos. 

 

D. A par das regras estabelecidas pelo regime 
jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo. 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações. 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações. 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas. 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 

 
I. Constituem atribuições do Município de 

Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
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celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018. 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias. 

 
L. A Freguesia de Loures, no âmbito deste 

processo, manifestou interesse na celebração 
do contrato Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de Remodelação do 
espaço público na localidade do Fanqueiro. 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) 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. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na Freguesia 
de Loures, conforme minuta em anexo. 

 
 

Loures, 28 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na Freguesia 
de Loures, para Remodelação do espaço público 
na localidade do Fanqueiro, encontra-se publicado 
na Edição Especial n.º 7, de 3 de abril de 2019. 
 
 
 
 
Proposta de autorização para celebração do 
Contrato Interadministrativo de delegação de 
competências da Câmara Municipal - 
Investimento, na Freguesia de Lousa, para 
construção de Parque Infantil em Cabeço de 
Montachique. 
 
(Autorização, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 172/2019 

 
[Aprovada na 8.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 3 de abril de 2019] 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais. 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências. 

 
C. À negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público e 
da necessidade e suficiência dos recursos. 
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D. A par das regras estabelecidas pelo regime 
jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo. 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações. 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações. 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas. 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 

 
I. Constituem atribuições do Município de 

Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 

celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018. 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias. 

 
L. A Freguesia de Lousa, no âmbito deste 

processo, manifestou interesse na celebração 
do Contrato Interadministrativo adicional, 
tendo apresentado a proposta de Construção 
de Parque Infantil em Cabeço de 
Montachique. 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) 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. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na Freguesia 
de Lousa, conforme minuta em anexo. 

 
Loures, 28 de março de 2019 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Bernardino Soares 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na Freguesia 
de Lousa, para Construção de Parque Infantil em 
Cabeço de Montachique, encontra-se publicado na 
Edição Especial n.º 7, de 3 de abril de 2019. 
 
 
 
 
Proposta de autorização para celebração do 
Contrato Interadministrativo de delegação de 
competências da Câmara Municipal - 
Investimento, na União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, para construção de Parque 
de Recreio Canino no Parque Urbano da Portela. 
 
(Autorização, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 173/2019 

 
[Aprovada na 8.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 3 de abril de 2019] 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais. 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências. 

 
C. À negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público e 
da necessidade e suficiência dos recursos. 

 

D. A par das regras estabelecidas pelo regime 
jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo. 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações. 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações. 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas. 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 

 
I. Constituem atribuições do Município de 

Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
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celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018. 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias. 

 
L. A União das Freguesias de Moscavide e 

Portela, no âmbito deste processo, manifestou 
interesse na celebração do Contrato 
Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de Construção de 
Parque de Recreio Canino. 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) 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. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, conforme 
minuta em anexo. 

 
 

Loures, 28 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PPD/PSD - 
Partido Social Democrata e os votos a favor 
dos demais Representantes) 

NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, para 
Construção de Parque de Recreio Canino no 
Parque Urbano da Portela, encontra-se publicado 
na Edição Especial n.º 7, de 3 de abril de 2019. 
 
 
 
 
Proposta de autorização para celebração do 
Contrato Interadministrativo de delegação de 
competências da Câmara Municipal - 
Investimento, na União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, para requalificação do 
Espaço de Jogo e Recreio do Jardim Almeida 
Garrett. 
 
(Autorização, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 174/2019 

 
[Aprovada na 8.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 3 de abril de 2019] 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais. 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências. 

 
C. À negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público e 
da necessidade e suficiência dos recursos. 
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D. A par das regras estabelecidas pelo regime 
jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo. 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações. 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações. 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas. 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 

 
I. Constituem atribuições do Município de 

Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 

celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018. 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias. 

 
L. A União das Freguesias de Moscavide e 

Portela, no âmbito deste processo, manifestou 
interesse na celebração do Contrato 
Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de Requalificação do 
Espaço de Jogo e Recreio do Jardim Almeida 
Garrett. 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) 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. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, conforme 
minuta em anexo. 

 
 

Loures, 28 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PPD/PSD - 
Partido Social Democrata e os votos a favor 
dos demais Representantes) 
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NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, para 
Requalificação do Espaço de Jogo e Recreio do 
Jardim Almeida Garrett, encontra-se publicado na 
Edição Especial n.º 7, de 3 de abril de 2019. 
 
 
 
 
Proposta de autorização para celebração do 
Contrato Interadministrativo de delegação de 
competências da Câmara Municipal - 
Investimento, na União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, para substituição do 
pavimento do Espaço de Jogo e Recreio do 
Jardim Público de Moscavide. 
 
(Autorização, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 175/2019 

 
[Aprovada na 8.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 3 de abril de 2019] 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais. 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências. 

 
C. À negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público e 
da necessidade e suficiência dos recursos. 

D. A par das regras estabelecidas pelo regime 
jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo. 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações. 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações. 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas. 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 

 
I. Constituem atribuições do Município de 

Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
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celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018. 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias. 

 
L. A União das Freguesias de Moscavide e 

Portela, no âmbito deste processo, manifestou 
interesse na celebração do Contrato 
Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de Substituição do 
pavimento do Espaço de Jogo e Recreio do 
Jardim Público de Moscavide. 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) 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. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, conforme 
minuta em anexo. 

 
 

Loures, 28 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PPD/PSD - 
Partido Social Democrata e os votos a favor 
dos demais Representantes) 

NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, para 
Substituição do pavimento do Espaço de Jogo e 
Recreio do Jardim Público de Moscavide, 
encontra-se publicado na Edição Especial n.º 7, de 
3 de abril de 2019. 
 
 
 
 
Proposta de autorização para celebração do 
Contrato Interadministrativo de delegação de 
competências da Câmara Municipal - 
Investimento, na União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, para requalificação do Largo 
da Rua Francisco Marques Beato. 
 
(Autorização, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 176/2019 

 
[Aprovada na 8.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 3 de abril de 2019] 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais. 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências. 

 
C. À negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público e 
da necessidade e suficiência dos recursos. 
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D. A par das regras estabelecidas pelo regime 
jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo. 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações. 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações. 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas. 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 

 
I. Constituem atribuições do Município de 

Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 

celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018. 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias. 

 
L. A União das Freguesias de Moscavide e 

Portela, no âmbito deste processo, manifestou 
interesse na celebração do Contrato 
Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de Requalificação do 
Largo da Rua Francisco Marques Beato. 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) 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. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, conforme 
minuta em anexo. 

 
 

Loures, 28 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PPD/PSD - 
Partido Social Democrata e os votos a favor 
dos demais Representantes) 
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NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, para 
Requalificação do Largo da Rua Francisco 
Marques Beato, encontra-se publicado na Edição 
Especial n.º 7, de 3 de abril de 2019. 
 
 
 
 
Proposta de autorização para celebração do 
Contrato Interadministrativo de delegação de 
competências da Câmara Municipal - 
Investimento, na União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, para construção de Espaço 
de Jogo e Recreio no Bairro Municipal da Quinta 
da Vitória. 
 
(Autorização, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 177/2019 

 
[Aprovada na 8.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 3 de abril de 2019] 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais. 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências. 

 
C. À negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público e 
da necessidade e suficiência dos recursos. 

D. A par das regras estabelecidas pelo regime 
jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo. 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações. 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações. 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas. 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 

 
I. Constituem atribuições do Município de 

Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
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celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018. 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias. 

 
L. A União das Freguesias de Moscavide e 

Portela, no âmbito deste processo, manifestou 
interesse na celebração do Contrato 
Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de Construção de 
Espaço de Jogo e Recreio no Bairro Municipal 
da Quinta da Vitória. 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) 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. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, conforme 
minuta em anexo. 

 
 

Loures, 28 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PPD/PSD - 
Partido Social Democrata e os votos a favor 
dos demais Representantes) 

NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, para 
Construção de Espaço de Jogo e Recreio no 
Bairro Municipal da Quinta da Vitória, encontra-se 
publicado na Edição Especial n.º 7, de 3 de abril 
de 2019. 
 
 
 
 
Proposta de autorização para celebração do 
Contrato Interadministrativo de delegação de 
competências da Câmara Municipal - 
Investimento, na União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, para requalificação do lago 
ornamental da mata da Urbanização dos Jardins 
de Cristo Rei. 
 
(Autorização, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 178/2019 

 
[Aprovada na 8.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 3 de abril de 2019] 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais. 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências. 

 
C. À negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
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continuidade da prestação do serviço público e 
da necessidade e suficiência dos recursos. 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo. 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações. 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações. 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas. 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 

 
I. Constituem atribuições do Município de 

Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

 
 
 

J. A celebração de contratos administrativos 
adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018. 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias. 

 
L. A União das Freguesias de Moscavide e 

Portela, no âmbito deste processo, manifestou 
interesse na celebração do Contrato 
Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de Requalificação do 
lago ornamental da mata da Urbanização dos 
Jardins de Cristo Rei. 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) 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. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, conforme 
minuta em anexo. 
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Loures, 28 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PPD/PSD - 
Partido Social Democrata e do Representante 
do PAN - Pessoas-Animais-Natureza, e os 
votos a favor dos demais Representantes) 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, para 
Requalificação do lago ornamental da mata da 
Urbanização dos Jardins de Cristo Rei, encontra-
se publicado na Edição Especial n.º 7, de 3 de 
abril de 2019. 
 
 
 
 
Proposta de autorização para celebração do 
Contrato Interadministrativo de delegação de 
competências da Câmara Municipal - 
Investimento, na União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, para construção de bolsas 
de estacionamento junto às Pracetas Copacabana 
e Ipanema, na Portela. 
 
(Autorização, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 179/2019 

 
[Aprovada na 8.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 3 de abril de 2019] 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais. 

 

B. Os contratos interadministrativos visam regular 
relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências. 

 
C. À negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público e 
da necessidade e suficiência dos recursos. 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo. 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações. 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações. 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas. 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
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atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 

 
I. Constituem atribuições do Município de 

Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018. 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias. 

 
L. A União das Freguesias de Moscavide e 

Portela, no âmbito deste processo, manifestou 
interesse na celebração do Contrato 
Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de Construção de 
Bolsas de Estacionamento junto às Pracetas 
Copacabana e Ipanema, na Portela. 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) 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. 

 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, conforme 
minuta em anexo. 

 
 

Loures, 28 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PPD/PSD - 
Partido Social Democrata e os votos a favor 
dos demais Representantes) 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, para 
Construção de Bolsas de Estacionamento junto às 
Pracetas Copacabana e Ipanema, na Portela, 
encontra-se publicado na Edição Especial n.º 7, de 
3 de abril de 2019. 
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Proposta de autorização para celebração do 
Contrato Interadministrativo de delegação de 
competências da Câmara Municipal - 
Investimento, na União das Freguesias de Santo 
António dos Cavaleiros e Frielas, para 
automatização da rede de rega automática com 
controladores sem fios operáveis por plataforma 
web. 
 
(Autorização, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 180/2019 

 
[Aprovada na 8.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 3 de abril de 2019] 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais. 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências. 

 
C. À negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público e 
da necessidade e suficiência dos recursos. 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo. 

 

E. Uma administração local moderna assenta a 
sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações. 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações. 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas. 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 

 
I. Constituem atribuições do Município de 

Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018. 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
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investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias. 

 
L. A União das Freguesias de Santo António dos 

Cavaleiros e Frielas, no âmbito deste 
processo, manifestou interesse na celebração 
do Contrato Interadministrativo adicional, 
tendo apresentado a proposta de 
Automatização da Rede de Rega Automática 
com controladores sem fios operáveis por 
plataforma web. 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) 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. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas, conforme minuta em anexo. 

 
 

Loures, 28 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas, para Automatização da Rede de Rega 
Automática com controladores sem fios operáveis 
por plataforma web, encontra-se publicado na 
Edição Especial n.º 7, de 3 de abril de 2019. 

A Sessão terminou às 01h05 do dia 12 de abril de 
2019, ficando agendada nova Reunião, para 
prossecução da apreciação e votação dos 
restantes pontos da Ordem de Trabalhos, para o 
dia 16 de abril de 2019. 

 
 
 


