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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

44.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 28 de agosto de 2019 

 
 
 

PRESENÇAS 
 

• Sr. Presidente da Câmara 
 
• Sr. Vice-Presidente 
 
 
 
Senhoras Vereadoras: 
 
• Maria Arlete Rodrigues Augusto Barata Simão 
 
• Ivone de Fátima da Cunha Gonçalves 
 
 
 
Senhores Vereadores: 
 
• Tiago Farinha Matias 
 
• Gonçalo Filipe Vintém Caroço 
 
• Nuno Ricardo Conceição Dias 
 
• António Manuel Lopes Marcelino 
 
• Carlos César Cipriano Araújo 
 
• Nuno Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho 
 
• Vasco António Pinhão Ramos Teles 

Touguinha 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Justificadas as faltas das Sr.ªs Vereadoras Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos Bernardo 
Lopes e Maria Rita Colaço Leão, e do Sr. 
Vereador João Manuel Ferreira Calado à presente 
Reunião. 

 
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

Saudação, apresentada pelo Sr. Vice-Presidente, 
ao Grupo Folclórico e Etnográfico de Danças e 
Cantares Verde Minho. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 493/2019 

 
O Grupo Folclórico e Etnográfico de Danças e 
Cantares Verde Minho é uma associação de 
referência no que respeita à salvaguarda e difusão 
das tradições culturais do Minho no nosso 
território, organizando várias iniciativas com esse 
objetivo no domínio da cultura popular. 
 
A sua atividade, iniciada há já 25 anos, tem como 
ponto alto a realização do seu festival anual, o 
FolkLoures - Encontro de Culturas, que tem tido 
um papel muito relevante na junção de grupos 
oriundos de todas as regiões do país e do 
estrangeiro, transmitindo uma imagem muito 
particular da multiculturalidade que marca o 
concelho de Loures. 
 
A Câmara Municipal de Loures, reunida em 28 de 
agosto de 2019, realça todo o empenhamento e 
dedicação que esta associação tem tido ao longo 
deste quarto de século, na tarefa de divulgação 
das tradições populares, e saúda o Grupo 
Folclórico e Etnográfico de Danças e Cantares 
Verde Minho pela passagem do seu 25.º 
aniversário, que se comemorará no dia 9 de 
setembro. 
 
Propõe-se dar conhecimento da presente 
Saudação ao Grupo Folclórico e Etnográfico de 
Danças e Cantares Verde Minho e Comunicação 
Social Local. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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SAUDAÇÃO 
 

Saudação, apresentada pelo Sr. Vice-Presidente, 
ao Grupo Desportivo de Lousa. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 494/2019 

 
O Grupo Desportivo de Lousa é uma coletividade 
de referência na modalidade de ciclismo no 
Concelho de Loures, pelos vários resultados 
obtidos em diversas provas do calendário regional 
e nacional. 
 
No passado dia 4 de agosto de 2019 venceram 
coletivamente a 12.ª Volta a Portugal de Cadetes. 
 
A Volta contou com a presença de 24 equipas, 
entre elas três espanholas e uma francesa. Tendo 
alinhado 155 atletas na primeira etapa, a prova 
terminou com 107 ciclistas classificados. A 
competição percorreu mais de 230 km pelas 
estradas nacionais, entre 2 e 4 de agosto. 
 
A Câmara Municipal de Loures, reunida a 28 de 
agosto de 2019, saúda o Grupo Desportivo de 
Lousa, todos os seus atletas, técnicos, dirigentes e 
familiares pelos resultados alcançados e pelo 
trabalho de valorização da modalidade e do 
Concelho de Loures que têm vindo a realizar, 
fazendo votos que estas distinções representem 
uma motivação acrescida na persecução da sua 
atividade. 
 
Propõe-se dar conhecimento da presente 
Saudação ao Grupo Desportivo de Lousa, atletas, 
treinadores, e Comunicação Social Local. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 41.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 3 de julho de 
2019. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vice-Presidente e 
os Srs. Vereadores Carlos César Cipriano 
Araújo e Vasco António Pinhão Ramos Teles 
Touguinha, por não terem estado presentes 
naquela Reunião) 
 
 
 
Projeto de Ata da 42.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 17 de julho de 
2019. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação os Srs. Vereadores 
Nuno Ricardo Conceição Dias, Carlos César 
Cipriano Araújo e Vasco António Pinhão 
Ramos Teles Touguinha, por não terem estado 
presentes naquela Reunião) 

 
 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação da 6.ª Alteração ao 
Orçamento de 2019 e Opções do Plano 2019-
2022. 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 467/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A 25 de março de presente ano, foi proferida a 

sentença referente à ação n.º 454/13.5BELSB 
do Tribunal Administrativo de Círculo de 
Lisboa; 

 
B. Que a sentença supra referida condena a 

autarquia a pagar ao fornecedor “Armando 
Cunha, S.A.”, a quantia de 402.480,58 € 
(quatrocentos e dois mil, quatrocentos e 
oitenta euros e cinquenta e oito cêntimos), 
acrescidos de juros no valor de 147.519,42 € 
(cento e quarenta e sete mil quinhentos e 
dezanove euros e quarenta e dois cêntimos); 
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C. É intenção da autarquia celebrar um acordo de 
transação de execução da sentença com o 
fornecedor que prevê o pagamento dos 
referidos valores após a obtenção do visto do 
Tribunal de Contas; 

 
D. O Orçamento de 2019 e as Grandes Opções 

de Plano 2019/22, não preveem a dotação 
necessária para a celebração do Acordo de 
transação de execução da sentença; 

 
E. De acordo com a atual execução orçamental 

existe a necessidade de se proceder a 
ajustamentos nas classificações e dotações do 
Orçamento e Opções do Plano 2019-2022, 
destacando-se, as rubricas afetas a gestão de 
pessoal, as transferências no âmbito do apoio 
às entidades de caráter social, o aluguer de 
transporte para a iniciativa “Passeio Sénior” e 
a aquisição de equipamentos para o refeitório 
municipal. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, e do ponto 8.3 do Decreto-Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação 
vigente, seja aprovada a 6.ª Alteração ao 
Orçamento 2019 e Opções do Plano 2019-2022, 
conforme documento em anexo. 

 
 

Loures, 21 de agosto de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o documento 6.ª Alteração ao Orçamento 
2019 e Opções do Plano 2019-2022 encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição, 
 
 
 
 
 
 

Processo n.º 454/13.5BELSB 
Proposta de aprovação da minuta de Acordo de 
Transação da execução de sentença, e de 
submissão daquele Acordo a visto prévio do 
tribunal de Contas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 473/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Em 10.04.2013, a sociedade Armando Cunha, 

S.A. deu entrada de uma ação contra o 
Município de Loures, que correu termos sob o 
número de processo 454/13.5BELSB, no 
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa; 

 
B. Na referida ação, peticionou o Autor o 

pagamento de trabalhos a mais que havia 
executado no âmbito do contrato de 
empreitada de obras públicas designado por 
“Via T5, entre Unhos e Sacavém (1.ª fase) - 
PORLUT- Unhos”; 

 
C. Por sentença datada de 25.03.2019, foi o 

Município de Loures condenado ao 
pagamento dos trabalhos a mais peticionados, 
no valor de 402.480,58 € (quatrocentos e dois 
mil, quatrocentos e oitenta euros e cinquenta e 
oito cêntimos), assim como dos juros de mora 
vencidos e vincendos; 

 
D. O empreiteiro aceitou reduzir o seu pedido de 

juros para o montante de 147.519,42 € (cento 
e quarenta e sete mil, quinhentos e dezanove 
euros e quarenta e dois cêntimos); 

 
E. Atenta a condenação, é manifesto o interesse 

do Município em proceder à execução da 
sentença, por acordo de transação, através do 
qual o Município beneficiará da redução de 
juros no montante de 217.022,46 € (duzentos 
e dezassete mil, vinte e dois euros e quarenta 
e seis cêntimos); 

 
F. O Acordo de Transação produzirá efeitos após 

obtenção do visto do Tribunal de Contas; 
 
G. A proposta do Acordo de Transação é válida 

até 31.10.2019. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara delibere, ao abrigo do disposto na 
alínea f) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do 
Decreto-Lei n.º 179/99, de 8 de junho, e da alínea 
d) do n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 98/97, de 26 de 
agosto: 
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1. Aprovar a minuta do Acordo de Transação da 
execução da sentença, em anexo; 

 
2. Submeter o Acordo de Transação a visto 

prévio do Tribunal de Contas. 
 
 

Loures, 21 de agosto de 2019. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

ACORDO DE TRANSAÇÃO 
 

Entre: 
 
Primeiro Outorgante: Armando Cunha, S.A, 
devidamente representado neste ato pelo Senhor 
Presidente do Conselho de Administração, Sr. 
Eng.º Filipe Miguel Coelho da Silva Rego, NIF: 
xxxxxxxxx, com poderes para o ato.. 
 
Segundo Outorgante: Município de Loures, 
representado neste ato pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, Sr. Dr. Bernardino José Torrão 
Soares, NIF: xxxxxxxxx, devidamente autorizado 
pela deliberação da Câmara Municipal de Loures 
de ______ . 
 
É celebrado o presente Acordo de transação de 
execução da sentença proferida em 25/03/2019, 
na ação n.º 454/13.5BELSB do Tribunal 
Administrativo de Círculo de Lisboa, com os 
seguintes considerandos e cláusulas: 
 
A) Na sentença supra referida, que constitui o 

anexo I no presente Acordo de transação o 
Município de Loures foi condenado a pagar a 
Armando Cunha, S.A. a quantia de 402.480,58 
€, acrescidos dos respetivos juros de mora 
vencidos e vincendos; 

 
B) A quantia referida no considerando A) era 

devida pela execução de trabalhos a mais no 
contrato de empreitada de obras públicas 
designado por via TJ, entre Unhos e Sacavém 
(1.ª fase) - PORLUT- Unhos; 

 
C) Os trabalhos efetuados foram identificados e 

medidos pelos Serviços da Câmara Municipal 
de Loures conforme informação de 
21/05/2013; 

 
D) Os trabalhos a mais realizados não foram 

contratualizados; 
 

E) A Câmara Municipal apesar de reiteradamente 
interpelada para o efeito não satisfez o 
pagamento; 

 
F) Em 10/04/2013, a Armando Cunha, S.A. fez 

entrar em Tribunal Ação Administrativa 
Especial, identificada no introito do presente 
Acordo; 

 
G) Posteriormente à entrada da ação, pela 

informação n.º 13/DOME/LN, de 20/05/2013, 
foi redigido um Acordo de transação entre a 
Armando Cunha, S.A. e a Câmara Municipal 
que ficou dependente dos Serviços 
confirmarem se havia trabalhos na via T5 no 
valor indicado, ainda em dívida; 

 
H) Pela informação n.º 0642/DMOUTP/MJ, de 

25/05/2013, foi confirmado o valor em dívida, 
no montante de 402.480,58 €, propondo-se o 
envio de informação ao Gabinete Jurídico; 

 
I) Pela informação n.º 18/GCJ/PC, de 

24/07/2013, foi proposto que fosse o DOME a 
remeter o Acordo de transação para 
deliberação da Câmara Municipal; 

 
J) O aludido Acordo de transação nunca chegou 

a ser deliberado pela Câmara Municipal de 
Loures, o que deu origem a prolação da 
sentença que com a presente transação se 
visa executar; 

 
L) A execução da sentença faz-se, mediante este 

Acordo de transação, nos seguintes termos: 
 
a) A Armando Cunha, S.A. reduz o seu pedido de 

juros para 147.519,42 €. 
 
b) O montante de 402.480,58 €, bem como o 

montante de juros ora acordado, num total de 
550.000,00 € (quinhentos e cinquenta mil 
euros), será pago após a obtenção do visto do 
Tribunal de Contas. 

 
c) O presente Acordo de transação é válido até 

31/10/2019. 
 

Loures, ….. de agosto de 2019 
 

O Primeiro Outorgante 
 
 

O Segundo Outorgante 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
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CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 
 

Processo de Registo n.º 784/Fanhões 
Proposta de constituição do direito de superfície 
sobre parcela de terreno com a área de 2.258 m2, 
da propriedade municipal com a área total de 
8.800 m2, sita em Estrada das Ribas, Ribas de 
Baixo, Freguesia de Fanhões, a favor da 
Sociedade Recreativa e Cultural de Ribas de 
Baixo, para construção de Sede. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 471/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A Sociedade Recreativa e Cultural de Ribas 

de Baixo é uma Sociedade de Recreio e 
Cultura e tem por fim a promoção cultural dos 
Sócios através da educação cultural, física e 
recreativa; 

 
B. Há muitos anos que aquela Sociedade 

Recreativa e Cultural tem como objetivo a 
construção de uma sede própria, pelo que, 
através da Junta de Freguesia de Fanhões, 
solicitou a cedência de uma parcela de terreno 
anexa à antiga Escola Primária de Ribas de 
Baixo, onde se encontra o Centro Social e 
Paroquial de S. Saturnino de Fanhões; 

 
C. Foi emitido parecer favorável pelo 

Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística e pelo Departamento de Cultura, 
Desporto e Juventude; 

 
D. As condições do contrato a celebrar com o 

Município de Loures foram aprovadas pela 
Assembleia Geral da Sociedade Recreativa e 
Cultural de Ribas de Baixo; 

 
E. Ao direito de superfície a constituir é atribuído 

o valor de 150.389,79 € (cento e cinquenta mil, 
trezentos e oitenta e nove euros e setenta e 
nove cêntimos). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
autorizar a constituição do direito de superfície 
sobre a parcela de terreno com a área de 2.258 
m2, da propriedade municipal com a área total de 
8.800 m2, situada em Estrada das Ribas, Ribas de 
Baixo, Freguesia de Fanhões, descrita na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures sob o 

número 220 da Freguesia de Fanhões e inscrita 
na matriz predial urbana sob o artigo 1604 da 
mesma Freguesia, a favor da Sociedade 
Recreativa e Cultural de Ribas de Baixo, para 
construção da Sede, nos termos e condições que 
constam da minuta anexa à presente proposta. 

 
 

Loures, 21 de agosto de 2019. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO 

DE DIREITO DE SUPERFÍCIE 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

1. O Município de Loures é dono e legítimo 
proprietário do prédio urbano, com a área total 
de 8.800 m2, situado em Ribas de Baixo, 
Freguesia de Fanhões, descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures 
sob a ficha 220 da Freguesia de Fanhões e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
1604 da mesma freguesia; 

 
2. Pelo presente contrato, é constituído a favor 

da Sociedade Recreativa e Cultural de Ribas 
de Baixo, o direito de superfície sobre uma 
parte do referido prédio, localizado em Ribas 
de Baixo, Fanhões, com a área de 2.258 m2, 
identificada na planta em anexo, que faz parte 
integrante deste contrato. 

 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

O direito de superfície é constituído pelo prazo de 
70 anos, prorrogável, por acordo das partes, e a 
título gratuito. 

 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

O direito de superfície constituído destina-se à 
construção da sede da Sociedade Recreativa e 
Cultural de Ribas de Baixo. 
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CLÁUSULA QUARTA 
 

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

 
2. A Sociedade Recreativa e Cultural de Ribas 

de Baixo deve informar o Município de Loures, 
por escrito, com caráter semestral, sobre a 
situação do procedimento tendente à 
implementação do equipamento assim como 
sobre a situação do imóvel transmitido, até 
que se verifique a conclusão da construção. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

No caso do Município de Loures pretender realizar 
iniciativas no imóvel deverá informar a Sociedade 
Recreativa e Cultural de Ribas de Baixo, 
solicitando-lhe autorização com 30 (trinta) dias de 
antecedência. 

 
 

CLAÚSULA SEXTA 
 

Em caso de alienação, o Município goza do direito 
de preferência em primeiro lugar. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

O direito de superfície só poderá ser onerado pela 
Sociedade Recreativa e Cultural de Ribas de 
Baixo para garantia do financiamento da 
construção do equipamento no prédio sobre o qual 
foi constituído, sob pena de extinção e reversão 
para o Município de Loures. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 

Em qualquer caso, a Sociedade Recreativa e 
Cultural de Ribas de Baixo é a única entidade 
responsável pelo cumprimento das obrigações a 
que fica adstrita, reservando-se o Município de 
Loures o direito de resolver o presente contrato 
em caso de incumprimento de alguma daquelas 
obrigações, nos termos previstos na cláusula 
nona. 

 
 
 

CLÁUSULA NONA 
 

1. Ao Município de Loures é conferido o direito 
de resolver o contrato, em caso de 
incumprimento pela Sociedade Recreativa e 
Cultural de Ribas de Baixo dos deveres e 
obrigações que resultam da presente 
constituição do direito de superfície; 

 
2. O direito de superfície extingue-se ainda ao 

abrigo do disposto no artigo 1536.º do Código 
Civil, com reversão do terreno para o 
Município de Loures: 

 
a) Se o imóvel for afeto a fim diverso do fixado no 

ato de constituição; 
b) Se, no prazo de dois anos a contar da data da 

decisão que autorizou a constituição do direito 
de superfície, não for iniciada a construção do 
edifício identificado na cláusula terceira; 

c) Se, no prazo de três anos a contar da data da 
decisão que autorizou a constituição do direito 
de superfície, não se encontrar concluído o 
edifício identificado na cláusula terceira; 

d) Se houver paralisação da atividade e sem 
motivo justificado por período superior a 2 
(dois) meses; 

e) Se for alienado o direito de superfície sem 
autorização expressa do Município; 

f) Se a Sociedade Recreativa e Cultural de 
Ribas de Baixo deixar de ter existência jurídica 
própria e autónoma; 

g) Se a Sociedade Recreativa e Cultural de 
Ribas de Baixo proporcionar o uso privativo do 
local, total ou parcialmente, sem prévia 
autorização do Município; 

h) Se, até que se verifique o cumprimento do 
objeto identificado na cláusula terceira, a 
Sociedade Recreativa e Cultural de Ribas de 
Baixo não informar o Município, por escrito, 
com caráter semestral, sobre a situação do 
procedimento tendente à implementação do 
equipamento bem como sobre a situação do 
imóvel transmitido. 

 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
 

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

1. Expirado o prazo para que foi constituído, 
resolvido o contrato ou extinto o direito de 
superfície, por qualquer causa, o prédio e 
todas as obras existentes no terreno, as quais 
deverão estar concluídas e em bom estado de 
conservação, integrarão o património 
municipal, sem qualquer indemnização para a 
Sociedade Recreativa e Cultural de Ribas de 
Baixo, pelas benfeitorias entretanto realizadas; 

 
2. O decurso do prazo pelo qual foi constituído 

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

 
a) A entrega do local pela Sociedade Recreativa 

e Cultural de Ribas de Baixo, no prazo de 60 
(sessenta) dias, contado de qualquer dos 
factos determinantes da reversão; 

b) Dentro do prazo fixado na alínea anterior, a 
reposição do prédio deverá ser feita nas 
condições em que se encontrava à data da 
constituição do direito, caso não se verifique a 
conclusão do edifício, sem qualquer 
indemnização para a Sociedade Recreativa e 
Cultural de Ribas de Baixo pelos custos 
associados; 

c) A tomada de posse do local pelo Município, 
caso não se verifique o cumprimento do prazo 
e condições de entrega. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 

A presente constituição do direito de superfície 
rege-se pelo disposto na Lei n.º 31/2014, de 30 de 
maio e pelo Código Civil. 

 
 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 
 

Processo n.º 48350/DCA/2018-MA 
Concurso público para aquisição continuada 
de combustíveis a granel e aquisição de 
combustíveis através de cartão eletrónico de 
abastecimento, por lotes, para o Município de 
Loures, os Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), a GesLoures - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e 
a Loures Parque - Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda. 
Proposta de aprovação da caducidade da 
adjudicação do Lote 1 à empresa BP Portugal - 
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, S.A. - 
pela não apresentação dos documentos de 
habilitação e da caução - de aprovação da 
adjudicação à empresa Creixoauto - Combustíveis 
e Lubrificantes, S.A., de aprovação da minuta do 
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contrato a celebrar, de participação ao Instituto 
dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da 
Construção, I.P. (IMPIC) da não apresentação dos 
documentos de habilitação e da caução pela 
entidade adjudicatária BP Portugal - Comércio de 
Combustíveis e Lubrificantes, S.A., e de 
aprovação da deliberação do Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, na sua 42.ª Reunião Ordinária, de 
22/07/2019, sobre a proposta n.º 257/2019 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 472/2019 

 
Considerando: 
 
A. Que na sequência da aprovação pelos órgãos 

competentes para contratar das entidades 
adjudicantes Município de Loures, Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), 
GesLoures - Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda. e Loures Parque - 
Empresa Municipal de Estacionamento, E.M. 
Unipessoal, Lda., foi lançado o concurso 
público, em agrupamento dessas entidades 
adjudicantes, em conformidade com o previsto 
no artigo 16.º, n.º 1, alínea c), artigos 17.º, 
18.º, 20.º, n.º 1 alínea a), e 39.º, todos do 
Código dos Contratos Públicos (CCP), na sua 
versão atual, concurso desenvolvido sob o n.º 
de processo 48350/DCA/2018-MA, com vista à 
celebração de contrato para aquisição 
continuada, por lotes, de combustíveis a 
granel, gasóleo simples e gasolina simples 95 
(lote 1) e combustíveis, gasóleo simples e 
gasolina simples 95, em posto do fornecedor, 
mediante uso de cartão eletrónico de 
abastecimento (lote 2); 

 
B. Que, observada que foi toda a tramitação 

procedimental devida, houve lugar à 
adjudicação do Lote 1 do procedimento à 
entidade concorrente BP Portugal - Comércio 
de Combustíveis e Lubrificantes, S.A., 
respeitante à aquisição continuada de 
combustíveis a granel, gasóleo simples e 
gasolina simples 95, tendo esta entidade sido 
notificada, em 12 de abril de 2019, da 
deliberação de adjudicação, da minuta do 
contrato, bem como notificada para apresentar 
os documentos de habilitação e prestar a 
caução devida; 

 
 
 

C. Que, conforme previsto, respetivamente, nas 
cláusulas 9.ª e 23.ª, ambas do Programa do 
Concurso, o prazo para apresentação dos 
documentos de habilitação estava fixado em 5 
(cinco) dias e o prazo para apresentação de 
caução estava fixado em 10 (dez) dias, pelo 
que, tendo sido notificada a referida entidade 
em 12 de abril de 2019 para a respetiva 
apresentação, o prazo para a apresentação 
dos documentos de habilitação terminou em 
22 de abril de 2019 e o prazo para 
apresentação de caução terminou em 30 de 
abril de 2019; 

 
D. Que a entidade adjudicatária BP Portugal - 

Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, 
S.A. apresentou os documentos de habilitação 
em 30 de abril de 2019 e a caução, sob a 
forma de garantia bancária, em 2 de maio de 
2019; 

 
E. Que no que respeita aos documentos de 

habilitação a adjudicatária BP Portugal - 
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, 
S.A. apenas procedeu à sua apresentação 8 
(oito) dias depois do prazo fixado para o efeito; 

 
F. Que dos documentos de habilitação 

apresentados, o documento junto pela 
adjudicatária BP Portugal - Comércio de 
Combustíveis e Lubrificantes, S.A., e que 
corresponde à certidão emitida pelo Serviço 
de Finanças de Oeiras, certifica que a dita 
adjudicatária não tem a sua situação tributária 
regularizada; 

 
G. Que, no que respeita à caução a mesma foi 

apresentada pela adjudicatária BP Portugal - 
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, 
S.A. com 2 (dois) dias de atraso; 

 
H. Que, da apreciação objetiva do 

comportamento da entidade adjudicatária BP 
Portugal - Comércio de Combustíveis e 
Lubrificantes, S.A., desde que foi notificada, 
em 12 de abril de 2019, para apresentar os 
documentos de habilitação e a caução, se 
constatou o seguinte: 

 
- apenas 5 (cinco) dias depois do prazo 

estabelecido para a apresentação dos 
documentos de habilitação os apresentou, não 
tendo apresentado qualquer fundamentação 
para o atraso verificado, nem requerido 
prorrogação de prazo para efeito da entrega; 
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- dos documentos entregues fora de tempo 
constatou-se, por via da certidão emitida pelo 
Serviço de Finanças de Oeiras, que a dita 
adjudicatária não tem a sua situação tributária 
regularizada; 

- apenas 2 (dois) dias depois do prazo 
estabelecido para o efeito a caução foi 
apresentada. 

 
I. Que, portanto, a adjudicatária BP Portugal - 

Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, 
S.A. não apresentou nem os documentos de 
habilitação nem a caução em devido tempo, 
sendo que dos próprios documentos de 
habilitação apresentados o respeitante à sua 
situação tributária evidencia que essa situação 
tributária não se encontra regularizada; 

 
J. Que, deste modo, a não entrega dos 

documentos de habilitação em tempo pela 
entidade adjudicatária deve ser-lhe imputável 
e, tal facto, determinar a caducidade da 
adjudicação em causa, à luz do disposto na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º do Código dos 
Contratos Públicos, daí decorrendo, por efeito 
do disposto no n.º 4 do mesmo artigo, que o 
órgão competente para a decisão de contratar 
deva adjudicar a proposta ordenada em lugar 
subsequente; 

 
K. Que, de igual forma, na ausência de qualquer 

fundamentação ou invocação de facto de 
sentido contrário à imputabilidade prevista no 
n.º 1 do artigo 91.º do Código dos Contratos 
Públicos, a não entrega da caução no prazo 
fixado no Programa do Concurso, constitui 
facto subsumível a tal norma, nos termos da 
qual a adjudicação caduca, pelo que se impõe, 
nessas circunstâncias, a aplicação do n.º 2 do 
mesmo artigo, o qual estabelece que o órgão 
competente para contratar deve adjudicar a 
proposta ordenada em lugar subsequente; 

 
L. Notificada que foi a BP Portugal - Comércio de 

Combustíveis e Lubrificantes, S.A., em 12 de 
junho de 2019, para, se pronunciar, em sede 
de audiência prévia, relativamente à 
deliberação da Câmara Municipal de Loures 
aprovada no sentido da intenção do Município 
de Loures concluir, a final, pela caducidade da 
adjudicação, tal entidade não se pronunciou 
(cfr. documento em anexo sob o n.º 1); 

 
 
 
 
 
 

M. Ora, aqui chegados, a não entrega dos 
documentos de habilitação e da caução, deve 
ser tida como imputável à entidade 
adjudicatária BP Portugal - Comércio de 
Combustíveis e Lubrificantes, S.A. e tais 
factos determinarem a caducidade da 
adjudicação em causa, à luz do disposto na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º e à luz do n.º 1 
do artigo 91.º, ambos do Código dos Contratos 
Públicos; 

 
N. Por seu turno, verificada que seja a 

imputabilidade da adjudicatária ocorre a 
caducidade da adjudicação por cominação 
legal, bem como se mostra estabelecida a 
cominação legal, à luz do disposto no n.º 4 do 
artigo 86.º e do n.º 2 do artigo 91.º, ambas as 
normas do Código dos Contratos Públicos, da 
adjudicação recair sobre a proposta ordenada 
em lugar subsequente; 

 
O. A proposta ordenada em lugar subsequente, o 

2.º lugar, é a proposta apresentada pela 
concorrente Creixoauto - Combustíveis e 
Lubrificantes, S.A., com o preço global 
3.068.523,00 € (três milhões sessenta e oito 
mil quinhentos e vinte e três euros), conforme 
Relatório Final aprovado pelas entidades 
adjudicantes, preço global aquele resultante 
de um desconto por litro de gasóleo simples 
de 0,124 € e de um desconto por litro de 
gasolina simples 95 de 0,111 €. O referido 
preço global 3.068.523,00 € (três milhões 
sessenta e oito mil quinhentos e vinte e três 
euros) da concorrente Creixoauto - 
Combustíveis e Lubrificantes, S.A., desdobra-
se em 1.223.235,00 € para o Município de 
Loures e em 1.845.288,00 € para os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR); 

 
P. Por seu turno, o facto da não apresentação 

dos documentos de habilitação e o facto da 
não apresentação da caução pelo 
adjudicatário, no tempo e nos termos previstos 
no Programa do Concurso constituem 
contraordenação muito grave e 
contraordenação grave, respetivamente, 
conforme resulta da alínea b), do artigo 456.º, 
e da alínea a) do artigo 457.º, ambas as 
normas do CCP, factos esses que, por sua 
vez, constituem as entidades adjudicantes no 
dever de participação ao Instituto dos 
Mercados Públicos, do Imobiliário e da 
Construção, I.P. (IMPIC), in casu, do facto 
constitutivo dessa contraordenação, conforme 
norma do n.º 3 do artigo 461.º, também do 
CCP, cabendo ao referido Instituto a 
instauração ou arquivamento do processo de 
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contraordenação, pelo que deverá ser 
aprovada pelo órgão competente para a 
decisão de contratar o envio da referida 
participação ao mencionado Instituto dos 
Mercados Públicos, do Imobiliário e da 
Construção, I.P. (IMPIC); 

 
Q. O facto do Município de Loures estar investido 

na qualidade de representante do 
agrupamento para efeitos de condução do 
procedimento de formação do contrato 
habilita-o a que proceda ao envio da referida 
participação em nome de todas as entidades 
adjudicantes que integram o agrupamento. 

 
Considerando ainda que: 
 
R. Adjudicada que seja a proposta da 

concorrente Creixoauto - Combustíveis e 
Lubrificantes, S.A., a proposta ordenada em 
2.º lugar no Lote 1 do procedimento, se mostra 
necessária a aprovação do projeto de minuta 
do contrato a celebrar por parte da Câmara 
Municipal, no que à entidade adjudicante 
Município de Loures diz respeito, minuta essa 
que se anexa para tal efeito (cfr. documento 
em anexo sob o n.º 2); 

 
Mais considerando, que: 
 
S. Quanto à entidade adjudicante Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), foi 
deliberado imputar à BP Portugal - Comércio 
de Combustíveis e Lubrificantes, S.A. a não 
apresentação dos documentos de habilitação 
com a consequente caducidade da 
adjudicação e respetiva anulação dos 
compromissos, bem como foi deliberada a 
adjudicação da proposta da concorrente 
Creixoauto - Combustíveis e Lubrificantes, 
S.A. apresentada para o Lote 1 do 
procedimento, e ordenada em 2.º lugar, com o 
preço global de  3.068.523,00 € (três milhões 
sessenta e oito mil quinhentos e vinte e três 
euros), tudo conforme Proposta de 
deliberação n.º 257/2019, do Conselho de 
Administração de tais Serviços, aprovada em 
22/07/2019, na 42.ª Reunião Ordinária,  
carecendo tal deliberação de ser ratificada 
pela Câmara Municipal de Odivelas e pela 
Câmara Municipal de Loures, importa que a 
Câmara Municipal de Loures, na sua parte e 
no que aos SIMAR diz respeito, ratifique a 
enunciada deliberação (cfr. documento em 
anexo sob o n.º 3). 

 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que, no âmbito do procedimento desenvolvido sob 
o n.º de processo 48350/DCA/2018-MA, com vista 
à celebração de contrato para aquisição 
continuada, por lotes, de combustíveis a granel, 
gasóleo simples e gasolina simples 95 (lote 1) e 
combustíveis, gasóleo simples e gasolina simples 
95, em posto do fornecedor, mediante uso de 
cartão eletrónico de abastecimento (lote 2), a 
Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto no número 4 do artigo 86.º, no n.º 2 do 
artigo 91.º, no n.º 1 do artigo 98.º e no n.º 3 do 
artigo 461.º, todos do Código dos Contratos 
Públicos, aprovar: 
 
1. Que a não apresentação dos documentos de 

habilitação e da caução, no âmbito da 
adjudicação do Lote 1 do procedimento, pela 
entidade adjudicatária BP Portugal - Comércio 
de Combustíveis e Lubrificantes, S.A., lhe é 
imputável daí decorrendo, enquanto 
cominação legal, a caducidade da adjudicação 
que lhe foi efetuada; 

 
2. A adjudicação da proposta da concorrente 

Creixoauto - Combustíveis e Lubrificantes, 
S.A., com o preço global de 3.068.523,00 € 
(três milhões sessenta e oito mil quinhentos e 
vinte e três euros), preço global aquele 
resultante de desconto por litro de gasóleo 
simples de 0,124 € e de desconto por litro de 
gasolina simples 95 de 0,111 €, preço global 
aquele que se desdobra em 1.223.235,00 € 
para o Município de Loures e em 1.845.288,00 
€ para os Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), por ter sido a proposta 
ordenada em 2.º lugar, conforme Relatório 
Final aprovado pelas entidades adjudicantes; 

 
3. Que seja efetuada a participação ao Instituto 

dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da 
Construção, I.P. (IMPIC) do facto da não 
apresentação dos documentos de habilitação 
e da não apresentação da caução pela 
entidade adjudicatária BP Portugal-Comércio 
de Combustíveis e Lubrificantes, S.A.; 

 
4. A minuta do contrato a celebrar com a 

entidade Creixoauto - Combustíveis e 
Lubrificantes, S.A.. 
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5. No que respeita à entidade adjudicante 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), aprovar a deliberação do 
Conselho de Administração efetuada na sua 
42.ª Reunião Ordinária de 22/07/2019, nos 
termos da proposta de deliberação n.º 
257/2019. 

 
 

Loures, 21 de agosto de 2019. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
 

AQUISIÇÃO 
 

a) Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na 
Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, 
endereço eletrónico geral@cm-loures.pt e 
telecópia número 211151709, adiante 
designado por Primeiro Contraente, neste ato 
representado por Bernardino José Torrão 
Soares, que também usa assinar Bernardino 
Soares, como Primeiro Outorgante, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, e também na qualidade de 
Presidente do Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, designado por SIMAR, pessoa 
coletiva número 680009671, com sede na Rua 
Ilha da Madeira, número 2, Freguesia e 
Município de Loures, endereço eletrónico 
geral@simar-louresodivelas.pt, adiante 
designados por Segundo Contraente 

 
e 
 
b) …………………., pessoa coletiva número 

………. com sede em ………….. ,endereço 
eletrónico ……………… e número de telecópia 
………., com o capital social de ……….. €, 
matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de ……….. adiante designada por 
Terceiro Contraente, neste ato representada 
por …………….. , Terceiro Outorgante, na 
qualidade de ………… , da mencionada 
sociedade, conforme Certidão Permanente do 
Registo Comercial online visualizada na 
presente data, através do código de acesso 
…………. 

 

Tendo em conta as Regras de Entendimento para 
a Constituição de Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes celebrado entre o Município de 
Loures, os SIMAR - Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, a GesLoures, Gestão de Equipamentos 
Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., e Loures Parque - 
Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., 
Unipessoal, Lda., em 6 de dezembro de 2018. 
 
Tendo, em conta as deliberações: 
 
a) da Câmara Municipal de Loures, tomada na 

sua 28.ª Reunião Ordinária, realizada em 19 
de dezembro de 2018; 

 
b) da Câmara Municipal de Odivelas, tomada na 

sua 1.ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de 
janeiro de 2019; 

 
c) do Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, tomada na 
sua 28.ª Reunião Ordinária, realizada em 17 
de dezembro de 2018; 

 
d) do Conselho de Administração da GesLoures, 

Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda., tomada na sua reunião de 
13 dezembro de 2018; 

 
e) do Conselho de Administração da Loures 

Parque - Empresa Municipal de 
Estacionamento. E.M. Unipessoal, Lda., 
tomada na sua reunião de 17 de dezembro de 
2018 que aprovaram o início do procedimento 
de Concurso Público e respetivas peças, 
publicitado na 2.ª Série do Diário da República 
número 9, de 14 de janeiro de 2019, bem 
como no Jornal Oficial da União Europeia 
número 2019/S 012-023304, de 17 de janeiro 
de 2019, e disponibilizado no dia 14 de janeiro 
de 2019 na plataforma VortalNext; 

 
 
Tendo, também, em conta as deliberações de 
adjudicação e de aprovação da minuta de 
contrato, tomadas: 
 
a) pela Câmara Municipal de Loures na sua … .ª 

Reunião Ordinária, realizada em … de ……… 
de 2019; 

 
b) pela Câmara Municipal de Odivelas, tomada 

na sua … .ª Reunião Ordinária, realizada em 
… de …….. de 2019; 
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c) pelo Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, tomada na 
sua … .ª Reunião Extraordinária em … de 
…….. de 2019; 

 
d) pelo Conselho de Administração da 

GesLoures, Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda., na sua reunião de … 
de …….. de 2019; 

 
e) pelo Conselho de Administração da Loures 

Parque - Empresa Municipal de 
Estacionamento. E.M. Unipessoal, Lda., 
tomada na sua … .ª reunião ordinária de ... de 
…… de 2019 nos termos do disposto no artigo 
96.º e seguintes, do Código dos Contratos 
Públicos. 

 
Acordam em celebrar o presente contrato de 
Aquisição que se rege pelas Cláusulas seguintes: 
 
Cláusula Primeira - 1. O Terceiro Contraente 
obriga-se ao fornecimento continuado de 
combustíveis a granel - 2.925.000 L (dois milhões 
novecentos e vinte e cinco mil litros) de gasóleo 
simples e 243.000 L (duzentos e quarenta e três 
mil litros) de gasolina simples 95 identificado no 
Caderno de Encargos como Lote 1, nas 
quantidades descritas no Anexo I do Caderno de 
Encargos e no Anexo I do Programa do Concurso. 
 
2. O fornecimento, objeto do presente contrato, é 
efetuado para o Primeiro e Segundo Contraentes, 
de acordo com as quantidades e especificações 
técnicas definidos na 19.ª Cláusula do Caderno de 
Encargos, no Anexo I, na Proposta do Terceiro 
Contraente e seus esclarecimentos e ainda, de 
acordo com as restantes cláusulas do referido 
Caderno de Encargos, e demais elementos 
escritos e patenteados, documentos que aqui se 
dão por integralmente reproduzidos e que ficam 
arquivados, constituindo parte integrante do 
presente contrato, de acordo com o previsto no 
artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
Cláusula Segunda - 1. O contrato inicia-se no dia 
1 de julho de 2019 e mantém-se em vigor pelo 
período de 3 (três) anos, ou até ser integralmente 
realizada a despesa de cada um dos membros 
dos Agrupamentos das Entidades Adjudicantes, 
correspondente ao preço contratual, consoante o 
facto que se verificar primeiro. 
 
2. Caso o visto do Tribunal de Contas seja 
conferido após 1 de julho de 2019 a produção de 
efeitos ocorrerá no dia seguinte ao da notificação 
do Tribunal de Contas relativa à atribuição do 
respetivo visto. 

3. Na contagem do prazo consideram-se incluídos 
todos os dias decorridos a partir da data de início 
da vigência do contrato. 
 
Cláusula Terceira - Constituem obrigações do 
Terceiro Contraente: 
 
1. Fornecer os bens aos Primeiro e Segundo 

Contraentes, conforme o preço, os descontos, 
os requisitos técnicos e níveis de serviços 
acordados. 

 
2. Instalar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis, contados após o início de produção de 
efeitos do contrato, terminal exterior e 
respetivo software de gestão de dados de 
reabastecimento para o posto de 
abastecimento de combustíveis do Primeiro 
Contraente (duas bombas de gasóleo e uma 
de gasolina) sito na Rua do Funchal (Oficinas 
Municipais de Loures). Fanqueiro, 2670-364 
Loures, e para o posto de abastecimento de 
combustíveis do Segundo Contraente (três 
bombas de gasóleo e uma de gasolina) sito na 
Rua Francisco Canas, Sete Casas, Loures, 
possuindo as características (terminal e 
software) seguintes: 

 
Características do terminal exterior 
 
O terminal exterior deverá ser um equipamento 
estanque, resistente aos agentes atmosféricos e 
corrosão, de fácil manuseamento por parte dos 
usuários, tendo as seguintes características: 
 
Ser compatível com o software de gestão de 
dados de reabastecimento. 
Permitir o rastreamento de todas as operações de 
abastecimento da frota. 
Ter ecrã de LCD com visor (de alto contraste que 
permita fácil visualização das mensagens) e 
teclado de alta resistência com carateres 
alfanuméricos. 
Ter leitor de cartões/tags através de contactless. 
Capacidade de memória ≥ 10.000 transações e 
10.000 entradas. 
Interface de dados. 
Permitir a autenticação através (identificação de 
usuários e veículos com a respetiva 
quilometragem). 
Ter bateria de lítio como fonte de alimentação. 
Permitir controlar os dispensadores em 
conformidade com o existente no posto de 
abastecimento. 
Fonte de alimentação de 230 V AC. 
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Características do software de gestão de dados 
de reabastecimento 
 
O sistema de gestão de dados de reabastecimento 
deverá permitir uma automação do trabalho 
administrativo inerente com o tratamento de dados 
de reabastecimento, permitindo monitorizar e aferir 
o desempenho e consumo da frota municipal e 
terá de possuir as seguintes componentes: 
 
Ser compatível com o terminal exterior. 
 
Ter devida licença de utilização. 
 
Ser em língua portuguesa ou possuir manual do 
utilizador em português. 
 
Permitir a definição prévia de acessos e 
permissões. 
 
Ao nível de administrador permitir a gestão (criar, 
modificar, eliminar, associar) contratos, cartões ou 
tags, veículos, condutores, produtos, outros 
diretamente relacionados com a gestão do posto. 
 
Permitir que a transferência de dados seja 
baseada em modelo pré-definido, que poderá ser 
realizada de forma manual ou automática com 
agendamento. 
 
Permitir que possa ser criado novo modelo de 
transferência de dados ou excluído algum 
existente. 
 
Permitir a importação/exportação de determinados 
ficheiros de ou para um servidor (exemplo: CSV, 
XML ou TXT). 
 
Caso o software disponibilizado pelo Terceiro 
Contraente não seja o atualmente utilizado pelo 
Primeiro e Segundo Contraentes (HECPOLL., 
versão 3,0,10), o Terceiro Contraente terá de 
garantir a migração dos dados e de configurações 
da atual aplicação para a que venha ser 
implementada. 
 
Se o terminal de gestão dos abastecimentos a 
instalar pelo Terceiro Contraente não for 
compatível com os cartões (Tags/Chips) de viatura 
atualmente atualizados pelo Primeiro e Segundo 
Contraentes (RFID), o Terceiro Contraente terá de 
fornecer novos cartões (Tags/Chips) e efetuar a 
configuração dos mesmos, sem custos para o 
Primeiro e Segundo Contraentes. 
 
Permitir que a função importar e exportar tenha 
por sustentação modelos, que identificam o tipo de 
dados a ser importados/exportados para aplicação 
ou servidor. 

Permitir gerar vários tipos de relatórios que 
servirão para fins estatísticos por parte desta 
edilidade (exemplos: consumo do veículo, análise 
do veículo, lista de transações, por tipologia de 
combustíveis, outros). 
 
Permitir aferir os níveis de stock de combustíveis 
com emissão de relatórios (por tanque, por 
produto, por intervalos de datas). 
 
Permitir que os relatórios sejam passíveis de 
impressão A4 e/ou A3, exportação em PDF, 
JPEG, EXCEL OLE, EXCEL XML e CSV). 
 
Permitir que seja realizada de forma automática 
uma cópia de segurança de dados, em 
determinados intervalos com parâmetros a serem 
definidos tecnicamente. 
 
Durante todo o período de execução contratual o 
Terceiro Contraente fica obrigado a efetuar as 
atualizações necessárias ao bom funcionamento 
do software. 
 
3. Apresentar no prazo conferido para a 

instalação referida no número anterior, um 
plano para providenciar formação inicial aos 
utilizadores do referido sistema (terminal 
exterior e respetivo software de gestão de 
dados de reabastecimento para o posto de 
abastecimento de combustíveis). 

 
4. No final do contrato a propriedade dos 

terminais exteriores e dos softwares de gestão 
de dados de reabastecimento mencionados no 
número 2 passam para a titularidade do 
Primeiro Contraente e do Segundo 
Contraentes, sem necessidade de observância 
de formalidades para tal transferência de 
titularidade e sem quaisquer ónus ou 
encargos.  

 
5. Disponibilizar, no prazo conferido para a 

instalação referida no número 2 os acessos 
independentes do software de gestão de 
fornecimento em 2 (dois) computadores para o 
Primeiro Contraente e em 6 (seis) 
computadores para o Segundo Contraente, 
nos moldes previstos no número 12 da Secção 
“A - Lote 1 (Aquisição de combustíveis a 
granel)” da cláusula 19.ª do Caderno de 
Encargos. 
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6. Durante todo o período de vigência contratual 
o Terceiro Contraente deverá assegurar a 
manutenção preventiva nos moldes 
apresentados no plano pedido na cláusula 12.ª 
do Programa do Concurso e deverá assegurar 
a manutenção curativa dos postos de 
abastecimento de combustíveis do Primeiro e 
Segundo Outorgantes de acordo com o 
seguinte:  

 
a) Os pedidos de assistência técnica serão 

realizados por parte do Primeiro e Segundo 
Contraentes através de telefone ou e-mail ao 
Terceiro Contraente que deverá facultar 
contactos e identificar elemento que servirá de 
interlocutor. 

 
b) Sempre que se constate um pedido de 

assistência técnica o Terceiro Contraente 
compromete-se a realizar as devidas 
diligências para deslocação de técnico para 
reparação de todas as avarias nos prazos 
máximos e nas condições de intervenção 
seguintes: 

 
 
Prazos de intervenção: 
 
Imediato - Sempre que existam problemas a 
resolver que coloquem em causa a segurança de 
pessoas e bens, independentemente de serem 
causados por acidente, desgaste ou deterioração 
do equipamento. O prazo para esta intervenção 
não deverá ultrapassar as 8 (oito) horas laborais, 
após receção do pedido. 
 
 
Urgente - A efetuar no período máximo de 24 
(vinte e quatro) horas laborais, após o pedido e 
sempre que os problemas a resolver não 
coloquem em causa a segurança de pessoas e 
bens, mas impossibilitem o abastecimento. 
 
 
Normal - a efetuar antes de decorridos 5 (cinco) 
dias úteis e após receção do pedido e desde que 
os problemas a resolver não sejam classificados 
como intervenção Imediata ou Urgente. 
 
 
7. Proceder às entregas do combustível 

solicitado no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas contadas a partir do momento da 
solicitação do Primeiro e Segundo 
Contraentes para o efeito. 

 
 
 
 

8. Para o Primeiro Contraente, o Terceiro 
Contraente deve proceder às entregas dos 
combustíveis nos dias úteis da semana entre 
as 09 horas e as 12 horas e entre as 14 horas 
e as 17 horas e para o Segundo Contraente, o 
Terceiro Contraente deve proceder às 
entregas dos combustíveis nos dias úteis da 
semana, entre as 10 horas e as 11h30m e 
entre as 14h30m e as 16 horas. 

 
9. Fornecer quantidades mínimas de encomenda 

de 5000 L (cinco mil litros) de gasóleo e 
quantidades mínimas de encomenda de 4000 
L (quatro mil litros) de gasolina. 
Indicar os endereços de e-mail, fax ou outros, 
designadamente de portal eletrónico, válidos 
para efeito da respetiva evidenciação do 
pedido, para onde o Primeiro e Segundo 
Contraentes deverão dirigir os pedidos de 
fornecimento dos combustíveis, indicação de 
endereços essa a ser feita no prazo máximo 
de 48 horas após o início de vigência do 
contrato e através do e-mail dca@cm-loures.pt 
para o Primeiro Contraente e através do e-mail 
geral@simar-louresodivelas.pt para o 
Segundo Contraente. 

 
Cláusula Quarta - Os fornecimentos, objeto do 
presente contrato, são entregues no que diz 
respeito ao: 
 
a) Primeiro Contraente no Posto Municipal de 

Combustíveis de Loures, sito na Rua do 
Funchal (Oficinas Municipais de Loures), 
Fanqueiro, 2670-364 Loures; 

 
b) Segundo Contraente na Rua Francisco 

Cannas, Sete Casas, Loures. 
 
Cláusula Quinta - 1. Pelos fornecimentos 
efetuados, previstos na Cláusula Primeira, o 
Primeiro e Segundo Contraentes obrigam-se a 
pagar ao Terceiro Contraente, o preço global de 
…… € (………), acrescido de IVA - Imposto sobre 
o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor se 
legalmente devido, assim distribuído: 
 
a) Para o Primeiro Contraente, o preço global de 

…….. € (………), acrescido de IVA - Imposto 
sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em 
vigor se legalmente devido. 

 
b) Para o Segundo Contraente, o preço global de 

…….€ (………),acrescido de lVA - Imposto 
sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em 
vigor se legalmente devido. 
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2. Os encargos resultantes do presente contrato 
serão satisfeitos pelas dotações orçamentais 
seguintes: 

 
Câmara Municipal de Loures: 
 
classificação orgânica: …... , classificação 
económica: ………., com o número de 
compromisso …… , datado de … de …….. de 
2019. 
 
SIMAR - Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas: com o número de compromisso ……. . 
 
Cláusula Sexta - 1. Os pagamentos devidos pelos 
Primeiro e Segundo Contraentes serão efetuados 
nos termos definidos na cláusula 11.ª do Caderno 
de Encargos. 
 
2. Em caso de discordância por parte do Primeiro 

e do Segundo Contraentes, quanto aos 
valores indicados na fatura, estes 
comunicarão ao Terceiro Contraente, por 
escrito, os respetivos fundamentos, ficando o 
Terceiro Contraente obrigado a prestar os 
esclarecimentos necessários ou a proceder à 
emissão de nova fatura corrigida. 

 
3. Os Primeiro e Segundo Contraentes são 

responsáveis pelo pagamento dos 
fornecimentos que lhes forem efetuados pelo 
Terceiro Contraente. Assim, durante a 
execução do contrato nem o Primeiro nem o 
Segundo Contraentes assumem qualquer 
responsabilidade solidária, ou de qualquer 
outra natureza, com os demais, 
designadamente no que respeita, 
eventualmente, a situações de incumprimento 
em matéria de pagamento dos fornecimentos 
prestados. 
 

Cláusula Sétima - As cauções oferecidas para 
execução do presente contrato foram prestadas 
através de: 
 
a)  ……….. número ………. , apólice CA ……….. 

, emitida pela …………. ,com sede no ……… 
,em .... de ………. de 2019, no valor de 
………. € (……….), a favor do Município de 
Loures, correspondente a 5% do preço 
contratual. 

 
b) ……….. número ………. , apólice CA ……….. , 

emitida pela …………. ,com sede no ……… 
,em .... de ………. de 2019, no valor de 
………. € (……….),a favor dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), 
correspondente a 5% do preço contratual. 

Cláusula Oitava - 1. O incumprimento das 
obrigações contratuais que do presente contrato 
resultam para o Terceiro Contraente, sujeita-o às 
penalizações previstas na cláusula 8.ª do Caderno 
de Encargos. 
 
2. No caso de aplicação de penalidades, o 

Primeiro e Segundo Contraentes comunica-a 
fundamentadamente ao Terceiro Contraente, 
sendo o respetivo montante deduzido no preço 
a pagar na fatura do mês seguinte. 

 
3. A aplicação de penalidades não exime o 

Terceiro Outorgante do cumprimento das suas 
obrigações contratuais em falta. 

 
Cláusula Nona - Para todas as questões 
emergentes do contrato será competente o 
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, com 
expressa renúncia a qualquer outro. 
 
Cláusula Décima - 1. Fazem parte integrante do 
contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, bem 

como os esclarecimentos e retificações 
relativos ao Caderno de Encargos; 

b) O Caderno de Encargos, a proposta 
adjudicada e os esclarecimentos sobre a 
mesma, prestados pelo adjudicatário. 

 
2. Em caso de divergência entre os documentos 

referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 
pela ordem pela qual são indicadas nesse 
número. 

 
Quando a divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato, 
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 
ajustamentos propostos e aceites pelo Terceiro 
Contraente. 
 
Cláusula Décima Primeira - Foram nos termos e 
para os efeitos do disposto no artigo 290.º- A do 
Código dos Contratos Públicos, designados 
gestores do contrato os Técnicos seguintes: 
 
- Pelo Primeiro Contraente: Eng.º Francisco 

Teixeira. 
 
- Pelo Segundo Contraente: Dr. Luís Miguel 

Silva. 
 
Cláusula Décima Segunda - 1. As notificações e 
comunicações entre os Contraentes relativas à 
fase de execução do contrato devem ser 
efetuadas por e-mail para os seguintes endereços 
eletrónicos: 
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- MUNICÍPIO DE LOURES: dca@)cm-loures.pt 
 
- SIMAR: geral@simar-louresodivelas.pt 
 
 
2. Qualquer alteração das informações de 

contacto contidas no contrato deve ser 
comunicada aos outros contraentes. 

 
 
Assim o disseram e outorgaram. 
 
 
Pelo Terceiro Contraente foram exibidos os 
seguintes documentos: 
 
- Declaração do Instituto da Segurança Social, 

I.P., válida até .... de …... de 2019, 
comprovativa da situação contributiva; 

 
- Cópia da Certidão do Serviço de Finanças de 

…….. - [……], válida até .... de ……..de 2019, 
comprovativa da regularização da situação 
tributária; 

 
- Certificados do Registo Criminal dos titulares 

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

Processo n.º 50754/DCA/2019 
Aquisição de prestação de serviços de aulas 
de Adaptação ao Meio Aquático 
Proposta de aprovação do Projeto de Decisão de 
Adjudicação, com concomitante adjudicação à 
proposta apresentada pela entidade GesLoures - 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda., de aprovação do. projeto de 
minuta do contrato a celebrar entre a entidade 
adjudicante Município de Loures e a entidade 
adjudicatária GesLoures - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., e 
de .liquidação, por aquela entidade, da taxa devida 
pela redução do contrato a escrito. 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 491/2019 
 

Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures da Proposta de 
Deliberação n.º 461/2019, que ocorreu em 
31.07.2019 na 43.ª Reunião Ordinária, foi 
adotado um procedimento de contratação, 
qualificado como contratação excluída ao 
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º do 
Código dos Contratos Públicos (CCP), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, na sua redação atual, não sendo 
aplicável ao mesmo a parte II do referido 
(CCP); 

 
B. Foi desenvolvido o procedimento sob o 

número de processo 50754/DCA/2019, com 
vista à celebração de um contrato de 
prestação de serviços para garantir uma aula 
de Adaptação ao Meio Aquático uma vez por 
semana, com a duração de 45 minutos, aos 
alunos do 2.º ano de escolaridade no segundo 
período, aos alunos do 3.º ano de 
escolaridade no terceiro período e aos alunos 
do 4.º ano de escolaridade no primeiro período 
do ano letivo 2019/2020, procedimento esse 
no qual foi convidada a entidade 
GESLOURES - Gestão de Equipamentos 
Sociais, E.M., Unipessoal, Lda.; 

 
C. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 

de proposta, os serviços da Divisão de 
Contratação e Aprovisionamento (DCA), 
unidade instrutora do procedimento, 
elaboraram o Projeto de Decisão de 
Adjudicação, o qual se anexa sob a 
designação de Doc. 1, decorrente da 
apresentação de proposta por parte da 
referida entidade convidada e tendente à 
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sujeição ao órgão competente para contratar, 
a Câmara Municipal de Loures, para efeitos de 
deliberação de aprovação do mesmo com a 
concomitante aprovação da adjudicação à 
proposta apresentada pela entidade 
GESLOURES - Gestão de Equipamentos 
Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., tudo o 
exposto à luz do disposto nas alíneas f) e dd) 
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro; 

 
D. Do referido Projeto de Decisão de Adjudicação 

que cumpre submeter à Câmara Municipal de 
Loures, consta proposta de decisão de 
adjudicação à proposta da entidade 
GESLOURES - Gestão de Equipamentos 
Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., proposta essa 
que integra o atributo preço global de 
402.439,02 € (quatrocentos e dois mil, 
quatrocentos e trinta e nove euros e dois 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa de 23%; 

 
E. Adjudicada que seja a proposta em causa, se 

mostra necessária a aprovação, por parte da 
Câmara Municipal de Loures, do projeto de 
minuta do contrato a celebrar, a qual se anexa 
sob a designação de Doc. 2; 

 
F. Ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 

18.º do Regulamento de Taxas do Município 
de Loures é devida taxa pela redução do 
contrato a escrito a suportar pela entidade 
adjudicatária GESLOURES - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda.. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal Loures, ao abrigo do 
disposto nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
e no artigo 18.º do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, delibere aprovar: 
 
1. O Projeto de Decisão de Adjudicação, com a 

concomitante aprovação da adjudicação à 
proposta apresentada pela entidade 
GESLOURES - Gestão de Equipamentos 
Sociais, E.M., Unipessoal, Lda.. 

 
2. O projeto de minuta do contrato a celebrar 

entre a entidade adjudicante Município de 
Loures e a entidade adjudicatária 
GESLOURES - Gestão de Equipamentos 
Sociais, E.M., Unipessoal, Lda.. 

 
3. A liquidação da taxa devida pela respetiva 

redução do contrato a escrito, a pagar pela 
entidade adjudicatária GESLOURES - Gestão 
de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, 
Lda.. 

Loures, 17 de agosto de 2019 
 

O Vereador da Câmara Municipal 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

PROJETO DE DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO 
 

Ao décimo segundo dia do mês de agosto de dois 
mil e dezanove, eu, Vanessa Rodrigues Freitas, 
Jurista na Divisão de Contratação e 
Aprovisionamento, procedi à análise da proposta 
apresentada, no âmbito do procedimento de 
contratação desenvolvido ao abrigo de 
contratação excluída, nos termos do disposto no 
n.º 1 do artigo 5.º do Código dos Contratos 
Públicos (CCP), que corre sob o n.º 
50754/DCA/2019, com vista à celebração de um 
contrato de prestação de serviços para garantir 
uma aula de Adaptação ao Meio Aquático uma vez 
por semana, com a duração de 45 minutos, aos 
alunos do 2.º ano de escolaridade no segundo 
período, aos alunos do 3.º ano de escolaridade no 
terceiro período e aos alunos do 4.º ano de 
escolaridade no primeiro período do ano letivo 
2019/2020, e no qual formalizou-se o convite à 
entidade GesLoures, Gestão de Equipamentos 
Sociais, E.M., Unipessoal, Lda.. 
 
Analisada a proposta e considerando que se 
encontra respeitado o clausulado do caderno de 
encargos, assim como o convite, submete-se o 
presente projeto de decisão de adjudicação ao 
órgão competente para contratar, a Câmara 
Municipal de Loures, nos termos do disposto nas 
alíneas f) e dd) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e na alínea 
b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, (repristinado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 
86/2011, de 11 de abril), propondo-se a 
adjudicação da proposta apresentada pela 
GesLoures, Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda. para a celebração do 
contrato de prestação de serviços para garantir 
uma aula de Adaptação ao Meio Aquático uma vez 
por semana, com a duração de 45 minutos, aos 
alunos do 2.º ano de escolaridade no segundo 
período, aos alunos do 3.º ano de escolaridade no 
terceiro período e aos alunos do 4.º ano de 
escolaridade no primeiro período do ano letivo 
2019/2020, pelo preço contratual de 402.439,02 € 
(quatrocentos e dois mil, quatrocentos e trinta e 
nove euros e dois cêntimos) ao qual acresce IVA à 
taxa de 23%. 
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Assim, propõe-se a aprovação pelo órgão 
competente para contratar, a Câmara Municipal de 
Loures, do presente projeto de decisão de 
adjudicação e, inerentemente, da proposta de 
adjudicação da proposta apresentada pela 
entidade convidada. 

 
Loures, 12 de agosto de 2019. 

 
A Jurista/Instrutora do Processo 

 
(a) Vanessa Rodrigues Freitas 

 
 

De acordo 
 

O Chefe da DCA 
 

(a) Viriato Aguilar 
 
 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
 

AQUISIÇÃO 
 

Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt e telecópia número 
211151709, adiante designado por Primeiro 
Contraente ou Contraente Público, neste ato 
representado por Bernardino José Torrão Soares, 
que também usa assinar Bernardino Soares, 
Primeiro Outorgante, na qualidade de Presidente 
da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
GesLoures, Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda., pessoa coletiva número 
502814063, com sede na Rua António Caetano 
Bernardo, C.P. 2670-404 Loures, Freguesia de 
Loures, Município de Loures, endereço eletrónico 
geral@gesloures.pt, com o capital social de 
3.562.000,00 euros, matriculada na Conservatória 
do Registo Predial/Comercial de Loures, adiante 
designada por Segundo Contraente, neste ato 
representada por ….. , Segundo Outorgante, na 
qualidade de ........ da mencionada sociedade, 
conforme Certidão Permanente do Registo 
Comercial online visualizada na presente data, 
através do código de acesso 0443-5537-1848. 
 
 
 
 

Tendo em conta a deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, tomada na sua 43.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 31 de julho de 2019, que 
aprovou o início de procedimento de contratação 
excluída, o caderno de encargos e o convite à 
apresentação de proposta, assim como a 
designação do júri do procedimento e do gestor do 
contrato, publicitado no Boletim Municipal de 
Loures, n.º 15, na mesma data. 
 
Tendo, também, em conta a deliberação de 
adjudicação e de aprovação da minuta de 
contrato, tomada pela Câmara Municipal de 
Loures na sua … .ª Reunião Ordinária, realizada 
em … de …… de 2019, nos termos do disposto no 
artigo 96.º e seguintes, do Código dos Contratos 
Públicos. 
 
 
Acordam em celebrar o presente contrato de 
Aquisição de Serviços que se rege pelas 
Cláusulas seguintes: 
 
 
Cláusula Primeira - 1. O contrato tem por objeto a 
Prestação de Serviços de Adaptação ao Meio 
Aquático, garantindo uma aula, com a duração de 
45 minutos, uma vez por semana, aos alunos do 
2.º ano de escolaridade no segundo período, aos 
alunos do 3.º ano de escolaridade no terceiro 
período e aos alunos do 4.º ano de escolaridade 
no primeiro período do Ano Letivo de 2019/2020, a 
prestar, consoante as Escolas identificadas no 
Anexo A do Caderno de Encargos, nas moradas 
das piscinas aí igualmente indicadas, nos termos 
da Proposta do Segundo Contraente, nas 
cláusulas e anexos do Caderno de Encargos e 
demais elementos escritos, documentos que, aqui 
se dão por integralmente reproduzidos e que 
ficarão arquivados, constituindo parte integrante 
do presente contrato, de acordo com o previsto no 
artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
2. O objeto contratual inclui ainda a realização de 

festivais nas piscinas municipais, num sábado 
em data a indicar no final de cada trimestre. 

 
 
Cláusula Segunda - 1. O contrato tem início de 
produção de efeitos em 1 de outubro de 2019 e 
cessa em 30 de junho de 2020. 
 
2. O contrato tem o período de vigência de nove 

meses, correspondente ao ano letivo 
2019/2020, sem prejuízo das obrigações 
acessórias que devam perdurar além da 
cessação do contrato. 
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3. Os serviços serão prestados em dias úteis, 
exceto nas interrupções letivas, contabilizando 
para a prestação de serviço efetiva de 151 
(cento e cinquenta e um) dias úteis e 3 (três) 
sábados. 

 
 
Cláusula Terceira - Sem prejuízo de outras 
obrigações previstas na legislação aplicável, no 
Caderno de Encargos ou nas cláusulas 
contratuais, decorrem ainda para o Segundo 
Contraente, as seguintes obrigações: 
 
a) Assegurar uma aula de 45 minutos semanal 

por período letivo na piscina municipal, no 
âmbito do projeto de adaptação ao meio 
aquático, no ano letivo 2019/2020; 

 
b) Organizar as aulas semanais do projeto AMA 

considerando que os alunos do 4.º ano de 
escolaridade frequentarão uma aula semanal 
de 45 minutos, durante o primeiro período 
escolar, os alunos do 2.º ano de escolaridade 
frequentarão uma aula semanal de 45 
minutos, no segundo período escolar e os 
alunos do 3.º ano de escolaridade 
frequentarão uma aula semanal de 45 
minutos, no terceiro período escolar; 

 
c) Garantir a execução da atividade em 151 dias 

úteis (no ano 2019 serão 53 dias e em 2020 
serão 98 dias) e 3 dias não úteis (Festivais ao 
sábado, sendo que em 2019 será um dia e em 
2020 serão dois dias); 

 
d) Realização de um Festival no final de cada 

período escolar, para os alunos envolvidos, a 
ocorrer num sábado a indicar posteriormente; 

 
e) Os conteúdos pedagógicos e a programação 

dos conteúdos lecionados nas aulas serão da 
responsabilidade do concorrente; 

 
f) Afetar aos serviços o número de professores 

necessários a cada aula; 
 
g) Assegurar o acompanhamento em cada 

balneário com recursos humanos (1 feminino e 
2 masculinos); 

 
h) Acautelar e preparar a chegada dos alunos à 

Piscina Municipal 15 minutos antes do início 
da aula; 

 
i) Assegurar a manutenção e a limpeza das 

piscinas, qualidade da água, incluindo 
balneários, de modo a garantir perfeitas 
condições de funcionamento; 

 

j) Assegurar a existência de secadores de 
cabelo, nos balneários, em número suficiente 
face aos participantes por aula; 

 
k) Garantir a qualidade das prestações de 

serviços objeto de adjudicação; 
 
l) Identificar, através de faixa ou de outra forma 

claramente visível, que nas piscinas 
municipais decorrem as aulas do Projeto 
A.M.A. do Município de Loures. 

 
 
Cláusula Quarta - 1. Pela prestação dos serviços 
previstos na Cláusula Primeira, o Contraente 
Público obriga-se a pagar ao Segundo Contraente 
o valor global de 402.439,02 € (quatrocentos e 
dois mil quatrocentos e trinta e nove euros e dois 
cêntimos), acrescido de IVA - Imposto sobre o 
Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor, se 
legalmente devido; 
 
2. Os encargos resultantes do contrato serão 

satisfeitos pela dotação orçamental seguinte: 
 
classificação orgânica: ………. , classificação 
económica …….., com o número de compromisso 
……. . 
 
 
Cláusula Quinta - 1. Os pagamentos devidos pelo 
Contraente Público serão efetuados nos termos 
definidos na cláusula quinta do Caderno de 
Encargos. 
 
2. Em caso de discordância por parte do 

Contraente Público, quanto aos valores 
indicados na fatura, este comunicará ao 
Segundo Contraente, por escrito, os 
respetivos fundamentos, ficando o Segundo 
Contraente obrigado a prestar os 
esclarecimentos necessários ou a proceder à 
emissão de nova fatura corrigida. 

 
 
Cláusula Sexta - Pelo não cumprimento do 
estabelecido contratualmente, por razões 
imputáveis ao Segundo Contraente, são 
estabelecidas penalidades nos termos da cláusula 
sexta do Caderno de Encargos. Assim, qualquer 
situação de incumprimento originará uma sanção 
financeira, sendo as sanções graduadas em cinco 
níveis, de acordo com o seguinte: 
 
a) Nível 1 - Caso se reportem atrasos e 

incumprimentos de horários num intervalo de 
10 minutos em mais do que 10% do total de 
aulas a executar num período letivo; Valor de 
100,00 € (cem euros); 



 

 
N.º 16 

  

 
 

28 de AGOSTO 
de 2019 

 
 
 
 

24 

 

b) Nível 2 - Caso se reportem atrasos e 
incumprimentos de horários num intervalo de 
15 minutos em mais do que 20% do total de 
aulas a executar num período letivo: Valor de 
200,00 € (duzentos euros); 

 
c) Nível 3 - Caso se reportem atrasos e 

incumprimentos de horários num intervalo de 
15 minutos em mais do que 30% do total de 
aulas a executar num período letivo: Valor de 
300,00 € (trezentos euros); 

 
d) Nível 4 - Caso se reportem 5% de aulas 

previstas para um período letivo, mas não 
executadas: Valor de 400,00 € (quatrocentos 
euros); 

 
e) Nível 5 - Caso se reportem 10% de aulas 

previstas para um período letivo, mas não 
executadas: Valor de 500,00 € (quinhentos 
euros). 

 
Cláusula Sétima - 1. O Contraente Público pode 
resolver o contrato a título sancionatório nos casos 
previstos no artigo 333.º do Código dos Contratos 
Públicos, sem prejuízo do direito a indemnização 
nos termos gerais de direito. 
 
2. No caso do adjudicatário, em especifico, não 

cumprir de forma exata e pontual as 
obrigações contratuais ou parte delas por facto 
que lhe seja imputável, o Contraente Público 
notificá-lo-á, para cumprir dentro de um prazo 
a determinar, salvo quando o cumprimento se 
tenha tornado impossível ou o Contraente 
Público tenha perdido o interesse na 
prestação. 

 
3. Mantendo-se a situação de incumprimento 

após o decurso do prazo determinado, o 
contraente público pode optar pela efetivação 
das prestações de natureza fungível em falta 
ou, então, por resolver o contrato com 
fundamento específico em incumprimento 
definitivo, nos termos do disposto no artigo 
333.º do Código dos Contratos Públicos. 

 
Cláusula Oitava - O Contraente Público pode 
resolver o contrato por razões de interesse 
público, ou com o fundamento na alteração 
anormal e imprevisível das circunstâncias, de 
acordo com o previsto, respetivamente, no artigo 
334.º e no artigo 335.º do Código dos Contratos 
Públicos. 
 
Cláusula Nona - Para todas as questões 
emergentes do contrato será competente o 
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, com 
expressa renúncia a qualquer outro. 

Cláusula Décima - 1. Fazem parte integrante do 
contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, e 

retificações relativos ao Caderno de Encargos; 
 
b) O Caderno de Encargos, Programa de 

Concurso, a proposta adjudicada e os 
esclarecimentos sobre a mesma, prestados 
pelo Contraente Público. 

 
2. Em caso de divergência entre os documentos 

referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 
pela ordem pela qual são indicados nesse 
número. Quando a divergência entre os 
documentos referidos no n.º 1 e o clausulado 
do contrato, prevalecem os primeiros, salvo 
quanto aos ajustamentos propostos e aceites 
pelo Contraente Público. 

 
Cláusula Décima Primeira - Foi designado pelo 
Contraente Público, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 290.º-A do Código dos 
Contratos Públicos, gestor do contrato a Dr.ª Rita 
Cruz. 
 
Cláusula Décima Segunda - 1. As notificações e 
comunicações entre os Contraentes relativas à 
fase de execução do contrato devem ser 
efetuadas por e-mail para os seguintes endereços: 
 
MUNICÍPIO DE LOURES: rita_cruz@cm-loures.pt 
 
GESLOURES, GESTÃO DE EQUIPAMENTOS 
SOCIAIS, E.M., UNIPESSOAL, LDA.: 
geral@gesloures.pt 
 
2. Qualquer alteração das informações de 

contacto emitidas no contrato deve ser 
comunicada aos contraentes. 

 
 
Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus 
representados, aceitam o presente contrato nas 
condições exaradas. 
 
Pelo Segundo Outorgante foram exibidos os 
seguintes documentos: 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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ORGÂNICA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 
 

ESTRUTURA ORGÂNICA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 

 
Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 468/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Da análise efetuada à organização dos 

serviços da Câmara Municipal atualmente em 
vigor, publicada na 2.ª série do Diário da 
República n.º 235, de 1 de dezembro de 2015, 
se concluiu necessário proceder a algumas 
alterações de modo a melhor responder aos 
objetivos traçados para o atual período 
autárquico, designadamente na resposta mais 
célere às solicitações dos munícipes; 

 
B. A Lei n.º 49/2012, de 29 agosto, sofreu 

alterações, nomeadamente pela Lei n.º 
114/2017, de 29 de dezembro, que revogou as 
restrições existentes à constituição de 
unidades orgânicas, no caso de Loures ao 
número de Divisões possíveis de serem 
criadas, possibilitando, assim, que unidades 
orgânicas chefiadas por dirigentes intermédios 
de 3.º grau assumam a categoria de “Divisão”, 
na proposta agora apresentada, repondo o 
estatuto devido aos seus dirigentes; 

 
C. Foi publicada a Lei n.º 50/2018, de 16 de 

agosto - Lei-Quadro da transferência de 
competências para as autarquias locais e para 
as entidades intermunicipais, cujas 
competências terão de ser assumidas e 
desempenhadas pelo município, no limite, a 1 
de janeiro de 2021 e consequentemente 
deverá a estrutura orgânica contemplar, desde 
já, essas novas competências; 

 
D. A organização, a estrutura e o funcionamento 

dos serviços municipais obedece ao previsto 
no Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro 
e da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, ambos 
os diplomas na sua redação atual. 

 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere 
aprovar e submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal de Loures, ao abrigo e nos termos da 
alínea m) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma Lei e 
nos termos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro e da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, o 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, que se anexa. 

 
 

Loures, 21 de agosto de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e os votos contra da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o Regulamento da Estrutura Orgânica da 
Câmara Municipal de Loures e o respetivo 
planograma encontram-se disponibilizados em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
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TURISMO 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 
suspensão da autorização de novos registos de 
estabelecimentos de Alojamento Local na área 
cuja delimitação territorial corresponde à antiga 
Freguesia de Moscavide, pelo prazo máximo de 
seis meses, prorrogável por igual período, ou até à 
entrada em vigor do regulamento previsto no n.º 1 
do artigo 15.º-A do Decreto-Lei n.º 128/2014, de 
29 de agosto, na redação que lhe foi dada pela Lei 
n.º 62/2018, de 22 de agosto, e de aprovação do 
início de procedimento para elaboração de novo 
Regulamento Municipal de Alojamento Local. 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 469/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A Lei n.º 62/2018, de 22 de agosto, veio 

introduzir alterações ao regime de autorização 
da exploração dos estabelecimentos de 
Alojamento Local (AL), atribuindo novas 
competências aos órgãos municipais, 
nomeadamente, o poder de regular a 
instalação de novos estabelecimentos de AL, 
com vista a preservar o equilíbrio entre as 
dimensões social, turística e urbanística; 

 
B. Essa alteração legislativa veio introduzir a 

possibilidade de, mediante regulamento 
municipal, serem delimitadas áreas de 
contenção, fixando regras para a instalação de 
estabelecimentos de alojamento local e 
impondo limites ao número de 
estabelecimentos que se admitem naqueles 
territórios; 

 
C. Pode o município, por deliberação 

fundamentada da Assembleia Municipal sob 
proposta da Câmara Municipal, suspender 
pelo máximo de um ano e até à entrada em 
vigor do referido regulamento, a autorização 
de novos registos em áreas especificamente 
delimitadas, por forma a evitar comprometer a 
eficácia do referido regulamento, face a 
eventuais alterações das circunstâncias e das 
condições existentes; 

 
 
 
 
 
 

D. O Município de Loures tem vindo, desde há 
algum tempo, a monitorizar a evolução dos 
estabelecimentos de alojamento local no 
Concelho, no sentido de perceber a tendência 
de crescimento deste tipo de oferta, mas 
também quais os contornos territoriais nos 
quais se desenvolve; 

 
E. Decorrente dessa análise se verificou que 

numa área específica, correspondente 
territorialmente à antiga freguesia de 
Moscavide, existe uma concentração deste 
tipo de estabelecimentos, superior às 
restantes freguesias, tanto em número de 
registos, como em rácio de AL por fogos 
habitáveis, constituindo mais de um terço da 
oferta total do Concelho; 

 
F. A proximidade à Capital e a oferta de meios de 

transporte de fácil utilização, nomeadamente 
ferroviário e aéreo, aumentam a exposição de 
Moscavide à procura de alojamento; 

 
G. Não obstante o contributo deste tipo de oferta 

na requalificação do edificado existente, no 
rejuvenescimento da atividade turístico-
económica e na criação de postos de trabalho, 
o seu desequilibrado crescimento poderá 
comprometer o papel essencial que a função 
habitacional desempenha na fixação de 
residentes e na atração de novas famílias; 

 
H. O quadro social da freguesia, composto por 

uma população envelhecida, merece especial 
proteção no que concerne à especulação do 
mercado imobiliário, favorecida também pela 
oferta de Alojamento Local; 

 
I. Importa valorizar o património como fator de 

identidade e manutenção da memória da vila 
de Moscavide; 

 
J. Face a este fenómeno há a necessidade de 

adaptar o “Regulamento Municipal de 
Estabelecimentos de Alojamento Local”, 
publicado na II Série do Diário da República 
n.º 118, de 21 de junho de 2013, à nova 
realidade legislativa; 

 
K. Foi solicitado parecer à Junta de Freguesia da 

União das Freguesias de Moscavide e Portela 
sobre esta questão, que se pronunciou no 
sentido do Município dever “restringir e limitar 
o licenciamento de novas unidades de 
Alojamento Local na Freguesia de Moscavide 
e Portela”, condicionando o seu licenciamento 
a uma “análise concreta e objetiva do pedido e 
das mais-valias que a sua concretização 
possa representar para operações de 
reabilitação urbana efetiva, do edificado e dos 
espaços envolventes”; 
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L. Se torna necessário tomar medidas que 
acautelem a redução da oferta de habitação, a 
especulação dos preços da mesma, evitando-
se as assimetrias sociais decorrentes do 
desequilíbrio entre a oferta de arrendamento 
para fins habitacionais e o de curto prazo, que 
se têm verificado naquele território. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
do disposto no n.º 6 do artigo 15.º-A do Decreto-
Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto, na redação que 
lhe foi dada pela Lei n.º 62/2018, de 22 de agosto 
e nos termos das alíneas m) e n) do número 1 do 
Artigo 23.º e a alínea r) do n.º 1 do artigo 25.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação em vigor: 
 
1. Aprovar e submeter a deliberação da 

Assembleia Municipal a proposta de 
suspensão da autorização de novos registos 
de estabelecimentos de Alojamento Local na 
área cuja delimitação territorial corresponde à 
antiga Freguesia de Moscavide (vide mapa em 
anexo); 

 
2. A suspensão a que refere o número anterior 

vigora pelo prazo máximo de seis meses, 
prorrogável por igual período, ou até à entrada 
em vigor do regulamento previsto no n.º 1 do 
artigo 15.º-A do Decreto-Lei n.º 128/2014, de 
29 de agosto, na redação que lhe foi dada 
pela Lei n.º 62/2018, de 22 de agosto; 

 
3. Iniciar o procedimento para a elaboração de 

novo Regulamento Municipal de Alojamento 
Local. 

 
 

Loures, 21 de agosto de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
 
Proposta de celebração de Acordo de Cooperação 
entre o Município de Loures e a União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, tendo por 
objeto a realização da iniciativa Moscavide Street 
Party Sunset. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 470/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures tem como objetivo 

promover, desenvolver e valorizar o turismo ao 
serviço do crescimento económico; 

 
B. O Moscavide Street Party Sunset é uma 

iniciativa realizada na União das Freguesias 
de Moscavide e Portela que pretende 
dinamizar e desenvolver o comércio local da 
freguesia de Moscavide e Portela e dar a 
conhecer os seus produtos numa vertente 
mais informal e dinâmica; 

 
C. A oferta presente neste evento é um fator de 

atratividade na região oriental do Concelho de 
Loures, promovendo a participação de 
centenas de visitantes; 

 
D. Este evento pretende atrair novos visitantes e 

um público mais jovem à freguesia, através 
das suas componentes lúdicas e de animação; 
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E. A organização deste evento é da União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, com o 
apoio da Câmara Municipal de Loures, 
permitindo assim um planeamento mais eficaz 
e direcionado para o crescimento da iniciativa; 

 
F. A formalização do presente Acordo de 

Cooperação irá permitir estabelecer as formas 
de cooperação entre ambas as partes, 
potenciando, desta forma, a organização e 
sucesso do evento. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º 
conjugado com a alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação aprovar a celebração do 
Acordo de Cooperação entre o Município de 
Loures e a União das Freguesias de Moscavide e 
Portela, nos termos constantes da minuta em 
anexo à presente proposta. 

 
 

Loures, 20 de agosto de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

entre 
 

Município de Loures 
e 

União das Freguesias de Moscavide e Portela 
 

Considerando que: 
 
a) O Município de Loures tem como objetivo 

promover, desenvolver e valorizar o turismo ao 
serviço do crescimento económico; 

 
b) O Moscavide Street Party Sunset é uma 

iniciativa realizada na União das Freguesias 
de Moscavide e Portela, que pretende 
dinamizar e desenvolver o comércio local, 
cativar novos visitantes à localidade de 
Moscavide e atrair um público mais jovem; 

 
c) Esta iniciativa permite ao comércio local dar a 

conhecer os seus produtos numa vertente 
mais informal e dinâmica, com uma forte 
componente lúdica e de animação; 

d) O Moscavide Street Party Sunset realiza-se 
anualmente em setembro, normalmente no 
segundo sábado deste mês, sendo a data 
fixada no início do ano pela União das 
Freguesias de Moscavide e Portela e 
transmitida à Câmara Municipal de Loures; 

 
e) O Moscavide Street Party Sunset é uma 

organização da União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, que o Município de 
Loures apoia desde a primeira edição, 
permitindo assim um planeamento mais eficaz 
e direcionado para o crescimento da iniciativa; 

 
f) Que a formalização do presente acordo irá 

permitir estabelecer as formas de cooperação 
entre ambas as partes, potenciando, desta 
forma, a organização e sucesso do evento. 

 
 
Entre: 
 
Primeiro Outorgante: 
 
O Município de Loures, doravante também 
designado por Município, pessoa coletiva n.º 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, n.º 
4, 2674 - 501, Loures, neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José 
Torrão Soares 
 
e 
 
Segundo Outorgante: 
 
A União das Freguesias de Moscavide e Portela, 
doravante também designada por União das 
Freguesias, pessoa coletiva n.º 510838162, com 
sede Av. da República, n.º 19 - 2685-232 Portela-
LRS, neste ato representada pelo Presidente da 
Junta de Freguesia, Ricardo Jorge Monteiro Lima. 
 
 
É celebrado o presente Acordo de Cooperação 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
O presente Acordo estabelece as formas de 
cooperação entre o Município e a União das 
Freguesias para a organização e realização da 
iniciativa “Moscavide Street Party Sunset”. 
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Cláusula Segunda 
(Colaboração das partes) 

 
Os signatários manifestam a sua disponibilidade e 
interesse em colaborar, tirando partido das 
sinergias que daí possam resultar para ambas as 
partes, nos termos e condições previstas no 
Acordo ou através de aditamentos, sempre que tal 
se entenda necessário. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Município) 

 
1. O Município compromete-se, a proceder, 

através dos seus correspondentes serviços 
internos, ao apoio da iniciativa com recursos 
humanos, técnicos e logísticos, 
nomeadamente: 

 
a) Serviços de carpintaria e construção civil 
 
- Montagem de 30 bancas de madeira para 

artesanato e comércio local; 
- Montagem de 31 pérgulas. 
 
b) Serviços de eletricidade 
 
- Cedência e colocação de holofotes em 

número a determinar e mediante a 
disponibilidade de negativos e 300 m de 
gambiarra; 

- Colocação de pontos de energia para 
distribuição de som pela Avenida de 
Moscavide e de iluminação em toda a 
extensão do evento; 

- Colocação e instalação de 3 contadores e 
aproximadamente 50 quadros de eletricidade 
da EDP; 

- Colocação de alimentação elétrica para os 
palcos; 

- Apoio na presença do piquete de eletricistas 
durante a realização do evento. 

 
c) Materiais e transportes de materiais 
 
- Cedência de 60 baias; 
- Cedência de 80 mesas; 
- Cedência de 320 cadeiras; 
- Cedência de mastros, em número a 

determinar pela existência de negativos; 
- Cedência de flâmulas; 
- Cedência de 100 vasos ornamentais; 
- Transporte de todos os materiais solicitados. 
 
 
 
 
 

d) Limpeza e higiene 
 
- Reforço da limpeza urbana; 
- Articulação com os SIMAR para a retirada dos 

contentores e alteração da recolha dos 
resíduos; 

- Apoio na limpeza da Avenida de Moscavide e 
transversais, após o términus do evento, 
através da cedência de varredora e lavadora e 
equipas de apoio a esta limpeza, em 
colaboração com as equipas da JFMP; 

- Desinfestação do espaço, em data anterior ao 
evento. 

 
e) Sinalização 
 
- Instalação de sinalética de corte de tráfego e 

desvios de trânsito; 
- Informação à Carris e à Rodoviária, 

relativamente aos desvios de trânsito; 
- Elaboração da planta de implementação do 

evento; 
- Apoio na Articulação com a DIREP para a 

concretização dos pareceres a emitir às 
entidades policiais e de segurança. 

 
f) Ordenamento do trânsito e segurança 
 
- Apoio no corte e desvio de trânsito, através do 

Serviço de Polícia Municipal, no decorrer das 
montagens, evento e desmontagens; 

- Presença dos serviços municipais de Polícia 
Municipal e Proteção Civil, na reunião de 
segurança com as entidades externas PSP e 
BVMP, a organizar pela JFMP. 

 
g) Comunicação 
 
- Produção de dísticos de participantes, 

cartazes, certificados de participantes e 
folhetos com a programação do evento. 

 
h) Acompanhamento ao Evento 
 
- Acompanhamento dos técnicos da CM Loures, 

durante a preparação, montagem do evento e 
realização do mesmo, facilitando a articulação 
com os diversos serviços da CM Loures que 
se encontram no terreno de operações. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Obrigações da União das Freguesias) 

 
A União das Freguesias compromete-se a: 
 
a) Realizar o Moscavide Street Party Sunset, em 

Moscavide, nomeadamente na Avenida de 
Moscavide e artérias adjacentes; 
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b) Colocar o logótipo da Câmara Municipal de 
Loures em todos os materiais de divulgação 
do evento; 

 
c) Contratar os serviços e bens necessários 

referentes à boa prossecução do evento, 
incluindo os serviços de animação, respetivas 
licenças e seguros, suportando os custos que 
daí advenham; 

 
d) Convidar o comércio local e artesãos para a 

participação no evento; 
 
e) Apoiar nas montagens, disponibilização de 

materiais, coordenação da participação do 
comércio local no evento; 

 
f) Articular com a Loures Parque a cedência das 

bolsas de estacionamento e todas as 
necessidades que venham a ser identificadas 
no âmbito do evento; 

 
g) Garantir, no âmbito da implementação do 

evento, um espaço institucional (mínimo 3x3 
m) para a Câmara Municipal de Loures, para 
promoção institucional; 

 
h) Garantir 3 stands para produtores regionais do 

concelho, que possam ser convidados pela 
Câmara Municipal, para promoção dos 
produtos endógenos; 

 
i) Garantir serviço de refeições a todos os 

trabalhadores que se encontram no terreno de 
operações do evento; 

 
j) Realizar os comunicados e informações à 

população; 
 
k) Garantir o policiamento, bem como serviços 

privados em matéria de segurança de pessoas 
e bens. 

 
 

Cláusula Quinta 
Validade e Vigência 

 
O presente acordo entra em vigor a partir da data 
da sua assinatura, mantendo-se até ao 
cumprimento integral das obrigações que do 
mesmo decorrem para as duas entidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cláusula Sexta 
(Denúncia) 

 
1. O presente Acordo de Cooperação pode 

igualmente ser denunciado a todo o tempo, 
sem necessidade de fundamento e por 
iniciativa de um dos outorgantes, mediante 
aviso prévio, nos termos da cláusula anterior. 

 
2. Não obstante o número anterior, as partes 

obrigam-se a cumprir com as obrigações 
assumidas, nomeadamente na salvaguarda de 
compromissos já firmados nessa data. 

 
 

Cláusula Sétima 
(Revogação, incumprimento e rescisão) 

 
1. As partes outorgantes podem revogar o 

presente Acordo de Cooperação a qualquer 
momento, por mútuo acordo. 

 
2. As partes outorgantes podem também 

rescindir o presente Acordo a qualquer 
momento, por iniciativa de uma das partes, por 
incumprimento dos compromissos e 
obrigações assumidas, mediante aviso escrito, 
remetido através de carta registada com aviso 
de receção, com antecedência de sessenta 
dias. 

 
 

Cláusula Oitava 
(Revisão) 

 
1. O presente Acordo pode ser objeto de revisão 

por entendimento das partes a qualquer 
momento. 

 
2. Eventuais alterações ou revisão serão 

efetuadas por aditamento. 
 
 

Cláusula Nona 
(Dúvidas e omissões) 

 
As dúvidas e omissões serão resolvidas por 
acordo entre as partes, com respeito pelos 
princípios gerais de direito e pelas regras legais ao 
caso aplicáveis. 

 
 

Cláusula Décima 
(Termos) 

 
O presente Acordo é celebrado em duplicado, 
sendo os dois exemplares devidamente rubricados 
e subscritos pelos representantes de ambas as 
partes signatárias. 
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Loures, … de setembro de 2019 
 

Pelo Município de Loures 
 

Bernardino José Torrão Soares 
(Presidente da Câmara Municipal) 

 
 
 

Pela União de freguesias de Moscavide e Portela 
 

Ricardo Jorge Monteiro Lima 
(Presidente da Junta da União das Freguesias) 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

Proposta de aprovação da minuta de Acordo de 
Colaboração a celebrar entre o Município de 
Loures e Sacaréplicas - Associação de Modelismo 
da Região de Lisboa, para realização do Encontro 
de Modelismo de Loures - Modelstep. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 482/2019 

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

outras, atribuições e competências no domínio 
da cultura e tempos livres, nomeadamente no 
que concerne ao apoio a atividades com 
interesse para a população do Concelho;  

 
B. O Encontro de Modelismo de Loures - 

Modelstep, que tem decorrido anualmente no 
concelho de Loures com a colaboração do 
Município de Loures e da Sacaréplicas - 
Associação de Modelismo da Região de 
Lisboa, tornou-se uma referência no mundo do 
modelismo estático; 

 
C. Este evento tem promovido a Rota Histórica 

das Linhas de Torres; 
 
D. É intenção do Município de Loures e da 

Sacaréplicas - Associação de Modelismo da 
Região de Lisboa, a formalização de um 
acordo que expresse a vontade das partes em 
assegurar a continuidade na realização deste 
evento. 

 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da al. 
u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a minuta de acordo de colaboração 
a outorgar com Sacaréplicas - Associação de 
Modelismo da Região de Lisboa, para a realização 
do Encontro de Modelismo de Loures Modelstep. 

 
 

Loures, 20 de agosto de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

                                               
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

entre o Município de Loures 
e a Sacaréplicas 

Associação de Modelismo da Região de Lisboa 
 

Entre 
 
PRIMEIRO OUTORGANTE: O Município de 
Loures, adiante designado ML, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, pessoa coletiva 
de direito público n.º 501294996, neste ato 
representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal 
 
e 
 
SEGUNDO OUTORGAINTE: A Sacaréplicas - 
Associação de Modelismo da Região de Lisboa, 
adiante designada por AMRL, com sede na Rua 
Cidade de Benguela, 160, Armazém Esquerdo, em 
Camarate, pessoa coletiva de direito público n.º 
514732369, neste ato representada pelos três 
membros da Direção a que os estatutos da 
Associação obrigam. 
 
 
É celebrado o presente acordo de colaboração 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objeto) 

 
O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar o 
Segundo Outorgante, nos moldes definidos na 
cláusula terceira, para a realização do evento 
“Encontro de Modelismo de Loures - Modelstep”, a 
ocorrer anualmente, no concelho de Loures, tendo 
como objetivo a promoção do Modelismo Estático, 
e dando continuidade a um evento que, com a 
colaboração do Município de Loures, grangeou 
sucesso e reconhecimento, culminando no 
encontro de modelistas em Portugal mais 
participado em 2018. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Colaboração das Partes) 

 
A colaboração a desenvolver no âmbito do 
presente Acordo será estabelecida em domínios 
de interesse para ambas as partes numa 
perspetiva de valorização recíproca e sucesso do 
evento. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Deveres e Responsabilidades 

do Primeiro Outorgante) 
 

1. O Primeiro Outorgante concederá apoio 
logístico ao Segundo Outorgante, mediante 
disponibilidade do Município, através de: 

 
a) Cedência de transporte de pessoas e bens; 
 
b) Cedência do Pavilhão Desportivo do Município 

de Loures, Pavilhão do Oriente, situado na 
União das Freguesias de Moscavide e Portela, 
ou equipamento municipal similar compatível 
com a realização do evento; 

 
c) Cedência de suportes expositivos, 

equipamento audiovisual e mobiliário, entre 
outros materiais necessários à implantação do 
evento e existentes na Câmara Municipal de 
Loures; 

 
d) Instalação de sonorização do espaço onde 

decorre o evento; 
 
e) Reprodução dos meios de divulgação 

(cartazes, folhetos, programas, convites), em 
quantidades a fixar. 

 
 
 
 

2. O Primeiro Outorgante apoiará 
financeiramente o segundo Outorgante no 
valor das despesas realizadas, até ao 
montante máximo de 1.500,00 € (mil e 
quinhentos euros), mediante entrega dos 
documentos previstos nos pontos 1.1 e 1.2 da 
Cláusula Quarta do presente Acordo de 
Colaboração. 

 
3. O Primeiro Outorgante, através do 

Departamento de Cultura, Desporto e 
Juventude, disponibilizará apoio técnico ao 
Segundo Outorgante, nomeadamente: 

 
a) Acompanhamento da organização da ação e 

da avaliação do seu decurso; 
 
b) Acompanhamento da ação no terreno, sem 

intervenção na prossecução do programa 
previamente definido. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Deveres e Responsabilidades 

do Segundo Outorgante) 
 

1. O segundo Outorgante compromete-se a: 
 
1.1. Entregar, à data de assinatura do presente 

Acordo de Colaboração, o plano e orçamento 
do evento; 

 
1.2. Entregar o relatório da ação, até 1 (um) mês 

após a realização do evento, acompanhado 
dos respetivos comprovativos de despesa 
legalmente válidos; 

 
1.3. Cumprir e fazer cumprir as regras e 

regulamentos dos espaços/equipamentos 
municipais cedidos, assim como o 
regulamento geral de ruído e legislação 
complementar; 

 
1.4. Promover outros polos de atração para além 

do concurso de modelismo estático, ao longo 
do evento; bem como prever a participação de 
associações do concelho de Loures ligadas ao 
Modelismo, ou outras cujo domínio de 
atividade ou o programa do evento o justifique, 
salvaguardando sempre o enquadramento 
temático do evento. 
Para a consecução destes objetivos conta a 
AMRL com a colaboração, em coorganização, 
do Grupo Modelstep, contribuindo ainda este 
Grupo para a dinamização da temática das 
Linhas de Torres. 
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1.5. Monitorizar o fluxo de visitantes nos 2 (dois) 
dias do evento, bem como os inscritos em 
atividades específicas no decurso e 
enquadradas no evento; 

 
1.6. Proceder à divulgação do evento, também nos 

demais encontros nacionais da modalidade, 
garantindo sempre a referência ao apoio 
concedido pelo Primeiro Outorgante e a 
colaboração com o grupo Modelstep em 
quaisquer materiais de divulgação que venha 
a editar durante a vigência do presente Acordo 
de Colaboração; 

 
1.7. Para os efeitos do número anterior, o logótipo 

da Câmara Municipal de Loures será cedido 
em suporte digital pelo primeiro Outorgante; 

 
1.8. Colocar, em locais visíveis, faixas 

identificativas do apoio do Primeiro 
Outorgante, disponibilizadas por este, durante 
a realização da iniciativa. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
(Duração) 

 
1. O presente Acordo de Colaboração tem a 

duração de 2 anos, a partir da data da sua 
assinatura, renovando-se tacitamente por 
iguais períodos, salvo denúncia, comunicada 
com a antecedência mínima de 90 dias, 
relativamente ao termo do prazo inicial ou de 
cada uma das suas renovações, através de 
carta registada enviada à outra parte. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo, por qualquer das partes, 
dará lugar á rescisão do mesmo, desde que 
esta seja comunicada com 30 (trinta) dias de 
antecedência, por carta registada com aviso 
de receção, com indicação dos respetivos 
fundamentos. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
(Revogação e Denúncia) 

 
1. O presente Acordo poderá ser revogado a 

qualquer momento por acordo entre as Partes. 
 
2. A revogação ou denúncia do presente Acordo 

não confere aos Outorgantes o direito a 
qualquer indemnização, devendo, porém, as 
partes responsabilizarem-se pelos custos 
perante terceiros assumidos em conjunto, 
caso estes existam. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Alterações ao Acordo) 

 
Qualquer modificação ou aditamento ao presente 
Acordo apenas produzirá efeitos se revestir a 
forma de documento escrito, assinado pelas 
Partes Outorgantes e no qual sejam identificadas 
as Cláusulas alteradas, aditadas ou eliminadas. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
(Dúvidas e Omissões) 

 
As dúvidas e omissões serão resolvidas por 
acordo entre as partes. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
(Resolução de Litígios) 

 
Ao presente Acordo é aplicável a lei portuguesa, 
sendo que para dirimir qualquer questão 
emergente do mesmo será competente o Tribunal 
da Comarca de Lisboa, com expressa renúncia de 
ambos os Outorgantes a qualquer outro. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
(Notificações) 

 
1. As notificações e comunicações entre as 

partes deverão ser dirigidas, através de 
correio eletrónico, para os seguintes 
endereços eletrónicos: geral@cm-loures.pt e 
eventos.loures@amrl.pt. 

 
2. Qualquer alteração à informação de contacto 

entre as partes, constantes do presente 
Acordo deve ser comunicada à outra parte no 
prazo máximo de 10 dias. 

 
 
O presente Acordo de Colaboração é celebrado 
em 2 exemplares que assinados pelas partes, 
fazem igual fé, ficando um exemplar para cada um 
dos Outorgantes. 

 
 

Loures, xx de xxxxx de 2019 
 
 

O Primeiro Outorgante 
 

_____________________________ 
 

(Presidente da Câmara Municipal de Loures) 
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O Segundo Outorgante 
 

_____________________________ 
 

(Presidente da AMRL) 
 

_____________________________ 
 

(Vice-Presidente da AMRL) 
 

_____________________________ 
 

(Tesoureiro da AMRL) 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

CULTURA 
 

Proposta de aceitação, a benefício de inventário, 
da doação de bens móveis destinados a 
incorporação no acervo museológico e documental 
da Rede de Museus de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 483/2019 

 
Considerando que: 
 
A. No primeiro quadrimestre de 2019, os Museus 

Municipais de Loures foram contactados por 
diversos particulares e pessoas coletivas, 
manifestando a intenção de doar ao Município 
as peças constantes da lista em anexo à 
informação registada com o n.º E/75645/2019; 

 
B. A iniciativa dos doadores constitui um 

contributo para a preservação das peças e 
para o enriquecimento da missão dos museus 
municipais, no que respeita ao estudo, 
preservação e divulgação das suas coleções; 

 
C. A incorporação de novas obras nos acervos 

dos museus municipais e centros de 
documentação permitirá atualizar e 
complementar conteúdos museológicos e 
documentais e, consequentemente, alargar a 
diversidade da oferta e divulgação da história 
e do património museológico concelhio; 

 
 
 
 
 

D. A incorporação por doação encontra-se 
regulada no artigo 15.º do Capítulo VIII do 
Regulamento da Rede de Museus de Loures e 
especificamente no n.º 1 do artigo 16.º do 
Capítulo VI e no n.º 1 do artigo 15.º, também 
do Capítulo VI, respetivamente, dos 
regulamentos da Política de Incorporações do 
Museu de Cerâmica de Sacavém e do Museu 
Municipal de Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a aceitação, a benefício de 
inventário, da doação dos bens móveis descritos e 
patrimonialmente avaliados no documento em 
anexo, registado com o n.º E/75645/2019, com o 
valor total de 1.780,00 € (mil setecentos e oitenta 
euros) e que se destinam a incorporar o acervo 
museológico e documental da Rede de Museus de 
Loures. 

 
 

Loures, 20 de agosto de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 

LISTAGEM 
 

MUSEU DE CERÂMICA DE SACAVÉM 
RESERVAS 

 
DESIGNAÇÃO VALOR DOADOR 

4 Açucareiros, formato 
COIMBRA, pintura 

QUINTA 

40,00 € 
(10,00 

€/unidade) 

Hector Eduardo 
Castro 

1 Açucareiro, marca 
relevada ÂNCORA 

40,00€  
 
 
 
 
 
 

Maria Clara 
Ribeiro de 
Andrade 

1 Covilhete, marca 
estampada Real Fábrica 
de Sacavém G. & C.ª em 

Cta., motivo Cravinas 

30,00€ 

1 Mostardeira, motivo 
Cravinas, sem marca 

40,00 € 

1 Chávena p/ café c/pires, 
sem marca 

20,00€ 

1 Chávena p/ chá c/pires, 
marca gravada 

COROA/GRANITO 

30,00 € 

1 Bule, formato Coimbra, 
marca estampada 

Gilman & Cta. 

30,00 € 

1 Prato p/doce, marca 
estampada Gilman & Cta. 

15,00 € 

1 Chávena p/ chá c/pires, 
marca estampada 

Fábrica de Loiça de 
Sacavém - Made in 

Portugal 

10,00 € 
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1 Prato de Fatias, pintura 
QUINTA 

30, 00 € Manuel C. 
Teixeira 

3 Azulejos, marca 
relevada SACAVÉM 

60,00 € 
(20,00 

€/unidade) 

Renato Dias 
Mendes 

1 Prato p/sopa, 
marca Fábrica de Loiça 
de Sacavém - Portugal 

15,00 €  
 
 

Clive Gilbert 1 Prato p/sobremesa, 
marca Fábrica de Loiça 
de Sacavém Portugal 

10,00 € 

1 Carimbo, marca 5 10, 00 € 
1 Carimbo, marca Fábrica 

de Louça de Sacavém 
40,00 € 

1 Chávena c/pires, p/chá, 
marca Fábrica de Loiça 

de Sacavém 

20,00 € Maria Irene 
Correia Ferrão 

1 Prato coberto, 
marca estampada Real 

Fábrica de Sacavém 

30,00 €  
 

Maria do Carmo 
Pombinho Costa 

Guilherme 
1 Travessa, marca 

estampada 
Real Fábrica de Sacavém 

- Gilman & Cta, 
motivo BEIRA 

30,00 € 

1 Travessa (p/prato 
coberto), 

marca estampada Real 
Fábrica de Sacavém 
Gilman & Cta, motivo 

BEIRA 

30,00 € 

Total: 24 530,00 €  

 
 
 

MUSEU DE CERÂMICA DE SACAVÉM 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
MANUEL JOAQUIM AFONSO 

 
DESIGNAÇÃO VALOR DOADOR 

56 slides (Casa e jardim 
de José da Silva Pedro) 

500,00 € Maria Cláudia 
Pinho da Rocha C. 

Veloso 
Total: 56 500,00 €  

 
 
 
 

MUSEU MUNICIPAL DE LOURES - RESERVAS 
 

DESIGNAÇÃO VALOR DOADOR 
1 Fole de Ferrador 50,00 € Patrícia Alexandra 

Tomás Pereira 
Do Sítio Arqueológico 

de Malhapão: 
 
 
 

300,00 € 

 
 
 
 
 
 
 

António Gonzalez 

142 Fragmentos 
cerâmicos 

5 Fragmentos de mó 
manual em grés 

2 Lascas de sílex 
1 Denticulado em sílex 

1 Furador em sílex 
2 Lascas em quartzo 

 
 
 
 
 

Sítio Arqueológico 
do Casal dos Galvões: 

 
 
 
 

250,00 € 

 

1 Fragmento de 
dormente em arenito 

1 Fragmento de quartzo 
1 Fragmento de mó 

manual em grés 
3 Núcleos em sílex 

17 Lascas em quartzo 
16 Fragmentos 

cerâmicos 
1 Conjunto de ossos 
(incluindo 5 dentes) 

1 Conjunto de 
instrumentos médicos: 

 
 
 
 
 

150,00 € 

 
 
 
 
 

Flávio Donaldo de 
Sousa Rodrigues 

Pinça do colo uterino 
Dispositivo para observar 

o foco fetal 
Peças para raspagem 
(curetas) e dilatador 
Espéculos vaginais 
Caixa de seringas, 
estiletes e agrafes 

Tina de esterilização 
Conjunto de esterilização 

por chama 
Suporte de tubos de 

ensaio 
Tubos de ensaio, 

seringas e agulhas 
Total: 195 750,00 €  

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO 
DE TAXAS E TARIFAS 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 480/2019 

 
Considerando: 
 
A. A Associação Pensamentos ao Vento, sem 

fins lucrativos, encontra-se sediada na Rua 
Salvador Allende, n.º 37, 4.º Dt.º, em 
Sacavém, concelho de Loures, e tem como 
objeto o desenvolvimento e difusão da prática 
naturista, através de ações de caráter 
desportivo, recreativo, ecológico e natural, cfr. 
constituição da Associação Pensamentos ao 
Vento, em anexo; 

 
B. A Associação Pensamentos ao Vento, 

mediante autorização municipal, realizará, no 
dia 03/08/2019, entre as 21h e as 23h30, a 5.ª 
caminhada naturista no Parque Municipal do 
Cabeço de Montachique; 
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C. Para a realização desta caminhada, nos 
termos da alínea f) do artigo 68.º do 
Regulamento de Taxas do Município de 
Loures em articulação com o n.º 3 do artigo 6.º 
do mesmo Regulamento, é devido o 
pagamento de uma taxa por utilização do 
domínio municipal o que, no caso concreto, 
corresponde ao valor de 700,00 € (setecentos 
euros), considerando que o percurso pedestre 
utilizado perfaz um total de 4.200,00 m2; 

 
D. A Câmara Municipal de Loures pode, ao 

abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do 
Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, isentar o pagamento de taxas a 
associações legalmente constituídas sem fins 
lucrativos cuja atividade se destina 
diretamente à realização dos seus fins; 

 
E. A Associação Pensamentos ao Vento não tem 

fins lucrativos, tendo como objeto o 
desenvolvimento e difusão da prática naturista 
promovendo, para tal, ações de caráter 
desportivo, recreativo, ecológico e natural, cfr. 
constituição da Associação Pensamentos ao 
Vento, em anexo. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção 
do pagamento da taxa municipal no valor de 
700,00 € (setecentos euros), referente à 
realização da 5.ª Caminhada Noturna Naturista no 
Parque Municipal do Cabeço de Montachique pela 
Associação Pensamentos ao Vento. 

 
 

Loures, 1 de agosto de 2019 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Vasco 
António Pinhão Ramos Teles Touguinha) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 474/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação de Estudantes da Escola 

Secundária Dr. António Carvalho Figueiredo, 
com o NIF 503100510, solicitou a cedência do 
Pavilhão Paz e Amizade, nos dias 8 e 9 de 
junho de 2019, para a realização de Festa 
Escolar; 

 
B. A ocupação do Pavilhão Paz e Amizade 

pressupõe o pagamento por hora, para 
montagens/desmontagens, de 13,14 € (treze 
euros e catorze cêntimos) e para realização de 
iniciativas com entradas pagas, de 70,52 € 
(setenta euros e cinquenta e dois cêntimos), 
sem IVA incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de dezanove 

horas de montagens/desmontagens e cinco 
horas de iniciativa, resultando no valor total de 
740,78 € (setecentos e quarenta euros e 
setenta e oito cêntimos), com IVA incluído à 
taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pelas 
utilizações acima indicadas. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, em 
conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, à Associação de Estudantes 
da Escola Secundária Dr. António Carvalho 
Figueiredo, no valor total de 740,78 € (setecentos 
e quarenta euros e setenta e oito cêntimos), com 
IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 19 de agosto de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Vasco 
António Pinhão Ramos Teles Touguinha) 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 475/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A ANDDVIS - Associação Nacional de 

Desporto para Deficientes Visuais, com o NIF 
508702020, solicitou a cedência do Pavilhão 
do Oriente, nos dias 4 de maio e 15 de junho 
de 2019, para a realização, respetivamente, 
da 4.ª e da 5.ª Jornadas do Campeonato 
Nacional de Goalball e 22 e 23 de junho de 
2019, para Estágio da Seleção Nacional 
Masculina de Goalball; 

 
B. A utilização do Pavilhão do Oriente pressupõe, 

ao abrigo da deliberação aprovada na 8.ª 
Reunião Ordinária do Executivo Municipal, de 
14/02/2018, o pagamento por hora ao fim de 
semana de 47,64 € (quarenta e sete euros e 
sessenta e quatro cêntimos), IVA não incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração total de trinta e 

cinco horas, perfazendo um valor a 
pagamento de 2.050,90 € (dois mil e cinquenta 
euros e noventa cêntimos), com IVA incluído à 
taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, à ANDDVIS - Associação 
Nacional de Desporto para Deficientes Visuais, no 
valor total de 2.050,90 € (dois mil e cinquenta 
euros e noventa cêntimos), com IVA incluído à 
taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 20 de agosto de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Vasco 
António Pinhão Ramos Teles Touguinha) 

 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 476/2019 
 

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

NIF 504831178, solicitou a cedência do 
Pavilhão do Oriente, no dia 2 de junho de 
2019, para a realização da 2.ª fase de exames 
de graduação da modalidade; 

 
B. A ocupação do Pavilhão do Oriente 

pressupõe, ao abrigo da deliberação aprovada 
na 8.ª Reunião Ordinária do Executivo 
Municipal, de 14/02/2018, o pagamento por 
hora ao fim de semana, de 10,53 € (dez euros 
e cinquenta e três cêntimos), IVA não incluído, 
para a realização de atividades desportivas; 

 
C. A ocupação teve a duração de quatro horas e 

trinta minutos, entre as 9h30 e as 14h00, 
perfazendo um valor total a pagamento de 
58,28 € (cinquenta e oito euros e vinte e oito 
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em 
vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou comprovativo da sua 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, à AKS - Associação de Karaté 
Shoto, no valor total de 58,28 € (cinquenta e oito 
euros e vinte e oito cêntimos), com IVA incluído à 
taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 20 de agosto de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Vasco 
António Pinhão Ramos Teles Touguinha) 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 478/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação Luiz Pereira da Motta, com o 

NIF 500962081, entidade coordenadora local 
da parceria no programa CLDS 3G - Rede em 
Movimento, solicitou a cedência de utilização 
do Pavilhão António Feliciano Bastos, no dia 
11 de maio de 2019, das 8h00 às 19h00, para 
a realização de um torneio de futsal, no âmbito 
do projeto supramencionado; 

 
B. A utilização do Pavilhão António Feliciano 

Bastos pressupõe o pagamento por hora, ao 
fim de semana, de 33,62 € (trinta e três euros 
e sessenta e dois cêntimos), IVA não incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de onze horas, do 

que resulta um valor a pagamento de 454,88 € 
(quatrocentos e cinquenta e quatro euros e 
oitenta e oito cêntimos), IVA incluído à taxa 
legal em vigor; 

 
D. A entidade requereu a isenção de pagamento 

pela utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão António Feliciano Bastos, 
em conjugação com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, à Associação 
Luiz Pereira da Motta enquanto entidade 
coordenadora local da parceria no programa 
CLDS 3G - Rede em Movimento, no valor de 
454,88 € (quatrocentos e cinquenta e quatro euros 
e oitenta e oito cêntimos), IVA incluído à taxa legal 
em vigor. 

 
 

Loures, 20 de agosto de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Vasco 
António Pinhão Ramos Teles Touguinha) 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 479/2019 
 

Considerando que: 
 
A. O Grupo Dramático e Recreativo Corações de 

Vale Figueira, com o NIF 501616977, utilizou o 
Pavilhão José Gouveia, entre as 8h00 do dia 4 
de maio e as 02h00 do dia 5 de maio de 2019, 
para a realização do 23.º Gimnocorações; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia 

pressupõe o pagamento por hora, ao fim de 
semana, de 10,53 € (dez euros e cinquenta e 
três cêntimos), para a realização de iniciativas 
e de 5,44 € (cinco euros e quarenta e quatro 
euros), para montagens/desmontagens de 
material, IVA não incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração total de dezoito 

horas (doze horas de iniciativa e seis horas 
para montagem/desmontagem de material), do 
que resulta um valor a pagamento de 195,57 € 
(cento e noventa e cinco euros e cinquenta e 
sete cêntimos), IVA incluído à taxa legal em 
vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão José Gouveia, em 
conjugação com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, ao Grupo 
Dramático e Recreativo Corações de Vale 
Figueira, no valor de 195,57 € (cento e noventa e 
cinco euros e cinquenta e sete cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 20 de agosto de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Vasco 
António Pinhão Ramos Teles Touguinha) 
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PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

ISENÇÃO DE TAXAS 
 
 

Processo n.º 65.303/LA/E/N/2018 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Zambujal 
Proposta de  isenção do pagamento de taxa 
referente a licenciamento de obras de ampliação 
do edifício Sede e Quartel de Bombeiros (Rua dos 
Bombeiros Voluntários, 9, Zambujal, União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 484/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Zambujal é, nos termos dos 
seus Estatutos, uma pessoa coletiva de 
utilidade pública administrativa, que tem por 
objeto manter um corpo de Bombeiros 
Voluntários, e ainda manter uma Banda de 
Música destinada a atividades culturais e 
recreativas junto dos associados e população; 

 
B. Foi apresentado por esta associação um 

pedido de licenciamento de obras de 
ampliação do Edifício Sede e Quartel da 
Associação e corpo de Bombeiros, conforme 
informações a fls.120 e 172 do Processo de 
Urbanismo n.º 65.303/LA/E/N de 2018; 

 
C. O licenciamento destas obras determina o 

pagamento de taxas urbanísticas no valor de 
2.836,73 € (dois mil oitocentos e trinta e seis 
euros e setenta e três cêntimos); 

 
D. Nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 5.º do 

Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, as pessoas coletivas de interesse 
público, bem como as associações de 
bombeiros, podem ser isentas do pagamento 
deste tributo, mediante deliberação municipal; 

 
E. A atividade prosseguida pela associação 

reveste-se de interesse municipal. 
 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere aprovar nos termos 
do artigo 5.º, n.º 1, do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, e no âmbito do processo 
urbanístico n.º 65.303/LA/E, a: 
 

Isenção do pagamento da taxa de 2.836,73 € (dois 
mil e oitocentos e trinta e seis euros e setenta e 
três cêntimos) referente ao licenciamento de obras 
de ampliação do Edifício Sede e Quartel da 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
do Zambujal, sita na Rua dos Bombeiros 
Voluntários, n.º 9 - Zambujal, na União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, 
calculada conforme disposto no art.º 33.º do 
Regulamento de Taxas do Município de Loures. 
 
… 

 
Loures, 22 de julho de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

TOPONÍMIA 
 

Processo n.º 36.772/OM 
Toponímia de Camarate 
Proposta de atribuição de denominação 
toponímica a rotunda na Quinta da Fonte, União 
das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 486/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A Junta de Freguesia da União das 

Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, 
na sua reunião ordinária, realizada em 06-05-
2019, deliberou propor ao Município de Loures 
a atribuição de topónimos a diversas rotundas 
da Freguesia; 

 
B. O topónimo proposto “Rotunda Diversidade e 

Inclusão” situada na Av. José Afonso situa-se 
junto ao Centro Comunitário da Quinta da 
Fonte, pelo que se pretende atribuir este 
nome; 

 
C. A proposta de designação desta rotunda foi 

apreciada pelos serviços no âmbito do 
processo n.º 36772/OM, tendo obtido parecer 
favorável nos termos da informação a fl. 459 e 
despacho do Sr. Diretor do DPGU. 
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Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere aprovar, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e no Regulamento Municipal de Toponímia e 
Numeração de Polícia em vigor, a atribuição da 
designação: 
 
Na localidade da Quinta da Fonte - Camarate: 
 
1. “Rotunda da Diversidade e Inclusão” 
 
ao troço viário com início na Avenida José Afonso; 
Azinhaga dos Fartos e termo na Avenida José 
Afonso; Azinhaga dos Fartos. 
 
… 

 
Loures, 22 de julho de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
 

Quinta da Fonte - Camarate 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rotunda da Diversidade e Inclusão 
 
Início: Avenida José Afonso; Azinhaga dos Fartos 
Termo: Avenida José Afonso; Azinhaga dos 
Fartos 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de aprovação da minuta de Acordo de 
Parceria a celebrar entre o Município de Loures, 
Agrupamentos de Escolas e Entidades parceiras, 
no âmbito do Programa de Enriquecimento 
Escolar. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 487/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Nos termos do contrato de execução 

celebrado com o Ministério da Educação, em 
16 de setembro de 2008, foi transferida para o 
Município de Loures a competência para a 
prossecução das Atividades de 
Enriquecimento Curricular nas escolas do 1.º 
ciclo do ensino básico; 

 
B. O Decreto-Lei n.º 169/2015, de 24 de agosto, 

e a Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, 
possibilitam os municípios a constituírem 
parcerias com outras entidades para 
assegurarem o desenvolvimento e 
concretização das Atividades de 
Enriquecimento Curricular através da 
celebração de protocolos de colaboração. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alíneas r) e u), da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, e artigo 15.º da Portaria n.º 644-A/2015, de 
24 de agosto, aprovar a minuta do Acordo de 
Parceria no âmbito do Programa de 
Enriquecimento Curricular, nas Escolas do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico, para o ano letivo 
2019/2020, nos moldes previstos na informação 
n.º 288/DIPE-ASE/HG. 

 
 

Loures, 20 de agosto de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
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ACORDO DE PARCERIA 
DO PROGRAMA 

DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
NAS ESCOLAS DO PRIMEIRO CICLO 

DO ENSINO BÁSICO PÚBLICO 
DO MUNICÍPIO DE LOURES 

 
Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 144/2008, 
de 28 de julho, em especial ao determinado no 
seu artigo 12.º, o qual estabelece o quadro de 
transferência de atribuições e competências para 
os Municípios em matéria de Educação, foi 
celebrado o contrato de execução entre o 
Ministério da Educação e a Câmara Municipal de 
Loures, em 16 de setembro de 2008. 
 
Nos termos do número 1 da cláusula 3.ª do 
referido contrato de execução, o Município de 
Loures assume a competência de execução das 
Atividades de Enriquecimento Curricular, no 1.º 
ciclo do ensino básico. 
 
Assim, considerando a legislação em vigor que 
define orientações para a execução das atividades 
de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino 
básico. 
 
Entre 
 
o Município de Loures, adiante designado por 
Primeiro Outorgante ou Entidade Promotora, com 
sede na Praça da Liberdade, 2670-501, Loures, 
pessoa coletiva n.º 501294996, neste ato 
representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Exmo. Sr. Bernardino Soares 
 
 
 
 

o Agrupamento de Escolas de …….. , adiante 
designado por Segundo Outorgante, com sede na 
……….. , pessoa coletiva n.º …….. , neste ato 
representado pelo Diretor do Agrupamento, Exmo. 
Sr. …….  
 
e 
 
a (entidade parceira) …………. , adiante 
designada por Terceiro Outorgante ou Entidade 
Parceira, com sede na ……….. , pessoa coletiva 
n.º ……. , neste ato representada pelo Presidente 
da Direção, Exmo. Sr. ……. 
 
(e demais outorgantes...) 
 
 
É celebrado um Acordo de Parceria, adiante 
designado por “Acordo”, que é integrado pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
1- O presente Acordo tem por objeto estabelecer 

e regular a parceria entre os Outorgantes, 
visando a execução do Programa de 
Atividades de Enriquecimento Curricular, 
adiante designado “AEC”, nas seguintes 
escolas básicas do 1.º ciclo do ensino básico, 
pertencentes ao Agrupamento: 

 
Escola Básica... 
 
2- As AEC destinam-se ao número de alunos 

inscritos nas escolas em seguida identificadas, 
denominando-se as respetivas entidades 
parceiras: 

 
 
Escola Básica... 
……… (Entidade Parceira) 
 

Atividades Ano 
Escolaridade 

N.º 
alunos 

N.º total minutos de AEC/semana Espaços 
escolares 
utilizados 

Espaços não 
escolares 
utilizados 

   Garantidos 
por docentes 

do Agrupamento 

Garantidos 
por docentes 

da entidade parceira 

  

 
 

Cláusula Segunda 
(Princípios Orientadores) 

 
1- As AEC desenvolvem-se de acordo com os 

objetivos definidos no Projeto Educativo e 
Regulamento Interno do Agrupamento e 
constam do Plano Anual de Atividades, 
submetido ao Conselho Pedagógico e ao 
Conselho Geral. 

 
 
 
 
2- As AEC são executadas nos termos da 

legislação em vigor, concretamente pela 
Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto. 
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Cláusula Terceira 
(Direitos e Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
São direitos e obrigações do Primeiro Outorgante: 
 
a) Prestar apoio financeiro ao Terceiro 

Outorgante (e demais...) através de 
comparticipação financeira prevista, para este 
efeito, na legislação em vigor; 

 
b) Transferir a comparticipação financeira, 

referida na alínea anterior, em três tranches, 
no início do período letivo; 

 
c) Promover o acompanhamento e a avaliação 

da execução do presente Acordo; 
 
d) Articular com os outros Outorgantes as 

soluções adequadas para garantir a existência 
dos recursos humanos e de espaços 
necessários ao desenvolvimento das AEC, 
assegurando a boa prestação das mesmas, 
bem como as adequadas condições de 
funcionamento e segurança das instalações; 

 
e) Verificar, em qualquer momento, o 

cumprimento do Acordo por parte do Terceiro 
Outorgante (e demais...), designadamente 
quanto à aplicação efetiva dos meios 
financeiros disponibilizados, assim como 
solicitar a apresentação de quaisquer 
documentos que a comprovem, considerando 
as despesas elegíveis de acordo com Anexo 
1; 

 
f) As despesas não consideradas na alínea e) - 

casos omissos/excecionais - serão 
ponderadas, caso a caso, com decisão do 
Primeiro Outorgante, após análise de 
fundamentação específica enviada anexa ao 
comprovativo da despesa em questão. 

 
 
 

Cláusula Quarta 
(Direitos e Obrigações 

do Segundo Outorgante) 
 

São direitos e obrigações do Segundo Outorgante: 
 
a) Organizar e coordenar as AEC em articulação 

com todos os Outorgantes e de acordo com a 
distribuição de horários do corpo docente do 
Agrupamento de Escolas, em conformidade 
com o disposto na cláusula segunda; 

 
 
 

b) Assegurar o acompanhamento e supervisão 
da execução das AEC, garantindo os 
mecanismos necessários à respetiva 
avaliação, aferindo a qualidade na sua 
execução e o seu contributo para o sucesso 
educativo dos alunos; 

 
c) Garantir que as condições de frequência das 

atividades de enriquecimento curricular pelos 
alunos com necessidades educativas 
especiais constam do seu Programa Educativo 
Individual; 

 
d) Disponibilizar os recursos humanos 

necessários para a prossecução das AEC, 
garantindo a supervisão dos alunos e 
manutenção do espaço escolar; 

 
e) Participar ativamente no processo de seleção 

e recrutamento com o Terceiro Outorgante (e 
demais...), validando o perfil dos recursos 
docentes ao serviço dessa entidade no âmbito 
das AEC, designadamente os respeitantes às 
suas habilitações literárias e qualificações 
profissionais, bem como o número de alunos 
abrangidos por essas atividades; 

 
f) Partilhar os recursos técnico-pedagógicos 

(nomeadamente material didático e 
equipamentos) e espaços existentes, no 
conjunto de escolas do Agrupamento; 

 
g) Definir os horários e a organização das 

atividades em colaboração com o Terceiro 
Outorgante (e demais...) e submeter a 
planificação a Conselho Pedagógico e, 
quando devido, ao Conselho Geral; 

 
h) Acionar o Seguro Escolar, nos termos legais, 

caso ocorra algum incidente no âmbito das 
AEC, abrangendo a deslocação dos alunos 
nos casos em que as atividades se realizem 
em instalações exteriores ao espaço escolar; 

 
i) Definir os espaços a ocupar para o fim 

estabelecido, em articulação com o Primeiro e 
o Terceiro Outorgantes (e demais...); 

 
j) Dar conhecimento aos outros Outorgantes, à 

DGEstE e aos Pais e Encarregados de 
Educação, sempre que seja necessária a 
substituição de uma atividade, a alteração do 
seu horário ou da carga horária, o seu local de 
funcionamento ou mesmo a inclusão de outra 
AEC; 
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k) Verificar, em qualquer momento, o 
cumprimento do Acordo por parte do Terceiro 
Outorgante (e demais...) exceto o que se 
refere às alíneas h), k) e l) da Cláusula Quinta. 

 
 

Cláusula Quinta 
(Direitos e Obrigações 

do Terceiro Outorgante e demais...) 
 

São direitos e obrigações do Terceiro Outorgante 
(e demais...): 
 
a) Articular, com o Primeiro e Segundo 

Outorgantes, a organização e execução das 
AEC no 1.º ciclo do ensino básico; 

 
b) Garantir que o valor mínimo das 

remunerações dos professores afetos às 
atividades de enriquecimento curricular em 
horário completo não é inferior ao do índice 
126 da carreira dos educadores e dos 
professores dos ensinos básico e secundário, 
quando possuem habilitação igual à 
licenciatura e ao índice 89 nos restantes 
casos, sendo calculado, para os casos de 
horários incompletos, um valor por hora letiva 
(tempo letivo de sessenta minutos) 
proporcional aos índices referidos; 

 
c) Articular com o Segundo Outorgante o 

processo de seleção e recrutamento dos 
professores, garantindo a informação relativa 
ao perfil dos recursos humanos envolvidos nas 
AEC, designadamente os respeitantes às suas 
habilitações literárias e qualificações 
profissionais, bem como o número de alunos 
abrangidos por essas atividades; 

 
d) Solicitar a anuência dos Primeiro e Segundo 

Outorgantes para a subcontratação de outra 
entidade responsável pela execução das AEC 
e, para este efeito, submeter-lhes o projeto 
relativo a essa prestação de serviços; 

 
e) Definir os horários e a organização das 

atividades em parceria com o Segundo 
Outorgante; 

 
f) Assegurar a substituição dos professores e 

monitores das AEC na sua falta; 
 
g) Responsabilizar-se pelos espaços a ocupar, 

garantindo a sua utilização unicamente para o 
fim estabelecido; 

 
h) Articular com o Segundo Outorgante o 

acompanhamento e vigilância de todos os 
alunos no decorrer das AEC; 

i) Certificar que a comparticipação financeira, 
definida na alínea b) da cláusula terceira, será 
afeta única e exclusivamente às AEC; 

 
j) Devolver ao Primeiro Outorgante o saldo 

remanescente da comparticipação atribuída, 
após verificação e aceitação dos 
comprovativos de despesa apresentados; 

 
k) Caso não seja verificado o cumprimento da 

alínea anterior, poderá o Primeiro Outorgante 
deduzir o montante referente na segunda 
tranche do ano letivo posterior definida na 
alínea b) da cláusula terceira; 

 
l) Garantir que a aquisição de equipamento ou 

material, no âmbito do financiamento das 
AEC, será propriedade da Escola; 

 
m) Entregar, 30 dias após o final de cada período 

letivo, o relatório de prestação de contas, bem 
como cópia dos respetivos comprovativos de 
despesa; 

 
n) Entregar ao Primeiro Outorgante um relatório 

de avaliação de execução das AEC no final do 
ano letivo. 

 
 

Cláusula Sexta 
(Obrigações Conjuntas) 

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

 
 

Cláusula Sétima 
(Revisão do Acordo) 

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

 
 

Cláusula Oitava 
(Denúncia do Acordo) 

 
O presente Acordo pode ser denunciado, por 
escrito, por qualquer um dos Outorgantes por falta 
que não lhes seja imputável, com a antecedência 
mínima de 90 (noventa) dias relativamente ao 
termo do prazo, desde que da denúncia não 
decorra a suspensão ou inviabilização das 
atividades em curso. 
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Cláusula Nona 
(Interpretação e Integração de Lacunas) 

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

 
 

Cláusula Décima 
(Entrada em Vigor e Duração) 

 
1- O presente Acordo entra em vigor a partir da 

data da sua assinatura. 
 
2- O presente Acordo vigorará até ao final do 

Ano Letivo 2019/2020. 
 
 

Loures, … de setembro de 2019 
 
 

O Primeiro Outorgante 
 

(Presidente da Câmara Municipal de Loures) 
 
 
 

O Segundo Outorgante 
 

(Diretor do Agrupamento de Escolas de ) 
 
 
 

O Terceiro Outorgante 
 

(Entidade Parceira) 
 

(e demais...) 
 
 
 

 
 

Anexo 1 - Quadro despesas elegíveis 
 

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

Proposta de celebração de Protocolos de 
Colaboração entre o Município de Loures e 
diversas Entidades, no âmbito do Serviço de Apoio 
à Família - atividades de animação e de apoio à 
família. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 488/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Serviço de Apoio à Família reveste-se de 

uma importância fulcral no que respeita às 
competências e atribuições municipais na área 
da ação social escolar na medida em que se 
destina a garantir a igualdade de 
oportunidades de acesso à educação e 
sucesso escolar de todos os alunos; 

 
B. De acordo com as delegações de 

competências, em matéria de ação social 
escolar, os municípios podem implementar 
parcerias de forma a fazer cumprir os serviços 
desenvolvidos nos vários equipamentos 
escolares. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, na sua redação atual, aprovar as 
propostas de Protocolo de Colaboração a celebrar, 
para o ano letivo de 2019/2020, com a Associação 
A.P.A.D.L. (Associação de Pais) e com a 
Associação Nacional de Educação Artística e 
Cultural, com o objetivo de implementar o Serviço 
de Apoio à Família, na vertente de atividades de 
animação e apoio à família, no Jardim de Infância 
da EB A-das Lebres, no Jardim de Infância de 
Apelação, Jardim de Infância da EB n.º 1 da 
Apelação, no Jardim de Infância da EB de Unhos 
e no Jardim de Infância da EB n.º 3 de Unhos, nos 
moldes previstos na informação n.º 636/DE-
DASE/LM. 

 
 

Loures, 21 de agosto de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA O SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA 

NOS JARDINS DE INFÂNCIA 
E PRIMEIRO CICLO 

DO ENSINO BÁSICO PÚBLICO 
NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LOURES 

 
A Constituição da República Portuguesa defende 
o direito à Educação e, no cumprimento desse 
direito, a Lei de Bases do Sistema Educativo 
atribui a sua responsabilidade ao Estado. 
Responsabilidade essa que passa pela garantia 
da igualdade de oportunidades no acesso ao 
ensino e seu sucesso, traduzindo-se na 
implementação de medidas compensatórias de 
caráter socioeconómico que promovam uma maior 
justiça social. 
 
Neste sentido, acrescem responsabilidades aos 
municípios no desenvolvimento do serviço de ação 
social escolar, concretizados através da aplicação 
de critérios de diferenciação positiva que visem a 
compensação socioeconómica dos alunos 
carenciados, traduzindo-se, para além de outras, 
na gestão de refeitórios e serviço de 
prolongamento de horário. 
 
De acordo com as delegações de competências 
atribuídas aos municípios em matéria de ação 
social escolar, pode o mesmo implementar 
parcerias de forma a fazer cumprir os serviços 
desenvolvidos nos vários equipamentos escolares, 
pelo que o presente protocolo assume uma 
importância fulcral neste processo. 
 
A frequência da educação pré-escolar em 
estabelecimento público é gratuita durante o 
horário de funcionamento estabelecido para a 
mesma e período letivo, no entanto, as atividades 
de animação e apoio à família, enquanto 
componente não educativa de educação pré-
escolar depois do período letivo e durante as 
interrupções letivas é comparticipada pelos pais e 
encarregados de educação, de acordo com a 
legislação em vigor. 
 
Entre 
 
o Município de Loures, adiante designado por 
Primeiro Outorgante, com sede na Praça da 
Liberdade, 2670-501, Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Exmo. Sr. Dr. 
Bernardino Soares 
 
a Associação A.P.A.D.L (Associação de Pais), 
adiante designada por Segundo Outorgante, com 
sede na Rua da Liberdade, 2660-181 Santo Antão 
do Tojal, pessoa coletiva n.º 514036206 neste ato 
representado pela Presidente da Associação, 
Exma. Sr.ª Sara Canilho. 
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É celebrado um protocolo de colaboração, adiante 
designado por “protocolo”, que é integrado pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
1. O presente protocolo regula a parceria entre 

os dois outorgantes, com o objetivo de 
implementar o Serviço de Apoio à Família, 
adiante designado por “SAF”, na vertente de 
atividades de animação e apoio à família 
integrando o tempo de refeições das crianças 
do Jardim de Infância de acordo com as 
Normas de Funcionamento do Serviço de 
Apoio à Família que se encontram em vigor, 
no Jardim de Infância da EB A-das-Lebres. 

 
2. O presente protocolo pode ainda aplicar-se, 

nos moldes previstos no número anterior, nas 
interrupções letivas ou outras situações 
sempre que se justifique. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
Durante o período de vigência do presente 
protocolo constituem obrigações do Primeiro 
Outorgante: 
 
a) Transferir mensalmente, para o Segundo 

Outorgante, a verba, calculada de acordo com 
a alínea b) do Despacho n.º 13503/2009, de 9 
de junho e previamente aprovada pela 
Câmara, no valor de 30,99 € (trinta euros e 
noventa e nove cêntimos); 

 
b) Por opção do Município, transferir para o 

Segundo Outorgante, um complemento 
financeiro mensal no valor de 10,00 € (dez 
euros) e 5,00 € (cinco euros), respetivamente, 
às crianças dos escalões A e B, que 
frequentem as atividades de animação e de 
apoio à família; 

 
c) Por opção do Município, será atribuído um 

complemento financeiro anual para 
apetrechamento de material didático, por 
escola; 

 
Até 25 crianças 200,00 € 

(duzentos euros) 
De 26 a 50 crianças 325,00 € 

(trezentos e vinte e cinco euros) 
De 51 a 75 crianças 400,00 € 

(quatrocentos euros) 
De 76 a 100 crianças 450,00 € 

(quatrocentos e cinquenta euros) 
De 101 a 125 crianças 500,00 € 

(quinhentos euros) 

d) Promover o acompanhamento e a avaliação 
de execução do presente protocolo, 
nomeadamente através de visitas regulares. 

 
Cláusula Terceira 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

Durante o período de vigência do presente 
protocolo de colaboração constituem obrigações 
do Segundo Outorgante: 
 
a) Aplicar os valores constantes nos Escalões do 

SAF previstos nas Normas de Funcionamento 
do Serviço de Apoio à Família em vigor, no 
que respeita às atividades de animação e 
apoio à família; 

 
b) Assegurar as atividades de animação e apoio 

à família entre as 8h30m e as 9h00m, depois 
do período letivo entre as 15h30m e as 
18h30m e durante as interrupções letivas ou 
outras situações que se justifiquem, por um 
período máximo de 11 meses, bem como o 
acompanhamento às refeições das crianças 
do Jardim de Infância; 

 
c) Responsabilizar-se pelos espaços a ocupar, 

garantindo a sua utilização unicamente para o 
fim estabelecido neste protocolo de 
colaboração; 

 
d) Garantir a existência dos recursos humanos 

necessários ao cumprimento do objeto do 
protocolo; 

 
e) A afetação da comparticipação atribuída aos 

fins a que se destina. 
 
 

Cláusula Quarta 
(Revisão do Protocolo) 

 
O presente protocolo deverá ser revisto, por 
acordo entre as partes, sempre que ocorram 
motivos que o justifiquem, nomeadamente 
quando: 
 
a) Ocorrer alteração dos pressupostos ou das 

condições em que se baseou a sua 
celebração; 

 
b) A revisão seja indispensável para adequar o 

protocolo aos objetivos prosseguidos. 
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Cláusula Quinta 
(Entrada em Vigor e Duração) 

 
1. O presente protocolo vigora a partir do ano 

letivo 2019/2020, sendo automaticamente 
renovável pelos anos letivos seguintes, se não 
for denunciado por qualquer dos outorgantes 
até 60 dias antes do seu termo. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente protocolo, por qualquer dos 
outorgantes, poderá dar origem à resolução do 
mesmo, desde que esta seja comunicada, 
com trinta dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
 

Cláusula Sexta 
(Interpretação e Integração de lacunas) 

 
Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e 
integração de lacunas serão decididas por acordo 
entre as partes. 

 
 

Loures, __ de ______ de 2019 
 

O Primeiro Outorgante 
 
 

O Segundo Outorgante 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA O SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA 

NOS JARDINS DE INFÂNCIA 
E PRIMEIRO CICLO 

DO ENSINO BÁSICO PÚBLICO 
NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LOURES 

 
A Constituição da República Portuguesa defende 
o direito à Educação e, no cumprimento desse 
direito, a Lei de Bases do Sistema Educativo 
atribui a sua responsabilidade ao Estado. 
Responsabilidade essa que passa pela garantia 
da igualdade de oportunidades no acesso ao 
ensino e seu sucesso, traduzindo-se na 
implementação de medidas compensatórias de 
caráter socioeconómico que promovam uma maior 
justiça social. 
 
Neste sentido, acrescem responsabilidades aos 
municípios no desenvolvimento do serviço de ação 
social escolar, concretizados através da aplicação 
de critérios de diferenciação positiva que visem a 
compensação socioeconómica dos alunos 
carenciados, traduzindo-se, para além de outras, 
na gestão de refeitórios e serviço de 
prolongamento de horário. 

De acordo com as delegações de competências 
atribuídas aos municípios em matéria de ação 
social escolar, pode o mesmo implementar 
parcerias de forma a fazer cumprir os serviços 
desenvolvidos nos vários equipamentos escolares, 
pelo que o presente protocolo assume uma 
importância fulcral neste processo. 
 
A frequência da educação pré-escolar em 
estabelecimento público é gratuita durante o 
horário de funcionamento estabelecido para a 
mesma e período letivo, no entanto, as atividades 
de animação e apoio à família, enquanto 
componente não educativa de educação pré-
escolar depois do período letivo e durante as 
interrupções letivas é comparticipada pelos pais e 
encarregados de educação, de acordo com a 
legislação em vigor. 
 
Entre 
 
o Município de Loures, adiante designado por 
Primeiro Outorgante, com sede na Praça da 
Liberdade, 2670-501, Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Exmo. Sr. 
Bernardino Soares 
 
a Associação Nacional de Educação Artística e 
Cultural, adiante designada por Segundo 
Outorgante, com sede na Rua Alexandre 
Herculano, Bairro Venceslau - Catujal, 2680-402 
Unhos, pessoa coletiva n.º 501422692, neste ato 
representada pela Presidente da Associação, 
Exma. Sr.ª Elisabete Fernandes. 
 
 
É celebrado um protocolo de colaboração, adiante 
designado por “protocolo”, que é integrado pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
1. O presente protocolo regula a parceria entre 

os dois outorgantes, com o objetivo de 
implementar o Serviço de Apoio à Família, 
adiante designado por “SAF”, na vertente de 
atividades de animação e apoio à família 
integrando o tempo de refeições das crianças 
do Jardim de Infância de acordo com as 
Normas de Funcionamento do Serviço de 
Apoio à Família que se encontram em vigor, 
no Jardim de Infância de Apelação e no 
Jardim de Infância da EB n.º 1 de Apelação. 
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2. O presente protocolo pode ainda aplicar-se, 
nos moldes previstos no número anterior, nas 
interrupções letivas ou outras situações 
sempre que se justifique. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
Durante o período de vigência do presente 
protocolo constituem obrigações do Primeiro 
Outorgante: 
 
a) Transferir mensalmente, para o Segundo 

Outorgante, a verba, calculada de acordo com 
a alínea b) do Despacho n.º 13503/2009, de 9 
de junho e previamente aprovada pela 
Câmara, no valor de 30,99 € (trinta euros e 
noventa e nove cêntimos); 

 
b) Por opção do Município, transferir para o 

Segundo Outorgante, um complemento 
financeiro mensal no valor de 10,00 € (dez 
euros) e 5,00 € (cinco euros), respetivamente, 
às crianças dos escalões A e B, que 
frequentem as atividades de animação e de 
apoio à família; 

 
c) Por opção do Município, será atribuído um 

complemento financeiro anual para 
apetrechamento de material didático, por, 
escola; 

 
Até 25 crianças 200,00 € 

(duzentos euros) 
De 26 a 50 crianças 325,00 € 

(trezentos e vinte e cinco euros) 
De 51 a 75 crianças 400,00 € 

(quatrocentos euros) 
De 76 a 100 crianças 450,00 € 

(quatrocentos e cinquenta euros) 
De 101 a 125 crianças 500,00 € 

(quinhentos euros) 

 
d) Promover o acompanhamento e a avaliação 

de execução do presente protocolo, 
nomeadamente através de visitas regulares. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
Durante o período de vigência do presente 
protocolo de colaboração constituem obrigações 
do Segundo Outorgante: 
 
a) Aplicar os valores constantes nos Escalões do 

SAF previstos nas Normas de Funcionamento 
do Serviço de Apoio à Família em vigor, no 
que respeita às atividades de animação e 
apoio à família; 

b) Assegurar as atividades de animação e apoio 
à família entre as 8h30m e as 9h00m, depois 
do período letivo entre as 15h30m e as 
18h30m e durante as interrupções letivas ou 
outras situações que se justifiquem, por um 
período máximo de 11 meses, bem como o 
acompanhamento às refeições das crianças 
do Jardim de Infância; 

 
c) Responsabilizar-se pelos espaços a ocupar, 

garantindo a sua utilização unicamente para o 
fim estabelecido neste protocolo de 
colaboração; 

 
d) Garantir a existência dos recursos humanos 

necessários ao cumprimento do objeto do 
protocolo; 

 
e) A afetação da comparticipação atribuída aos 

fins a que se destina. 
 
 

Cláusula Quarta 
(Revisão do Protocolo) 

 
O presente protocolo deverá ser revisto, por 
acordo entre as partes, sempre que ocorram 
motivos que o justifiquem, nomeadamente 
quando: 
 
a) Ocorrer alteração dos pressupostos ou das 

condições em que se baseou a sua 
celebração; 

 
b) A revisão seja indispensável para adequar o 

protocolo aos objetivos prosseguidos. 
 
 

Cláusula Quinta 
(Entrada em Vigor e Duração) 

 
1. O presente protocolo vigora a partir do ano 

letivo 2019/2020, sendo automaticamente 
renovável pelos anos letivos seguintes, se não 
for denunciado por qualquer dos outorgantes 
até 60 dias antes do seu termo. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente protocolo, por qualquer dos 
outorgantes, poderá dar origem à resolução do 
mesmo, desde que esta seja comunicada, 
com trinta dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 
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Cláusula Sexta 
(Interpretação e Integração de lacunas) 

 
Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e 
integração de lacunas serão decididas por acordo 
entre as partes. 

 
 

Loures, __ de ______ de 2019 
 

O Primeiro Outorgante 
 
 

O Segundo Outorgante 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA O SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA 

NOS JARDINS DE INFÂNCIA 
E PRIMEIRO CICLO 

DO ENSINO BÁSICO PÚBLICO 
NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LOURES 

 
A Constituição da República Portuguesa defende 
o direito à Educação e, no cumprimento desse 
direito, a Lei de Bases do Sistema Educativo 
atribui a sua responsabilidade ao Estado. 
Responsabilidade essa que passa pela garantia 
da igualdade de oportunidades no acesso ao 
ensino e seu sucesso, traduzindo-se na 
implementação de medidas compensatórias de 
caráter socioeconómico que promovam uma maior 
justiça social. 
 
Neste sentido, acrescem responsabilidades aos 
municípios no desenvolvimento do serviço de ação 
social escolar, concretizados através da aplicação 
de critérios de diferenciação positiva que visem a 
compensação socioeconómica dos alunos 
carenciados, traduzindo-se, para além de outras, 
na gestão de refeitórios e serviço de 
prolongamento de horário. 
 
De acordo com as delegações de competências 
atribuídas aos municípios em matéria de ação 
social escolar, pode o mesmo implementar 
parcerias de forma a fazer cumprir os serviços 
desenvolvidos nos vários equipamentos escolares, 
pelo que o presente protocolo assume uma 
importância fulcral neste processo. 
 
A frequência da educação pré-escolar em 
estabelecimento público é gratuita durante o 
horário de funcionamento estabelecido para a 
mesma e período letivo, no entanto, as atividades 
de animação e apoio à família, enquanto 
componente não educativa de educação pré-
escolar depois do período letivo e durante as 
interrupções letivas é comparticipada pelos pais e 

encarregados de educação, de acordo com a 
legislação em vigor. 
 
Entre 
 
o Município de Loures, adiante designado por 
Primeiro Outorgante, com sede na Praça da 
Liberdade, 2670-501, Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Exmo. Sr. 
Bernardino Soares 
 
a Associação Nacional de Educação Artística e 
Cultural, adiante designada por Segundo 
Outorgante, com sede na Rua Alexandre 
Herculano, Bairro Venceslau - Catujal, 2680-402 
Unhos, pessoa coletiva n.º 501422692, neste ato 
representada pela Presidente da Associação, 
Exma. Sr.ª Elisabete Fernandes. 
 
 
É celebrado um protocolo de colaboração, adiante 
designado por “protocolo”, que é integrado pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
1. O presente protocolo regula a parceria entre 

os dois outorgantes, com o objetivo de 
implementar o Serviço de Apoio à Família, 
adiante designado por “SAF”, na vertente de 
atividades de animação e apoio à família 
integrando o tempo de refeições das crianças 
do Jardim de Infância de acordo com as 
Normas de Funcionamento do Serviço de 
Apoio à Família que se encontram em vigor, 
no Jardim de Infância da EB de Unhos e no 
Jardim de Infância da EB n.º 3 de Unhos. 

 
2. O presente protocolo pode ainda aplicar-se, 

nos moldes previstos no número anterior, nas 
interrupções letivas ou outras situações 
sempre que se justifique. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
Durante o período de vigência do presente 
protocolo constituem obrigações do Primeiro 
Outorgante: 
 
a) Transferir mensalmente, para o Segundo 

Outorgante, averba, calculada de acordo com 
a alínea b) do Despacho n.º 13503/2009, de 9 
de junho e previamente aprovada pela 
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Câmara, no valor de 30,99 € (trinta euros e 
noventa e nove cêntimos); 

 
b) Por opção do Município, transferir para o 

Segundo Outorgante, um complemento 
financeiro mensal no valor de 10,00 € (dez 
euros) e 5,00 € (cinco euros), respetivamente, 
às crianças dos escalões A e B, que 
frequentem as atividades de animação e de 
apoio à família; 

 
c) Por opção do Município, será atribuído um 

complemento financeiro anual para 
apetrechamento de material didático, por 
escola; 

 
Até 25 crianças 200,00 € 

(duzentos euros) 
De 26 a 50 crianças 325,00 € 

(trezentos e vinte e cinco euros) 
De 51 a 75 crianças 400,00 € 

(quatrocentos euros) 
De 76 a 100 crianças 450,00 € 

(quatrocentos e cinquenta euros) 
De 101 a 125 crianças 500,00 € 

(quinhentos euros) 

 
d) Promover o acompanhamento e a avaliação 

de execução do presente protocolo, 
nomeadamente através de visitas regulares. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
Durante o período de vigência do presente 
protocolo de colaboração constituem obrigações 
do Segundo Outorgante: 
 
a) Aplicar os valores constantes nos Escalões do 

SAF previstos nas Normas de Funcionamento 
do Serviço de Apoio à Família em vigor, no 
que respeita às atividades de animação e 
apoio à família; 

 
b) Assegurar as atividades de animação e apoio 

à família entre as 8h30m e as 9h00m, depois 
do período letivo entre as 15h30m e as 
18h30m e durante as interrupções letivas ou 
outras situações que se justifiquem, por um 
período máximo de 11 meses, bem como o 
acompanhamento às refeições das crianças 
do Jardim de Infância; 

 
c) Responsabilizar-se pelos espaços a ocupar, 

garantindo a sua utilização unicamente para o 
fim estabelecido neste protocolo de 
colaboração; 

 

d) Garantir a existência dos recursos humanos 
necessários ao cumprimento do objeto do 
protocolo; 

 
e) A afetação da comparticipação atribuída aos 

fins a que se destina. 
 
 

Cláusula Quarta 
(Revisão do Protocolo) 

 
O presente protocolo deverá ser revisto, por 
acordo entre as partes, sempre que ocorram 
motivos que o justifiquem, nomeadamente 
quando: 
 
a) Ocorrer alteração dos pressupostos ou das 

condições em que se baseou a sua 
celebração; 

 
b) A revisão seja indispensável para adequar o 

protocolo aos objetivos prosseguidos. 
 
 

Cláusula Quinta 
(Entrada em Vigor e Duração) 

 
1. O presente protocolo vigora a partir do ano 

letivo 2019/2020, sendo automaticamente 
renovável pelos anos letivos seguintes, se não 
for denunciado por qualquer dos outorgantes 
até 60 dias antes do seu termo. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente protocolo, por qualquer dos 
outorgantes, poderá dar origem à resolução do 
mesmo, desde que esta seja comunicada, 
com trinta dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
 

Cláusula Sexta 
(Interpretação e Integração de lacunas) 

 
Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e 
integração de lacunas serão decididas por acordo 
entre as partes. 

 
 

Loures, __ de ______ de 2019 
 

O Primeiro Outorgante 
 
 

O Segundo Outorgante 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de aprovação de alteração da 
modalidade de concurso prevista na Proposta de 
Deliberação n.º 243/2019, aprovada na 36.ª 
Reunião Ordinária de Câmara Municipal [publicitada 

em L o u r e sL o u r e sL o u r e sL o u r e s  MUNICIPAL, edição n.º 8, de 24 de abril de 
2019, pág.s 6-7] referente à categoria de fiscal 
municipal principal, para concurso interno de 
acesso geral. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 489/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião 

Extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 12 de novembro de 2018, e na 2.ª e 3.ª 
reuniões da 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, realizadas em 6 e 13 
de dezembro de 2018, respetivamente, foram 
aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa 
de Pessoal para o ano de 2019; 

 
B. Na 36.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 

de Loures, realizada em 24/04/2019, foi 
aprovada a promoção de procedimentos 
concursais internos de acesso limitado para 
ocupação de 2 lugares de fiscal municipal 
especialista principal, 6 de fiscal municipal 
especialista e 2 de fiscal municipal principal; 

 
C. De acordo com o estipulado no número 2 do 

art.º 8.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de 
julho, quando o número de lugares vagos 
existentes no quadro de pessoal seja superior 
ao número de funcionários do serviço ou 
quadro único em condições de se 
candidatarem, a entidade competente para 
autorizar a abertura do concurso de acesso 
pode optar entre o concurso interno geral e o 
misto; 

 
D. Na categoria de fiscal municipal principal, o 

número de lugares vagos existentes no Mapa 
de Pessoal é superior ao número de 
trabalhadores em condições de se 
candidatarem, o concurso não poderá revestir 
a modalidade de concurso interno de acesso 
limitado. 

 
 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
alteração da modalidade de concurso prevista na 
Proposta de Deliberação Nº. 243/2019, relativa à 
categoria de fiscal municipal principal, para 
concurso interno de acesso geral. 

 
Loures, 20 de agosto de 2019. 

 
O Vereador dos Recursos Humanos 

 
(a) Gonçalo Caroço 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
Proposta de admissão de 9 Trabalhadores, da 
categoria de Assistente Técnico, para constituição 
de vínculo de emprego público, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, por utilização de reserva de 
recrutamento interna. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 490/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião 

Extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 12 de novembro de 2018, e na 2.ª e 3.ª 
reuniões da 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, realizadas em 6 e 13 
de dezembro de 2018, respetivamente, foram 
aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa 
de Pessoal para o ano de 2019; 

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho na categoria de 
Assistente Técnico, da carreira geral de 
Assistente Técnico; 

 
C. Em resultado do procedimento concursal 

comum para ocupação de 19 postos de 
trabalho da carreira de Assistente Técnico, 
aprovado por deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, na sua 24.ª reunião 
ordinária, realizada em 24 de outubro de 2018 
e publicado em Diário da República, 2.ª série, 
n.º 13, de 18 de janeiro de 2019, Aviso n.º 
1191/2019, prevê-se que seja constituída 
reserva de recrutamento interna composta por 
38 candidatos; 
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D. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei 
Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
o órgão ou serviço pode promover o 
recrutamento de trabalhadores necessários ao 
preenchimento dos postos de trabalho 
previstos no Mapa de Pessoal; 

 
E. O montante máximo a afetar ao recrutamento 

de trabalhadores necessários à ocupação de 
postos de trabalho previstos e não ocupados 
no Mapa de Pessoal foi aprovado pela 
Câmara Municipal de Loures e inscrito na 
classificação económica do orçamento 
municipal 01.01.04.04 - recrutamento de 
pessoal para novos postos de trabalho; 

 
F. Existe relevante interesse público no 

recrutamento de assistentes técnicos tendo 
em conta as atividades de natureza 
permanente a desenvolver pelos serviços 
municipais. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 9 (nove) trabalhadores para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, por utilização 
da reserva de recrutamento interna do 
procedimento concursal publicado em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 13, de 18 de janeiro de 
2019, Aviso n.º 1191/2019, a afetar ao 
Departamento de Recursos Humanos (2), ao 
Departamento de Cultura, Desporto e Juventude 
(4), ao Departamento de Educação (2) e ao 
Departamento de Coesão Social e Habitação (1). 

 
 

Loures, 20 de agosto de 2019. 
 

O Vereador dos Recursos Humanos 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista) 

 
 
 
 
 

COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO SOCIAL E SAÚDE 
 

Proposta de aprovação da distribuição equitativa 
do valor remanescente do fixado para apoio às 
Instituições Sociais, no âmbito da aplicação do 
RMAIS - Regulamento Municipal de Apoio às 
Instituições Sociais, nas tipologias “Apoio ao 
funcionamento” e “Apoio às atividades regulares”, 
pelas 53 entidades que submeteram candidaturas 
no âmbito do disposto naquele regulamento 
referente ao “Apoio ao funcionamento”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 492/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Regulamento Municipal de Apoio às 

Instituições Sociais (RMAIS), publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 36, de 20 de 
fevereiro de 2019, Aviso n.º 2818/2019, entrou 
em vigor no dia seguinte, aplicando-se no ano 
de 2019; 

 
B. O Despacho n.º 48/2019, de 20 de fevereiro, 

definiu os montantes máximos para o apoio 
financeiro no âmbito da aplicação do RMAIS, 
para o ano de 2019; 

 
C. Após apreciação das candidaturas 

apresentadas para apoio financeiro ao 
funcionamento e às atividades regulares, 
verificou-se que as mesmas determinavam 
uma atribuição de valores inferior ao montante 
máximo fixado pelo referido Despacho; 

 
D. A Câmara Municipal de Loures aprovou a 

comparticipação dos valores às entidades que 
submeteram candidaturas no âmbito da 
aplicação do RMAIS para as tipologias de 
“Apoio ao funcionamento” e “Apoio às 
atividades regulares”, confirmando que o total 
da verba atribuída não esgota o montante 
máximo fixado pelo referido Despacho; 

 
E. Esta verba é fundamental para o 

funcionamento das Instituições Sociais do 
Concelho de Loures, sendo intenção do 
Município esgotar o valor inscrito no 
orçamento para o RMAIS. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibere aprovar a distribuição equitativa do 
valor remanescente do fixado para apoio às 
Instituições Sociais no âmbito da aplicação do 
RMAIS, nas tipologias de “Apoio ao 
funcionamento” e “Apoio às atividades regulares”, 
no montante de 35.100,00 € (trinta e cinco mil e 
cem euros), pelas 53 entidades que submeteram 
candidaturas no âmbito do disposto neste 
regulamento referente ao “Apoio ao 
funcionamento”, cabendo a cada uma a verba de 
662,26 € (seiscentos e sessenta e dois euros e 
vinte e seis cêntimos). 

 
 

Loures, 21 de agosto de 2019 
 

O Vereador 
 

Gonçalo Caroço 
 
 
 

 NIPC Designação 

1 501400206 Associação “O Saltarico” 

2 504647270 Associação Beneficente de 
Ajuda 

3 503666602 Associação Cantinho da 
Pequenada 

4 502858486 
Associação Cantinho das 
Crianças 
do Prior Velho 

5 501513671 
Associação Comunitária de 
Reformados Pensionistas e 
Idosos de Sacavém 

6 501116516 
Associação de Moradores 
de Santo António dos 
Cavaleiros  

7 501950230 
Associação de Reformados, 
Pensionistas 
e Idosos da Bobadela 

8 502773430 

Associação de Reformados, 
Pensionistas 
e Idosos da Freguesia de 
Unhos  

9 501725 512 

Associação de Reformados, 
Pensionistas 
e Idosos de Santo Antão do 
Tojal 

10 503180360 
Associação de Reformados, 
Pensionistas 
e Idosos de São Julião do Tojal 

11 502536810 
Associação de Reformados, 
Pensionistas 
e Idosos do Zambujal 

12 503502561 
Associação do Centro de Dia 
da Terceira Idade da Freguesia 
de Unhos 

13 503045020 Associação Dr. João dos 
Santos 

14 501138641 Associação Infanta D. Mafalda, 
Lar Infanta D. Maria 

15 501354760 
Associação Jardim de Infância 
O Nosso Mundo 

16 500962081 
Associação Luiz Pereira da 
Motta 

17 503107344 Associação para a Mudança 
e Representação Transcultural 

18 501626026 Associação Pomba da Paz 

19 501805613 
Associação Unitária de 
Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Camarate 

20 503786500 

Associação Unitária de 
Reformados, Pensionistas e 
Idosos 
de Pinheiro de Loures 

21 503018090 
Associação Vida Cristã 
Filadélfia 

22 500906904 
Casa de Repouso 
dos Motoristas de Portugal 
e Profissões Afins 

23 202572170 Casa do Gaiato de Lisboa 

24 504359860 Casa do Professor de Loures 

25 501382399 
Centro Cultural e Social 
de Santo António dos 
Cavaleiros 

26 501391509 Centro Popular Infantil “Nascer 
do Sol” 

27 501404457 Centro Social de Sacavém 

28 500954941 Centro Social e Paroquial de 
Moscavide 

29 501683755 
Centro Social e Paroquial 
de São Pedro de Lousa 

30 502346841 
Centro Social e Paroquial 
Nuno Álvares Pereira 
de Santiago de Camarate 

31 504668730 Centro Social e Paroquial 
de São Saturnino de Fanhões 

32 503826910 Centro Social Nossa Senhora 
das Graças 

33 501737693 
Comissão Unitária de 
Reformados, Pensionistas e 
Idosos da Apelação 

34 502466952 

Comissão Unitária de 
Reformados, Pensionistas e 
Idosos 
da Freguesia do Prior Velho 
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35 501966510 
Comissão Unitária de 
Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Moscavide 

36 501706410 

Comissão Unitária de 
Reformados, Pensionistas e 
Idosos 
de Santa Iria de Azóia 

37 501687246 

Comissão Unitária de 
Reformados, Pensionistas e 
Idosos 
de São João da Talha 

38 900281510 
Comissão Unitária de 
Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Vale Figueira 

39 503013862 
Conselho Português para os 
Refugiados - Espaço A Criança 

40 504665065 
Cooperativa de Solidariedade 
Social 
“Os Amigos de Sempre”, CRL 

41 502708697 

CREACIL 
Cooperativa de Reabilitação, 
Educação 
e Animação 
Comunidade Integrada 
do Concelho de Loures 

42 501116028 CREVIDE - Creche Popular de 
Moscavide 

43 501261389 
Desafio Jovem (Teen 
Challenge) Portugal 

44 500989877 
Fundação 
da Obra de Nossa Senhora da 
Purificação 

45 500073395 
Instituição de Apoio Social 
da Freguesia de Bucelas 

46 500846740 
Jardim de Infância 
Nossa Senhora dos Anjos 

47 502909927 

NUCLISOL - Jean Piaget, 
Unidade de Desenvolvimento 
Integrado 
de S. João da Talha 

48 504922548 

PROSAUDESC 
Associação de Promotores de 
Saúde Ambiente e 
Desenvolvimento Sociocultural 

49 510230881 Refood 4 Good - Associação 

50 503903051 
Santa Casa da Misericórdia de 
Loures 

51 505122456 Santa Casa da Misericórdia de 
Moscavide 

52 504615483 

Secretariado Diocesano de 
Lisboa 
da Obra Nacional da Pastoral 
dos Ciganos - Centro Verdini 

53 505391198 

START.Social 
Cooperativa Sócio Educativa 
para Desenvolvimento 
Comunitário, CRL 

 
 

Valor por entidade: 662,26 € 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 

 
 

POLÍCIA MUNICIPAL 

 
 

� INFORMAÇÃO 

n.º 066/PML/CMDT_PM/2019 
 

de 1 de agosto de 2019 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 2 de agosto de 2019, 
pelo Sr. Vice-Presidente 

 
(registo E/84826/2019, de 06.08.2019) 

 
Substituição do Comandante 

da Polícia Municipal de Loures 
durante o período de férias 

14 de agosto a 4 de setembro 2019 
 

Considerando a ausência do signatário, no 
período de 14 de agosto a 4 de setembro de 2019, 
por motivos de gozo de férias, propõe-se que 
sejam cometidas as competências, que me foram 
subdelegadas através do Despacho n.º 204/2018, 
datado de 3 de outubro de 2018, publicado no 
Boletim de Deliberações e Despachos n.º 19, de 
10 de outubro 2018, na Dr.ª Alexandra Maria de 
Carvalho Teixeira Gomes, Chefe da Divisão 
Jurídico-Administrativa. 
 
Propõe-se ainda, o envio da presente informação 
ao Expediente para divulgação. 

 
 

O Comandante da Polícia Municipal de Loures 
 

(Por subdelegação de competências 
do Sr. Vice-Presidente Paulo Piteira, 

Despacho n.º 204/2018, de 3 de outubro, 
publicado no Boletim de Deliberações e Despachos 

n.º 19, de 10 de outubro 2018) 
 
 

(a) Paulo Rui da Costa Morgado 
Comissário 
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EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 
DAS ÁREAS URBANAS 

DE GÉNESE ILEGAL 
 

EDITAL n.º 112/2019 
 

Assunto: Consulta Pública relativamente à 
proposta de deliberação de aprovação do Projeto 
de Loteamento/Reconversão Urbanística do Bairro 
Quinta da Bola - Loures - Processo Administrativo 
n.º 66836/URB_L_L/2019  
 
Rui Manuel Januário Paulo, Chefe da Equipa 
Multidisciplinar das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal, torna público, no uso de competência 
subdelegada e para efeitos do disposto no n.º 7 do 
artigo 24.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na 
redação dada pela Lei n.º 165/99, de 14 de 
setembro, Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, pela 
Lei n.º 10/2008, de 20 de fevereiro, pela Lei n.º 
79/2013, de 26 de novembro e pela Lei n.º 
70/2015, de 16 de julho e nos termos definidos no 
art.º 64.º do Regulamento Municipal de Edificação 
e Urbanização da Câmara Municipal de Loures 
(RMEU) n.º 19/2012, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 15, de 20 de janeiro de 
2012, que se encontra aberto, a partir do décimo 
dia a contar da presente publicação e pelo prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, o período de discussão 
pública referente ao projeto de reconversão 
urbanística, na modalidade de operação de 
loteamento, a realizar no Bairro Quinta da Bola, 
sito na Freguesia de Loures, no âmbito do 
processo de reconversão urbanística de AUGI - 
área urbana de génese ilegal - de iniciativa 
particular, durante o qual os interessados poderão 
apresentar as suas reclamações, observações ou 
sugestões. 
 
Durante este período, os interessados poderão 
consultar o projeto de reconversão urbanística, na 
modalidade de operação de loteamento, constante 
do Processo Administrativo n.º 
66836/URB_L_L/2019, bem como as informações 
técnicas elaboradas pelos serviços municipais 
competentes, devendo dirigir-se, para o efeito, em 
qualquer dia útil, das 8.30 às 16.00 horas, à 
Equipa Multidisciplinar das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal, sita na Rua Ilha da Madeira, n.º 4 - 
4.º Piso, Loures (edifício do DPGU). 
 
Os interessados deverão apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões, por 
escrito devidamente identificado, dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, no 
local indicado ou no sítio da autarquia. 

Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no Município 
de Loures, constituído por duas folhas, no sítio 
institucional da Câmara Municipal de Loures em 
www.cm-loures.pt, nos Paços do Município e na 
morada do prédio em causa. 

 
 

Loures, 30 de julho de 2019 
 

O Chefe da EMAUGI 
Por subdelegação de competências, 

Despacho n.° 250/2018, de 03-10-2018 
 

(a) Rui Paulo 
 
 
 
 

EDITAL n.º 113/2019 
 

Assunto: Consulta Pública relativamente à 
proposta de deliberação de aprovação do Projeto 
de Loteamento/Reconversão Urbanística da 
Célula 4 do Bairro da Fraternidade - Proc. 
65.467/LA/L/OR. 
 
 
Rui Manuel Januário Paulo, Chefe da Equipa 
Multidisciplinar das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal, torna público, no uso de competência 
subdelegada e para efeitos do disposto no n.º 7 do 
artigo 24.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na 
redação dada pela Lei n.º 165/99, de 14 de 
setembro, Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto. pela 
Lei n.º 10/2008, de 20 de fevereiro, pela Lei n.º 
79/2013, de 26 de novembro e pela Lei n.º 
70/2015, de 16 de julho e nos termos definidos no 
art.º 64.º do Regulamento Municipal de Edificação 
e Urbanização da Câmara Municipal de Loures 
(RMEU) n.º 19/2012, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 15, de 20 de janeiro de 
2012, faz-se público que se encontra aberto, a 
partir do décimo dia a contar da presente 
publicação e pelo prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
o período de discussão pública referente ao 
projeto de reconversão urbanística, na modalidade 
de operação de loteamento, a realizar na Célula 4 
do Bairro da Fraternidade, sito em São João da 
Talha, no âmbito do processo de reconversão 
urbanística de AUGI - área urbana de génese 
ilegal - de iniciativa municipal com o apoio da 
Administração Conjunta, durante o qual os 
interessados poderão apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões. 
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Durante este período, os interessados poderão 
consultar o projeto de reconversão urbanística, na 
modalidade de operação de loteamento, constante 
do Processo Administrativo n.º 65.467/LA/L/OR, 
bem como as informações técnicas elaboradas 
pelos serviços municipais competentes, devendo 
dirigir-se, para o efeito, em qualquer dia útil, das 
8.30 às 16.00 horas, à Equipa Multidisciplinar das 
Áreas Urbanas de Génese Ilegal, sita na Rua Ilha 
da Madeira, n.º 4 - 4.º Piso, Loures (edifício do 
DPGU). 
 
Os interessados deverão apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões, por 
escrito devidamente identificado, dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, no 
local indicado ou no sítio da autarquia. 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no Município 
de Loures, constituído por duas folhas, no sítio 
institucional da Câmara Municipal de Loures em 
www.cm-loures.pt, nos Paços do Município e na 
morada do prédio em causa. 

 
 

Loures, 30 de julho de 2019 
 

O Chefe da EMAUGI 
Por subdelegação de competências, 

Despacho n.° 250/2018, de 03-10-2018 
 

(a) Rui Paulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CULTURA 
DESPORTO 

E 
JUVENTUDE 

 
 

� INFORMAÇÃO 

 
de 7 de agosto de 2019 

 
sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 

datado de 7 de agosto de 2019 
pela substituta do Sr. Diretor 

do Departamento de Cultura, Desporto e 
Juventude, 

e datado de 8 de agosto de 2019 
pelo Sr. Presidente da Câmara em exercício 

 
(registo E/86411/2019, de 09.08.2019) 

 
Substituição da Coordenadora 

do Gabinete de Juventude 
durante o período de férias 

e compensação 
por trabalho suplementar realizado 

Agosto 2019 
 

Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias e compensação por trabalho suplementar 
realizado durante o período compreendido entre 
19 e 23 de agosto, proponho que a minha 
substituição seja assegurada, com as 
competências que me foram subdelegadas 
através do despacho n.º 313/2018, de 15 de 
novembro, pela técnica superior Dr.ª Nélia Grou 
Brito. 
 
Propõe-se o envio da presente informação à 
DGDA/Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

Coordenadora do Gabinete de Juventude 
 

(a) Rita Mota 
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� INFORMAÇÃO 

 
de 8 de agosto de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 8 de agosto de 2019, 

pelo Sr. Presidente da Câmara em exercício 
 

(registo E/87199/2019, de 09.08.2019) 
 

Substituição em período de férias 
 

Considerando a ausência do signatário, no 
período compreendido entre 19 de agosto e 6 de 
setembro de 2019, por motivo de férias, proponho 
que a minha substituição enquanto Coordenador 
do Espaço A, conforme o despacho n.º 132/2018, 
seja assegurada pelo Técnico Superior Luís 
Miguel Rafael de Brito. 
 
Adicionalmente proponho que a presente 
informação seja remetida à Secção de Expediente, 
para divulgação. 
 
À consideração do Vice-Presidente. 

 
 

O Coordenador do Espaço A 
 

(a) Luís Gomes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PLANEAMENTO 
FINANCEIRO 

E 
APROVISIONAMENTO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.° 026/DGF/DG 

 
de 8 de agosto de 2019 

 
(registo E/87596/2019, de 12.08.2019) 

 
Substituição da Chefe de Divisão 

de Gestão Financeira 
em período de férias - dias 12 a 16 de agosto 

 
Na sequência da ausência da chefe de Divisão de 
Gestão Financeira, por motivos de férias, nos dias 
acima mencionados, a sua substituição, com as 
competências subdelegadas através do despacho 
n.º 141/2017, de 15/11/2017, será assegurada 
pela Coordenadora Técnica Paula Alexandra 
Pereira Martins Silva. 
 
Propõe-se, ainda, que a presente informação seja 
divulgada via expediente. 

 
 

P’lo Diretor do Departamento 
de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento 

 
A Chefe da Divisão de Gestão Financeira 

 
(a) Susana Fonseca 
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OBRAS 

MUNICIPAIS 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 54/DOM/AP 

 
de 12 de agosto de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 26 de agosto de 2019, 
pelo Sr. Vereador Tiago Matias 

 
(registo E/87805/2019, de 27.08.2019) 

 
Substituição em período de férias 

 
Considerando a ausência da signatária durante o 
período compreendido entre 19 e 28 de agosto, 
proponho que a minha substituição seja 
assegurada pelo Sr. Chefe de Divisão de Estudos 
e Projetos, Arqt.º João Félix, com as competências 
que me foram subdelegadas pelo Sr. Vereador 
Tiago Matias, através do despacho n.º 249/2018, 
de 3 de outubro. 
 
Propõe-se o envio desta informação ao 
DGDA/Expediente para divulgação. 

 
 

A Diretora do Departamento 
de Obras Municipais 

 
(a) Amélia Pardal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO (extrato) n.º 12441/2019 
 

Procedimentos concursais comuns 
de recrutamento 

para a carreira de Assistente Operacional 
 

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro e na a) do n.º 1 do 
artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 
abril, aprovada a abertura do procedimento 
concursal, conforme deliberação tomada na 35.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 10 de abril de 2019, torna-se público 
que, por despacho do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos, de 20 de maio de 2019, exarado na 
informação n.º 72/DGRH/APG/CS-PO, de 14 de 
maio de 2019, proferido no uso das competências 
delegadas pelo Sr. Presidente da Câmara 
(Despacho n.º 184/2018, de 2 de outubro), se 
encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis, os 
seguintes procedimentos concursais comuns, para 
ocupação de postos de trabalho da categoria de 
Assistente Operacional da carreira de Assistente 
Operacional: 
 
Referência 1 - 1 posto de trabalho na área 
profissional de Asfaltador, afeto ao Departamento 
de Obras Municipais; 
Referência 2 - 1 posto de trabalho na área 
profissional de Calceteiro, afeto ao Departamento 
de Obras Municipais; 
Referência 3 - 1 posto de trabalho na área 
profissional de Pedreiro, afeto ao Departamento 
de Obras Municipais; 
Referência 4 - 1 posto de trabalho na área 
profissional de Lubrificador, afeto à Divisão de 
Transportes e Oficinas; 
Referência 5 - 1 posto de trabalho na área 
profissional de Vulcanizador, afeto à Divisão de 
Transportes e Oficinas. 
 
 
Caracterização do(s) posto(s) de trabalho, 
conforme o mapa de pessoal: 
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Referência 1 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 8.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: recobrir e consertar 
superfícies, tais como leitos de estradas, 
pavimentos de pontes espalhando massas 
betuminosas com ferramentas manuais e 
mecânicas; examinar se o pavimento, depois de 
empedrado e cilindrado, foi submetido a adequada 
lavagem com agulheta; aplicar rega de colagem; 
espalhar e alisar as massas betuminosas até 
determinados pontos de referência, utilizando uma 
pá e um rodo; espalhar, por meios manuais, pó de 
pedra sobre o revestimento utilizado; proceder à 
reparação de pavimentos, realizando as tarefas 
adequadas às reabilitações das anomalias 
detetadas; diligenciar a manutenção, conservação 
e limpeza dos equipamentos de trabalho 
providenciando a reparação de eventuais avarias; 
ler e interpretar os desenhos e outras 
especificações técnicas da obra a executar; nas 
épocas em que não desenvolve funções 
específicas de asfaltador, nomeadamente no 
inverno, desempenhar atividades normais de um 
cantoneiro de arruamentos; exercer as demais 
funções que lhe sejam atribuídas por lei ou por 
despacho superior. 
 
Referência 2 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 8.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: assegurar tarefas de 
construção, manutenção e conservação de 
passeios (lancis e calçadas), valetas em calçada, 
pavimentos em calçada e mobiliário urbano 
(balizadores, guardas de proteção, entre outros); 
efetuar os alinhamentos necessários para uma 
implantação correta, utilizando a ferramenta 
adequada, adaptando-as de acordo com as 
necessidades de pavimentação; exercer as 
demais funções que lhe sejam atribuídas por lei ou 
por despacho superior. 
 
Referência 3 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 8.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: executar alvenaria de pedra, 
tijolo ou de outros blocos, utilizando argamassas e 
manejando ferramentas e máquinas adequadas; 
ler e interpretar os desenhos e outras 
especificações técnicas da obra a executar; 
escolher, seccionar e, se necessário, assentar na 
argamassa que previamente dispôs os blocos de 
material, corrigindo o respetivo alinhamento; 
verificar a qualidade do trabalho realizado por 
meio de fio de prumo, níveis, réguas, esquadros e 

outros instrumentos; executar rebocos e executar 
redes de drenagem pluviais, incluindo a instalação 
de acessórios; assentar pavimentos em lajetas, 
pavês e outros em espaço exterior; assentar 
pavimentos cerâmicos, ladrilhos e mosaicos 
hidráulicos, pavimentos contínuos em 
monomassas em interiores; executar betonilhas; 
assentar e aplicar azulejos; exercer as demais 
funções que lhe sejam atribuídas por lei ou por 
despacho superior. 
 
Referência 4 - A atribuição, competência ou 
atividade prevista nos artigos 6.º e 31.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: desempenhar as operações de 
controlo, reposição de níveis e substituição de 
fluído em veículos e máquinas; proceder à limpeza 
e substituição de filtros e outros consumíveis na 
ótica da manutenção preventiva em veículos e 
máquinas; lavar, limpar e secar veículos e 
máquinas, no exterior e no interior, manualmente e 
com recurso a equipamentos auxiliares; identificar 
e interpretar a documentação técnica relativa às 
funções a realizar e aos materiais a utilizar; utilizar 
as ferramentas e equipamentos afetos à atividade; 
gerir e controlar os bens (ferramentas, 
equipamentos, materiais e consumíveis) afetos à 
atividade; proceder à limpeza e arrumação da sua 
área de trabalho, respetivos equipamentos, 
ferramentas e materiais armazenados; elaborar 
relatórios e registar dados relativos aos trabalhos 
desempenhados, nomeadamente abrindo e 
fechando operações em sistema informático ou 
em suporte papel; respeitar e aplicar as normas e 
os procedimentos de segurança, higiene, saúde 
no trabalho e proteção do ambiente; utilizar o 
fardamento atribuído e os equipamentos de 
proteção individual preconizados; trabalhar em 
equipa, nomeadamente em intervenções 
conjuntas com trabalhadores com valências e 
perfis funcionais afins; exercer as demais funções 
que lhe sejam atribuídas por lei ou por despacho 
superior. 
 
Referência 5 - A atribuição, competência ou 
atividade prevista nos artigos 6.º e 31.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: diagnosticar e identificar 
anomalias em pneumáticos e jantes; montar e 
desmontar pneumáticos, jantes e câmaras de ar 
de veículos ligeiros, pesados, tratores, reboques e 
máquinas; reparar furos em pneus ou câmaras de 
ar; identificar e interpretar a documentação técnica 
relativa ao trabalho a realizar; utilizar as 
ferramentas e equipamentos afetos à atividade; 
gerir e controlar os bens (ferramentas, 
equipamentos, materiais e consumíveis) afetos à 



 

 
N.º 16 

  

 
 

28 de AGOSTO 
de 2019 

 
 
 
 

60 

 

atividade; proceder à limpeza e arrumação da sua 
área de trabalho, respetivos equipamentos, 
ferramentas e materiais armazenados; elaborar 
relatórios e registar dados relativos aos trabalhos 
desempenhados, nomeadamente abrindo e 
fechando operações em sistema informático ou 
em suporte papel; respeitar e aplicar as normas e 
os procedimentos de segurança, higiene, saúde 
no trabalho e proteção do ambiente; utilizar o 
fardamento atribuído e os equipamentos de 
proteção individual preconizados; trabalhar em 
equipa, nomeadamente em intervenções 
conjuntas com trabalhadores com valências e 
perfis funcionais afins; exercer as demais funções 
que lhe sejam atribuídas por lei ou por despacho 
superior. 
 
 
Habilitações literárias exigidas: escolaridade 
obrigatória, sem possibilidade de substituição de 
habilitação literária por formação e ou experiência 
profissional. 
 
Publicação integral: Na bolsa de emprego público 
(BEP), acessível em www.bep.gov.pt e na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt), a partir da data da publicação 
na BEP. 

 
5 de julho de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 148, de 5 de agosto de 2019] 
 
 
 
 

AVISO (extrato) n.º 12442/2019 
 

Procedimentos concursais comuns 
de recrutamento 

para a carreira de Técnico Superior 
 

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro e na a) do n.º 1 do 
artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 
abril, aprovada a abertura do procedimento 
concursal, conforme deliberação tomada na 35.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 10 de abril de 2019, torna-se público 
que, por despacho do Sr. Vereador dos Recursos 

Humanos de 20 de maio de 2019, exarado na 
informação n.º 74/DGRH/APG/CS-PO, de 14 de 
maio de 2019, proferido no uso das competências 
delegadas pelo Sr. Presidente da Câmara 
(Despacho n.º 184/2018, de 2 de outubro), se 
encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis, os 
seguintes procedimentos concursais comuns, para 
ocupação de postos de trabalho da categoria de 
Técnico Superior da carreira de Técnico Superior: 
 
Referência 1 - 1 posto de trabalho na área de 
formação de Medicina Veterinária, afeto à Unidade 
de Serviço do Veterinário Municipal; 
 
Referência 2 - 1 posto de trabalho na área de 
formação de Enfermagem Veterinária, afeto à 
Unidade de Serviço do Veterinário Municipal; 
 
Referência 3 - 1 posto de trabalho na área de 
formação de Direito, afeto à Polícia Municipal; 
 
Caracterização do(s) posto(s) de trabalho, 
conforme o mapa de pessoal: 
 
Referência 1 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 33.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: diagnosticar e tratar pequenos 
animais; realizar cirurgia de tecidos moles em 
pequenos animais; profilaxia de Zoonoses; avaliar 
as condições de bem-estar animal; integrar equipa 
de trabalho para execução de programas CED; 
exercer as demais funções que lhe sejam 
atribuídas por lei ou por despacho superior. 
 
Referência 2 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 33.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: apoiar o Médico veterinário e 
Médico veterinário Municipal na contenção de 
animais, tratamento e diagnóstico de animais de 
companhia; prestar cuidados de higiene aos 
animais; preparar os materiais necessários para a 
intervenção de diagnóstico, cirurgia e assistência 
clínica; exercer as demais funções que lhe sejam 
atribuídas por lei ou por despacho superior. 
 
Referência 3 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 44.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: instruir processos de 
contraordenação; elaborar pareceres e propostas 
no âmbito das matérias da competência da Polícia 
Municipal de Loures; exercer as demais funções 
que lhe sejam atribuídas por lei ou despacho 
superior. 
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Habilitações literárias exigidas: titularidade de 
licenciatura nas áreas de formação pretendidas, 
sem possibilidade de substituição de habilitação 
literária por formação e ou experiência 
profissional. 
 
Publicação integral: Na bolsa de emprego público 
(BEP), acessível em www.bep.gov.pt e na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt), a partir da data da publicação 
na BEP. 

 
5 de julho de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 148, de 5 de agosto de 2019] 
 
 
 

AVISO n.º 12620/2019 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

da trabalhadora Ana Sofia Rocha Correia 
 

Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por deliberação do Executivo da Junta 
de Freguesia de Carnide, e por acordo da 
trabalhadora, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade na categoria da Assistente 
Operacional Ana Sofia Rocha Correia nesta 
Câmara Municipal, a partir do dia 1 de junho de 
2019, nos termos da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação. 

 
2 de julho de 2019. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 150, de 7 de agosto de 2019] 

 
 
 
 
 
 
 

AVISO n.º 12621/2019 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

da trabalhadora Sónia Filipa Melão Jorge 
Parola 

 
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por deliberação do Executivo da União 
das Freguesias de Moscavide e Portela, e por 
acordo da trabalhadora, foi autorizada a 
consolidação definitiva da mobilidade na categoria 
da Técnico Superior Sónia Filipa Melão Jorge 
Parola nesta Câmara Municipal, a partir do dia 1 
de julho de 2019, nos termos da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual 
redação. 

 
2 de julho de 2019. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 150, de 7 de agosto de 2019] 

 
 
 

AVISO n.º 12622/2019 
 

Extinção do vínculo de emprego público 
 

Para efeitos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, torna-se pública a 
extinção do vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado dos seguintes 
trabalhadores: 
 
Titular da categoria de Técnico Superior, da 
carreira geral de Técnico Superior: Fernando 
Manuel Gonçalves Noivo em 13/01/2019, posição 
5, nível 27. 
 
Titulares da categoria de Assistente Operacional, 
da carreira geral de Assistente Operacional: Flávio 
Jorge Mendes Costa em 28/03/2019, posição 4, 
nível 4; Francisca Vicência Chagas Silveira Coelho 
em 01/01/2019, posição 2, nível 2; Manuel Jorge 
Batista em 08/06/2019, posição 10, nível 10; 
Roxana Barbu Ribeiro em 21/01/2019, posição 4, 
nível 4; Sónia Isabel Ribeiro Tadeu em 
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16/04/2019, posição 2, nível 2 e Vicente do Carmo 
Coelho em 01/02/2019, posição 4, nível 4. 

 
3 de julho de 2019. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 150, de 7 de agosto de 2019] 

 
 
 
 

AVISO n.º 13056/2019 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

da trabalhadora 
Maria Lucinda Chaves Branco 

 
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por despacho do Sr. Diretor Geral da 
Direção Geral de Reinserção e Serviços 
Prisionais, e por acordo da trabalhadora, foi 
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade 
na categoria da Assistente Técnica Maria Lucinda 
Chaves Branco nesta Câmara Municipal, com 
efeitos a 1 de julho de 2019, nos termos da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 
sua atual redação. 

 
12 de julho de 2019. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 156, de 16 de agosto de 2019] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO n.º 13057/2019 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

da trabalhadora 
Mafalda Sofia Mendes Rodrigues Moura 

 
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por despacho do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Sintra, e por acordo da 
trabalhadora, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade na categoria da Assistente 
Técnica Mafalda Sofia Mendes Rodrigues Moura 
nesta Câmara Municipal, com efeitos a 31 de maio 
de 2019, nos termos da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação. 

 
12 de julho de 2019. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 156, de 16 de agosto de 2019] 

 
 
 

AVISO (extrato) n.º 13196/2019 
 

Procedimento concursal comum 
de recrutamento 

para a carreira de Assistente Técnico 
 

Nos termos do disposto no n.º 2 do Artigo 33.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro e na a) do n.º 1 do 
artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 
abril, aprovada a abertura do procedimento 
concursal, conforme deliberação tomada na 35.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 10 de abril de 2019, torna-se público 
que, por despacho do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos de 29 de maio de 2019, exarado na 
informação n.º 81/DGRH/APG/CS-PO, de 21 de 
maio de 2019, proferido no uso das competências 
delegadas pelo Sr. Presidente da Câmara 
(Despacho n.º 184/2018, de 2 de outubro), se 
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, 
procedimento concursal comum, para ocupação 
de 18 (dezoito) postos de trabalho da categoria de 
Assistente Técnico da carreira de Assistente 
Técnico. 
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Caracterização do(s) posto(s) de trabalho, 
conforme o mapa de pessoal: Atribuição, 
competência ou atividade previstas nos artigos 6.º 
10.º, 12.º e 13.º do Regulamento da Estrutura 
Orgânica da Câmara Municipal de Loures, 
complementado pelas seguintes funções: no 
Departamento de Cultura, Desporto e Juventude - 
conceber e apoiar o desenvolvimento e realização 
de projetos socioculturais e artísticos, no plano do 
apoio ao movimento associativo e dinamização 
cultural municipal; efetuar processamento 
documental; proceder à arrumação de 
documentos; efetuar o tratamento bibliográfico do 
acervo existente; apoiar as intervenções de 
conservação/restauro e inventário de acervo no 
âmbito do Serviço de Reservas dos Museus 
Municipais de Loures; apoiar o estudo e exposição 
de bens culturais; apoiar a preparação e 
realização de atividades pedagógicas no âmbito 
do Serviço Educativo dos Museus Municipais de 
Loures; participar na conceção e implementação 
de projetos de divulgação do património cultural; 
acolher o visitante, de modo a facilitar a 
interpretação dos espaços dos museus 
municipais, disponibilizando informações e 
promovendo uma boa experiência de visita; 
participar em trabalhos arqueológicos, 
colaborando na respetiva preparação, execução e 
análise de resultados, bem assim como na 
recolha, registo e tratamento de espólio, 
assegurando, igualmente, o correspondente 
registo gráfico, fotográfico, cartográfico e descritivo 
dos resultados obtidos; executar trabalhos de 
desenho arqueológico de estrutura e materiais; 
aplicar técnicas de análise de estruturas e 
materiais arqueológicos, incluindo tratamento, 
inventariação, acondicionamento, registo, 
classificação cronológica e tipológica; prestar 
apoio administrativo; exercer as demais funções 
que lhe sejam atribuídas por lei ou por despacho 
superior; no Departamento de Planeamento 
Financeiro e Aprovisionamento - instruir e gerir os 
procedimentos pré-contratuais de contratação 
pública de bens e serviços no quadro legal 
aplicável; contactar fornecedores; realizar 
pesquisas de mercado; registar dados e instruir 
processos, utilizando as aplicações informáticas 
Webdoc, Medidata e Vortal; colaborar na 
contagem física anual de artigos existentes em 
armazém; efetuar o registo contabilístico da 
faturação na aplicação informática Medidata; 
verificar e preparar processos para pagamentos, 
face aos documentos de adjudicação e legislação 
em vigor; controlar processos de faturação e 
respetiva movimentação na aplicação; exercer as 
demais funções que lhe sejam atribuídas por lei ou 
por despacho superior; no Departamento de 
Ambiente - prestar apoio administrativo aos 
técnicos dos setores; efetuar tratamento 

processual e documental e respetivo arquivo; 
atualizar bases de dados; efetuar processamento 
de texto; realizar atendimento telefónico e 
presencial; dinamizar atividades com 
acompanhamento de equipas técnicas; exercer as 
demais funções que lhe sejam atribuídas por lei ou 
por despacho superior. 
 
Habilitações literárias exigidas: titularidade do 12.º 
de escolaridade ou de curso que lhe seja 
equiparado, sem possibilidade de substituição de 
habilitação literária por formação e ou experiência 
profissional. 
 
Publicação integral: Na bolsa de emprego público 
(BEP), acessível em www.bep.gov.pt e na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt), a partir da data da publicação 
na BEP. 

 
15 de julho de 2019. 

 
Por subdelegação de competências 

do Diretor 
do Departamento de Recursos Humanos, 

 
o Chefe da Divisão 

de Gestão de Recursos Humanos, 
 

(a) Cândido Esteves 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 159, de 21 de agosto de 2019] 

 
 
 
 

AVISO (extrato) n.º 13197/2019 
 

Procedimentos concursais comuns 
de recrutamento 

para a carreira de Técnico Superior 
 

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro e na a) do n.º 1 do 
artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 
abril, aprovada a abertura do procedimento 
concursal, conforme deliberação tomada na 35.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 10 de abril de 2019, torna-se público 
que, por despacho do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos de 20 de maio de 2019, exarado na 
informação n.º 74/DGRH/APG/CS-PO, de 14 de 
maio de 2019, proferido no uso das competências 
delegadas pelo Sr. Presidente da Câmara 
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(Despacho n.º 184/2018, de 2 de outubro), se 
encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis, os 
seguintes procedimentos concursais comuns, para 
ocupação de postos de trabalho da categoria de 
Técnico Superior da carreira de Técnico Superior: 
 
Referência 1 - 1 posto de trabalho na área de 
formação de Dietética e Nutrição, afeto ao 
Departamento de Educação; 
 
Referência 2 - 2 postos de trabalho na área de 
formação de Engenharia Civil, afetos ao 
Departamento de Ambiente (1) e ao Departamento 
de Coesão Social e Habitação (1). 
 
Caracterização do(s) posto(s) de trabalho, 
conforme o mapa de pessoal: 
 
Referência 1 - A atribuição, competência ou 
atividade prevista nos artigos 6.º e 9.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: assegurar a qualidade 
alimentar e nutricional dos alimentos em todas as 
fases do fornecimento de refeições nos 
estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar e de 1.º 
Ciclo; supervisionar todos os procedimentos de 
segurança alimentar, inerentes ao serviço, 
estabelecendo e implementando normas e 
procedimentos com base nos princípios da 
HACCP; estabelecer orientações técnicas e 
dinamizá-las junto dos refeitórios escolares; 
realizar auditorias higiossanitárias nos serviços de 
alimentação dos estabelecimentos escolares e 
elaboração dos respetivos relatórios técnicos; 
colaborar na elaboração das especificações 
técnicas necessárias à elaboração dos processos 
de concurso de fornecimento de refeições/bens 
alimentares; elaborar ementas equilibradas e 
variadas adequadas ao público-alvo e adaptá-las 
em situações de regimes alimentares específicos; 
planear, organizar, implementar e avaliar 
programas de formação em nutrição e segurança 
alimentar, destinados à comunidade educativa; 
implementar programas de educação alimentar 
nas escolas e produzir materiais de educação para 
a saúde no âmbito da promoção de estilos de vida 
saudáveis; interagir com os outros agentes locais 
de forma a implementar atividades de nutrição 
comunitária que resultem em investimentos para a 
saúde; exercer as demais funções que lhe sejam 
atribuídas por lei ou por despacho superior. 
 
Referência 2 - A atribuição, competência ou 
atividade prevista nos artigos 6.º, 10.º e 11.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: no Departamento de Ambiente 
- elaborar informações e pareceres técnicos na 

sua área funcional; preparar os elementos 
necessários para lançamento de empreitadas, nos 
termos do Código de Contratação Publica, 
nomeadamente elaboração do programa de 
concurso, caderno de encargos e condições 
técnicas gerais e especiais; exercer todas as 
funções de direção técnica de fiscalização; 
fiscalizar e realizar a direção técnica de obras; 
realizar vistorias técnicas; conceber e realizar 
projetos de obras simples e superintender a sua 
construção, manutenção e reparação; preparar, 
organizar e realizar a superintendência dos 
trabalhos de manutenção e reparação de 
construções existentes; conceber e realizar planos 
de obras, estabelecendo estimativas de custo e 
orçamentos, planos de trabalho e especificações, 
indicando o tipo de materiais, máquinas e outros 
equipamentos necessários; exercer as demais 
funções que lhe sejam atribuídas por lei ou por 
despacho superior; no Departamento de Coesão 
Social e Habitação - elaborar informações e 
pareceres técnicos sobre processos e viabilidade 
de construção; conceber e realizar pequenos 
projetos, planos de trabalho e especificações, 
indicando o tipo de materiais, máquinas e outros 
equipamentos necessários; elaborar mapas de 
medições, mapas de quantidades e respetivos 
orçamentos; fiscalizar e realizar a direção técnica 
de obras; realizar vistorias técnicas e elaboração 
da respetiva proposta de intervenção; preparar os 
elementos necessários para a abertura de 
procedimentos de empreitadas, nomeadamente 
elaboração do programa de concurso e cadernos 
de encargos; exercer as demais funções que lhe 
sejam atribuídas por lei ou por despacho superior. 
 
Habilitações literárias exigidas: titularidade de 
licenciatura nas áreas de formação pretendidas, 
sem possibilidade de substituição de habilitação 
literária por formação e ou experiência 
profissional. 
 
Publicação integral: Na bolsa de emprego público 
(BEP), acessível em www.bep.gov.pt e na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt), a partir da data da publicação 
na BEP. 

 
16 de julho de 2019. 

 
Por subdelegação de competências 

do Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, 

 
o Chefe da Divisão 

de Gestão de Recursos Humanos, 
 

(a) Cândido Esteves 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 159, de 21 de agosto de 2019] 
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AVISO n.º 13285/2019 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

da trabalhadora 
Sílvia Alexandra Rodrigues Valente 

 
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por despacho do Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, e 
por acordo da trabalhadora, foi autorizada a 
consolidação definitiva da mobilidade na categoria 
da Assistente Operacional Sílvia Alexandra 
Rodrigues Valente nesta Câmara Municipal, com 
efeitos a 30 de abril de 2019, nos termos da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 
sua atual redação. 

 
Por subdelegação de competências 

do Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos 

 
16 de julho de 2019. 

 
O Chefe da Divisão  

e Gestão de Recursos Humanos, 
 

(a) Cândido Esteves 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 160, de 22 de agosto de 2019] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
 

n.º 8243/2019 
 

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

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas 
NIPC: 680009671 
Endereço: R. Ilha da Madeira, 2 
Código postal: 2674-504 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
Endereço Eletrónico: geral@simar-
louresodivelas.pt 
 
2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: CP 20/2019 - Prestação 
de serviços na área de seguros 
Descrição sucinta do objeto do contrato: Prestação 
de serviços na área de seguros 
Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 1168250.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 66512100 
 
3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias 
entidades)? Não 
Contratação por lotes: Sim 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras: Não 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4- ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 

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

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

PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
8.1-  Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
de Aprovisionamento 
Endereço desse serviço: R. Funchal, Fanqueiro 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: da@simar-louresodivelas.pt 
 
8.2-  Fornecimento das peças do concurso, 

apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 

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

PROPOSTAS 
 
Até às 17:00 do 31.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio  
 

10- PRAZO DURANTE O QUAL OS 
CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 

 
120 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
11- CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Melhor relação qualidade-preço: Não 
Critério relativo à qualidade 
Nome: 0 
Ponderação: 0% 
Critério relativo ao custo 
Nome: Preço 
Ponderação: 100% 
 
12- PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Sim 5% 
 
13- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 

ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Pr. Liberdade 
Código postal: 2670-501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
 
14- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2019/08/01 
 
15- O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 

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

 
Sim 
 
16- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Serão usados critérios ambientais: Não 
 
17- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Paulo Jorge Piteira Leão 
Cargo: Vogal Conselho Administração 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 147, de 2 de agosto de 2019] 
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AVISO n.º 12557/2019 
 

Celebração de contratos de trabalho 
em funções públicas 

por tempo indeterminado 
 

Em cumprimento do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20/6, torna-se público que foram celebrados 
contratos individuais de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com os 
trabalhadores abaixo identificados: 
 
Por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2019/03/18, com efeitos a partir de 
2019/04/01, na sequência do Procedimento 
Concursal Comum, com a Ref.ª 3/2017, para 
ocupação de um posto de trabalho na categoria de 
Técnico Superior, na área funcional de Direito, a 
que se refere a publicação do aviso n.º 10717, no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 180, de 
2017/09/18, com a remuneração correspondente à 
2.ª posição da tabela remuneratória única: Cláudia 
Sofia Cardoso Lourenço Lima. 
 
Por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2019/03/18, com efeitos a partir de 
2019/04/01, na sequência do Procedimento 
Concursal Comum, com a Ref.ª 5/2017, para 
ocupação de um posto de trabalho na categoria de 
Técnico Superior, na área funcional de 
Contabilidade, a que se refere a publicação do 
aviso n.º 12459 no Diário da República, n.º 200, 
2.ª série, de 2017/10/17, e por recurso à reserva 
de recrutamento interna constituída nos termos do 
n.º 1 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009 de 
22/1 com a redação que lhe foi dada pela Portaria 
n.º 145-A/2011 de 6/04,com a remuneração 
correspondente à 2.ª posição da tabela 
remuneratória única: Dina Isabel Nunes da Silva. 
 
Por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2019/04/01, com efeitos a partir de 
2019/04/08, na sequência do Procedimento 
Concursal Comum, Ref.ª 3/2018, para ocupação 
de dois postos de trabalho na categoria de 
Assistente Operacional, na área funcional de 
Carpinteiro, correspondente à publicação do aviso 
n.º 12309, no Diário da República, 2.ª série, n.º 
164, de 2018/08/27, com a remuneração 
correspondente à 4.ª posição da tabela 
remuneratória única: João Pedro Gonçalves Pires. 
 
Por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2019/04/01, com efeitos a partir de 
2019/04/08, na sequência do Procedimento 
Concursal Comum, Ref.ª 5/2018, para ocupação 
de um posto de trabalho na categoria de 
Assistente Operacional, na área funcional de 

Pintor, correspondente à publicação do aviso n.º 
12309, no Diário da República, 2.ª série, n.º 164, 
de 2018/08/27, com a remuneração 
correspondente à 4.ª posição da tabela 
remuneratória única: José Miguel Lourenço 
Ferreira. 
 
Por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2019/04/01, na sequência do 
Procedimento Concursal Comum, Ref.ª 6/2018, 
para ocupação de dois postos de trabalho na 
categoria de Assistente Operacional, na área 
funcional de Serralheiro Civil, correspondente à 
publicação do aviso n.º 12309, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 164, de 2018/08/27, com a 
remuneração correspondente à 4.ª posição da 
tabela remuneratória única: 
 
Com efeitos a partir de 2019/04/08, Jorge 
Humberto Matos Marques; 
 
Com efeitos a partir de 2019/05/08, José Alberto 
Correia Tibério. 
 
Em virtude de ter ocorrido mudança definitiva de 
órgão ou serviço das trabalhadoras, na sequência 
da consolidação definitiva da mobilidade na 
categoria de Assistente Técnico: 
 
Por acordo entre a trabalhadora, a Câmara 
Municipal de Loures como serviço de origem e os 
SIMAR enquanto serviço de destino, com a 
remuneração correspondente à posição 2, com 
efeitos a partir de 2018/12/31: Carla Maria 
Rodrigues Januário; 
 
Por acordo entre a trabalhadora, a Câmara 
Municipal de Odivelas como serviço de origem e 
os SIMAR enquanto serviço de destino, com a 
remuneração correspondente à posição 1, com 
efeitos a partir de 2019/04/02: Albertina Maria 
Moleira Martins. 

 
8 de julho de 2019. 

 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Ana Teresa Dinis 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 149, de 6 de agosto de 2019] 
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AVISO n.º 12558/2019 
 

Cessação da relação jurídica 
de emprego público 

de vários trabalhadores 
 

Em cumprimento do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20/6, torna-se público que cessou nestes 
Serviços Intermunicipalizados a relação jurídica de 
emprego público dos seguintes trabalhadores: 
 
Por motivo de aposentação: 
 
Desligados em 2019/01/01: António Manuel dos 
Reis Dias, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 4; Fernando José Lopes Vieira, 
Assistente Operacional, posição remuneratória 10; 
Frederico Alexandre Barriga Gordinho, Assistente 
Operacional, posição remuneratória 4; José 
António Caldeira, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 9; Miguel Martinho Pinheiro 
Magalhães, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 4. 
 
Desligado em 2019/03/01: Carlos Alberto Valentim 
Victoriano, Assistente Técnico, posição 
remuneratória 1. 
 
Desligados em 2019/04/01: Gilberto Joaquim Pinto 
do Rosário, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 9; Manuel Angélico Lourenço Dias, 
Técnico Superior, posição remuneratória 9. 
 
Desligados em 2019/05/01: António Filipe Pereira 
Fernandes, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 8; Fernando Carlos Brissos Nunes, 
Assistente Operacional, posição remuneratória 5; 
João Francisco Duarte, Assistente Operacional, 
posição remuneratória 4; Joaquim António 
Prazeres Ramos, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 4. 
 
Desligados em 2019/06/01: António Manuel 
Salvador Carvalho, Assistente Operacional, 
posição remuneratória 7; Luís Alberto Rodrigues 
Pires, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 4. 
 
Por motivo de Denúncia do Contrato a pedido da 
trabalhadora: 
 
Em 2019/04/27: Sílvia Teresa Teodoro Pombo da 
Silva Gonçalves, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 4. 

 
 
 
 

8 de julho de 2019. 
 

A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 
 

(a) Ana Teresa Dinis 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 149, de 6 de agosto de 2019] 

 
 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
 

n.º 8600/2019 
 

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

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas 
NIPC: 680009671 
Endereço: R. Ilha Madeira, 2 
Código postal: 2674-504 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT17 
Distrito: Todos 
Endereço Eletrónico: geral@simar-
louresodivelas.pt 
 
2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: CP 26/2019 - 
Manutenção, Reparação Superestruturas Veículos 
Especiais - Cx. recolha RU 
Descrição sucinta do objeto do contrato: 
Manutenção, Reparação Superestruturas Veículos 
Especiais - Cx. recolha RU 
Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 100000.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 50114000 
 
3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias 
entidades)? Não 
Contratação por lotes: Não 
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O contrato é adjudicado por uma central de 
compras: Não 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4- ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
5- LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT17 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
 
6- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Meses 
12 meses 
O contrato é passível de renovação? Sim 
Nº máximo de renovações: 2 
 
7- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1-. Habilitação para o exercício da atividade 

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

PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
8.1-. Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
de Aprovisionamento 
Endereço desse serviço: R. Funchal, Fanqueiro 
Código postal: 2670 364 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: da@simar-louresodivelas.pt 
 
8.2-. Fornecimento das peças do concurso, 

apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 

 

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

PROPOSTAS  
 
Até às 17:00 do 9.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio  
 
10- PRAZO DURANTE O QUAL OS 

CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 

 
66 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
11- CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Melhor relação qualidade-preço: Sim 
Critério relativo à qualidade 
Nome: qualidade 
Ponderação: 0% 
Critério relativo ao custo 
Nome: preço 
Ponderação: 100% 
 
12- PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Não 
 
13- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 

ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Pç. Liberdade 
Código postal: 2670-501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
 
14- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2019/08/12 
 
15- O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 

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

 
Não 
 
16- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Serão usados critérios ambientais: Não 
 
17- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Paulo Jorge Piteira Leão 
Cargo: Vogal do Conselho de Administração 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 153, de 12 de agosto de 2019] 
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AVISO n.º 13214/2019 
 

Cessação da nomeação 
em comissão de serviço 

no cargo de chefe de Divisão 
de Atendimento e Gestão de Clientes 

 
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 
do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
torna-se público que o Conselho de Administração 
dos SIMAR, em reunião de 2019.08.05, deferiu o 
pedido de cessação da Comissão de Serviço, 
apresentado por Inês Margarida Teixeira Lourenço 
Rodrigues, (Técnica Superior do Mapa de Pessoal 
da Câmara Municipal da Odivelas), do cargo de 
direção intermédia de 2.º grau de Chefe de Divisão 
de Atendimento e Gestão de Clientes, com efeitos 
a partir de 1 de agosto de 2019, ao abrigo do 
estipulado na alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º da 
Lei n.º 2/2004 de 15/1, atualizada e adaptada à 
Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 
29/08. 

 
7 de agosto de 2019. 

 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Ana Teresa Dinis 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 159, de 21 de agosto de 2019] 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 468/2019 
 
 

Proposta de Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Loures 
 

a submeter a deliberação da Assembleia Municipal 
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TÍTULO I 
Disposições gerais 

 
Capítulo I 

Contexto Organizacional 
 

Artigo 1.º 
Objeto 

 
O regulamento da estrutura orgânica da Câmara Municipal de Loures é um instrumento base de suporte à 
organização e gestão da atividade autárquica, estabelecendo a estrutura orgânica e as competências de 
cada uma das áreas funcionais, por aplicação do regime jurídico da organização dos serviços das 
autarquias locais, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro e pela Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, na redação atualmente em vigor. 

 
 

Artigo 2.º 
Missão 

 
A Câmara Municipal de Loures tem como missão promover, no âmbito das suas atribuições, a qualidade de 
vida dos seus munícipes através da adoção de políticas públicas, assentes na gestão sustentável dos 
recursos, na qualificação dos trabalhadores municipais e na prestação de um serviço público de qualidade. 

 
 

Artigo 3.º 
Princípios gerais da atividade municipal 

 
1. A Câmara Municipal de Loures e os seus serviços prosseguem nos termos e formas legalmente 

previstas, fins de interesse público geral e municipal, tendo como objetivo principal das suas atividades 
proporcionar melhores condições de vida aos seus munícipes; 

 
2. Os serviços municipais, na prossecução das atribuições do Município e das competências dos seus 

órgãos, devem orientar-se pelos princípios da unidade e eficácia na ação, da aproximação dos serviços 
ao cidadão, da racionalização de meios, da eficiência na afetação de recursos públicos, da melhoria do 
serviço prestado, da garantia da participação dos cidadãos, bem como pelos demais princípios 
constitucionais aplicáveis à atividade administrativa e acolhidos no Código de Procedimento 
Administrativo, sendo de salientar os princípios de organização e ação administrativa seguintes: 

 
a) Da administração aberta, privilegiando o interesse dos cidadãos, facilitando a sua participação no 

processo administrativo, designadamente prestando as informações de que careçam, divulgando as 
atividades do Município e recebendo as suas sugestões e reclamações; 

b) Da eficiência e eficácia, prestando um serviço célere e de qualidade, racionalizando os meios 
disponíveis, para uma melhor prestação de serviços aos cidadãos; 

c) Da simplicidade nos procedimentos, saneando atos inúteis e redundantes, encurtando circuitos, 
simplificando processos de trabalho e promovendo a comunicação intradepartamental e 
interdepartamental; 

d) Da coordenação dos serviços e racionalização dos circuitos administrativos, assegurando a articulação 
entre as diferentes unidades orgânicas e tendo em vista dar célere e integral execução às deliberações 
e decisões dos órgãos municipais; 

e) Da gestão participada, assegurando uma comunicação eficaz e transparente e o envolvimento dos 
trabalhadores municipais e dos interessados, na conceção, coordenação e execução das decisões 
municipais; 

f) Da dignificação e valorização dos trabalhadores municipais, estimulando o seu desempenho e formação 
profissional, promovendo a melhoria das condições de trabalho e assegurando mecanismos adequados 
de acesso ao conhecimento das decisões tomadas pelos órgãos municipais; 

g) Do respeito pela legalidade e adequação das atividades municipais ao quadro jurídico-legal e 
regulamentar aplicável à administração local; 
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h) Da imparcialidade, igualdade e transparência de tratamento de todos os cidadãos, conduzindo todas as 
atividades pelos mais elevados padrões éticos; 

i) Do fomento da comunicação virtual e da preferência dos meios eletrónicos nas comunicações e nas 
notificações das decisões e a potenciação das novas tecnologias da informação e comunicação. 

 
 

Artigo 4.º 
Modelos da estrutura orgânica 

 
1. A estrutura orgânica dos serviços municipais da Câmara Municipal de Loures adota o modelo de 

estrutura hierarquizada, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 
23 outubro, e da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, constituída por: 

 
a) 9 unidades orgânicas nucleares, 36 (trinta e seis) unidades flexíveis, 5 (cinco) unidades flexíveis de 3.º 

grau e 16 (dezasseis) subunidades orgânicas. 
 
 
 

TÍTULO II 
Serviços Municipais 

 
Capítulo I 

Estrutura Nuclear 
 

Secção I 
Composição 

 
Artigo 5.º 

Composição 
 

1. A estrutura nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures é composta, pelas 
seguintes unidades orgânicas: 

 
a) Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU); 
b) Departamento de Obras Municipais (DOM); 
c) Departamento de Educação (DE); 
d) Departamento de Ambiente (DA); 
e) Departamento de Coesão Social e Habitação (DCSH); 
f) Departamento de Cultura, Desporto e Juventude (DCDJ); 
g) Departamento de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento (DPFA); 
h) Departamento de Gestão e Modernização Administrativa (DGMA); 
i) Departamento de Recursos Humanos (DRH). 
 
2. Têm organização própria, nos termos referenciados no presente Regulamento, o Serviço Municipal de 

Proteção Civil (SMPC), previsto na Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, e a Polícia Municipal de Loures 
(PML) prevista na Lei n.º 19/2004, de 20 de maio, ambas na redação atualmente em vigor. 

 
 

Artigo 6.º 
Atribuições 

 
1. Sem prejuízo das competências, fixadas em lei, para os dirigentes municipais, constituem atribuições 

comuns dos serviços municipais: 
 
a) Apoiar o órgão executivo na definição, implementação e execução das políticas e estratégias 

respeitantes à governação municipal; 



 

Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Loures 
 

Página 3 de 45 

b) Promover os atos necessários à prossecução das atribuições do Município e ao exercício das 
competências dos órgãos municipais e dos seus titulares, relacionadas com as áreas de competências 
próprias e comuns, definidas na presente orgânica, e colaborar ativamente na prossecução conjunta 
das demais atribuições do Município; 

c) Elaborar e submeter à aprovação da Câmara os regulamentos, normas e instruções que forem julgados 
necessários ao correto exercício da atividade; 

d) Preparar os projetos das propostas a submeter à aprovação dos órgãos municipais e assegurar a sua 
execução após aprovação, bem como os despachos do Presidente ou Vereadores com competências 
delegadas; 

e) Articular as atividades com os demais serviços e, quando seja o caso, com as entidades que prestam 
serviços públicos no território do Município de Loures, na prossecução de objetivos e na realização de 
atividades ou tarefas comuns ou complementares, nomeadamente, na elaboração e execução de 
planos e programas intersectoriais, na resposta atempada ao cidadão e na harmonização das diversas 
intervenções; 

f) Assegurar a gestão dos procedimentos, garantindo a respetiva legalidade, regularidade e celeridade, 
nomeadamente, através da designação de um gestor do procedimento e, quando necessário, 
assegurando a intervenção atempada de outros serviços e a racionalização dos circuitos 
administrativos; 

g) Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais, incluindo instalações, equipamentos, 
mobiliário e recursos tecnológicos afetos à sua unidade orgânica, em articulação com as restantes 
unidades orgânicas municipais; 

h) Verificar, cumprir e informar sobre a legalidade das decisões ou deliberações dos órgãos municipais. 
 
 

Secção II 
Competências específicas 

 
Artigo 7.º 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística 
 

1. Constitui missão do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU) assegurar as funções 
técnicas, administrativas e operacionais, em ordem à prossecução das atribuições do Município, nos 
domínios do ordenamento do território, da reabilitação urbana e do urbanismo. 

 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, ao Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, as seguintes competências: 
 
2.1. No âmbito do Planeamento Urbanístico: 
 
a) Assegurar a compatibilização dos Planos Municipais ou intermunicipais com os instrumentos de gestão 

territorial que integram os níveis supramunicipais do Sistema de Gestão Territorial e garantir a 
articulação com os diplomas legais e com a reforma legislativa que traduzem as várias políticas com 
incidência no ordenamento do território; 

b) Assegurar a elaboração, alterar e rever os planos municipais ou intermunicipais, designadamente Plano 
Diretor Municipal, Planos de Urbanização e Planos de Pormenor, consagrados no Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), bem como elaboração de medidas preventivas ou normas 
provisórias sempre que tal se justifique; 

c) Elaborar Termos de Referência dos Planos Municipais de Ordenamento do Território; 
d) Propor os instrumentos de execução dos Planos Municipais de Ordenamento do Território e apoiar a 

sua concretização; 
e) Proceder à delimitação de Unidades de Execução e assegurar os adequados instrumentos e 

procedimentos inerentes; 
f) Assegurar os procedimentos inerentes às operações de reparcelamento de iniciativa municipal; 
g) Assegurar o direito à informação e à participação dos cidadãos, no âmbito do planeamento do 

ordenamento do território; 
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h) Elaborar o inventário e criação de base de dados do património previstos no Plano Diretor Municipal, 
abrangendo o estudo de imóveis, conjuntos, aglomerados, sua envolvente e paisagens e desenvolver 
processos de classificação de imóveis patrimonial; 

i) Promover a elaboração de contratos de natureza urbanística, nomeadamente contratos de urbanização 
e de contratos de cooperação ou concessão do domínio municipal a moradores, no âmbito de 
loteamentos e urbanizações; 

j) Proceder à apreciação de operações de reparcelamento propostas por particulares e assegurar os 
procedimentos inerentes. 

 
2.2. No âmbito da Reabilitação Urbana: 
 
a) Definir os procedimentos previstos no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, necessários a 

concretização das estratégias de reabilitação urbana definidas; 
b) Assegurar os procedimentos para a elaboração de programas base de reabilitação urbana 

designadamente, o desenvolvimento de projetos de delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana e 
elaboração de programas estratégicos de reabilitação urbana; 

c) Elaborar e coordenar os projetos, estudos de intervenção e programas preliminares, transformação, 
valorização e reabilitação do espaço público em todas as suas dimensões, nomeadamente, bairros, 
urbanizações, edifícios, espaços de lazer e infraestruturas viárias, em articulação com os serviços 
municipais respetivos com a atribuição de execução; 

d) Dar parecer sobre estudos prévios e projetos particulares de reabilitação urbana, ou de instituições 
públicas ou privadas, com incidência no espaço público da Cidade; 

e) Qualificar os projetos de iniciativa particular com vista à atribuição de benefícios financeiros e fiscais; 
f) Preparação de candidaturas com vista à regeneração urbana, em articulação com as demais unidades 

orgânicas envolvidas; 
g) Assegurar o direito à informação e à participação dos cidadãos, no âmbito da reabilitação urbana. 
 
2.3. No âmbito da Gestão Urbanística: 
 
a) Assegurar o saneamento liminar e apreciação técnica dos projetos de loteamento, urbanização, 

edificação, alteração, demolição, escavação, bem como, pedidos de informação prévia, alteração de 
utilização e licença especial para obras inacabadas; 

b) Proceder ao saneamento liminar dos procedimentos de comunicação prévia das operações 
urbanísticas; 

c) Proceder ao licenciamento de operações de loteamento e obras de urbanização, verificando e 
assegurando o cumprimento da lei, dos regulamentos e dos instrumentos de gestão territorial; 

d) Promover as consultas, nomeadamente, públicas, previstas em lei e ou regulamentos; 
e) Prestação de informações urbanísticas a outras unidades orgânicas; 
f) Proceder à apreciação de operações de reparcelamento propostas por particulares e assegurar os 

procedimentos inerentes no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE); 
g) Assegurar o procedimento relativo à legalização oficiosa ou voluntária previsto no Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação (RJUE); 
h) Saneamento liminar e apreciação técnica dos projetos de licenciamento das instalações de 

abastecimento de combustíveis e autorizações de instalação de infraestruturas de telecomunicações; 
i) Averbamento aos alvarás de licenciamento de utilização / exploração de combustíveis; 
j) Emitir parecer, nos termos da lei, relativamente a obras promovidas pela Administração Pública; 
k) Apreciação de projetos de atividade industrial bem como de declarações de conformidade no âmbito do 

Sistema de Indústria Responsável (SIR); 
l) Análise de autorizações ao abrigo do regime jurídico de acesso às atividades de comércio, serviço e 

restauração. 
 
2.4. No âmbito da Administração Urbanística: 
 
a) Receção, formação de processos, triagem e distribuição de documentos dirigidos a unidades do 

departamento; 
b) Liquidar as taxas e outras receitas municipais, devidas no âmbito das operações urbanísticas; 
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c) Assegurar o licenciamento das operações urbanísticas, com exceção das operações de loteamento e 
obras de urbanização; 

d) Elaborar e emitir títulos urbanísticos e certidões; 
e) Assegurar o exercício das competências municipais, previstas em lei, relativas a ascensores, monta-

cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes, bem como a outros equipamentos elétricos e 
eletromecânicos; 

f) Assegurar a resposta aos pedidos de certificação dos requisitos legais para a constituição em regime de 
Propriedade Horizontal bem como pedidos de certidão de edificações anteriores a 1951, destaques de 
parcela e constituição de compropriedade/ ampliação do número de compartes; 

g) Estudar e apresentar propostas no âmbito da toponímia; 
h) Apreciação de pedidos de licença especial de ruído e preparação da proposta de restrição de horário de 

funcionamento dos estabelecimentos de comércio, serviços e restauração; 
i) Assegurar o direito à informação de âmbito urbanístico; 
j) Prestar informação estatística ao Instituto Nacional de Estatística e outras entidades; 
k) Análise das comunicações prévias de Alojamento Local; 
l) Garantir a georreferenciação das pretensões bem como proceder às medições dos projetos de 

operações urbanísticas; 
m) Proceder ao depósito da Ficha Técnica de Habitação; 
n) Assegurar a reprodução de documentação urbanística; 
o) Proceder à junção de elementos de processos desmaterializados; 
p) Apreciação do benefício fiscal de redução de Imposto Municipal sobre Imóveis localizados em Áreas de 

Reabilitação Urbana; 
q) Apoio presencial, telefónico e eletrónico ao público. 
 
2.5. No âmbito da Fiscalização Técnica Urbanística e Obras Coercivas: 
 
a) Assegurar e efetuar as ações de fiscalização e inspeção das operações urbanísticas sujeitas a 

licenciamento, comunicação prévia ou autorização de utilização, nos termos do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), de modo a assegurar a conformidade daquelas operações com as 
disposições legais e regulamentares aplicáveis e prevenir os perigos que da sua realização possam 
resultar para a saúde e segurança das pessoas, elaborando os respetivos autos de notícia sempre que 
assim se justifique; 

b) Assegurar e efetuar as vistorias no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) e 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU) e efetuar o diagnóstico do estado de conservação 
do edificado, bem como avaliar as respetivas condições de habitabilidade; 

c) Assegurar e efetuar as ações de fiscalização e inspeção, assim como as vistorias, no âmbito do Regime 
Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) e Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização 
Urbanas (IFRRU) relativas às obras e operações de reabilitação urbana, nomeadamente no que 
respeita à execução de proposta de certificação do seu estado; 

d) Propor, no âmbito das operações urbanísticas, o embargo, parcial, ou total, das obras, lavrando o 
respetivo auto, procedendo à intimação para reposição da legalidade, assim como à execução de obras 
de conservação e limpeza dos prédios, nos termos do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE); 

e) Participar ao Ministério Público os crimes de desobediência, resultantes do não cumprimento de 
embargos, ou outras notificações no âmbito da reposição da legalidade urbanística; 

f) Propor, promover e assegurar no âmbito das operações urbanísticas, a execução de intervenções 
coercivas e a posse administrativa dos prédios onde se irão realizar essas intervenções, efetuando as 
vistorias e respetivos autos, nos termos do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) e 
vistorias para a Caracterização Urbana; 

g) Lançar procedimentos de contratação pública para intervenções coercivas e proceder à sua 
fiscalização; 

h) Verificar o cumprimento das obrigações dos promotores e dos contraentes, previstas na lei ou nos 
contratos de natureza urbanística; 

i) Propor a cassação dos alvarás, no âmbito das operações urbanísticas da competência do serviço, nos 
casos previstos na lei; 
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j) Assegurar o saneamento liminar e apreciação liminar no âmbito das autorizações ou alterações de 
utilização. 

 
 

Artigo 8.º 
Departamento de Obras Municipais 

 
1. Constitui missão do Departamento de Obras Municipais (DOM) promover e garantir a manutenção e 

construção de equipamentos, no domínio das infraestruturas viárias municipais, espaço público 
municipal, equipamentos coletivos municipais e edifícios municipais, com exceção dos edifícios 
destinados à habitação social. 

 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, ao Departamento de Obras Municipais, as seguintes 

competências: 
 
2.1. No âmbito dos Estudos e Projetos: 
 
a) Elaborar, coordenar ou promover a elaboração de programas-base (a partir dos programas funcionais 

fornecidos pelos outros serviços), estudos prévios, anteprojetos e projetos de execução relativos a 
edifícios municipais (de serviços e coletivos), espaço público e infraestruturas viárias, a construir ou 
reconstruir, ampliar ou remodelar, sempre que o valor estimado para a empreitada seja acima dos 
100.000,00 €; 

b) Elaborar, coordenar ou promover a elaboração de projetos de mobiliário, equipamento hoteleiro ou 
sinalética, relativos a edifícios municipais, sempre que o valor estimado exceda os 75.000,00 €; 

c) Promover a elaboração de estudos de tráfego; 
d) Elaborar, coordenar ou promover a elaboração de levantamentos topográficos e promover a elaboração 

de estudos de geologia e geotecnia no âmbito da intervenção do DOM e/ou em coordenação com 
outras Unidades orgânicas; 

e) Prestar assistência técnica às obras relativas aos projetos elaborados; 
f) Prestar assistência técnica e acompanhar a elaboração de projetos da responsabilidade de outras 

entidades públicas a desenvolver no território; 
g) Elaborar informações, pareceres e/ou propostas no âmbito da área funcional. 
 
2.2. No âmbito das Obras: 
 
a) Programar, promover, acompanhar e fiscalizar as obras de construção e/ou reabilitação estrutural de 

todos os equipamentos coletivos e edifícios municipais de serviços, g a r a n t i n d o  o s  parâmetros de 
qualidade definidos em projeto e controlando o cumprimento de prazos e custos; 

b) Assegurar os processos de contratação de empreitadas de obras públicas; 
c) Garantir a coordenação em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho das obras a desenvolver 

por empreitada; 
d) Elaborar informações, pareceres e/ou propostas no âmbito da área funcional. 
 
2.3. No âmbito da Conservação e Manutenção de Equipamentos: 
 
a) Diagnosticar, inventariar e caracterizar as necessidades de intervenção, no âmbito desta área funcional, 

de todos os equipamentos coletivos e edifícios municipais de serviços; 
b) Desenvolver estudos e/ou projetos, de pequena dimensão, para obras de conservação, manutenção e 

reabilitação; 
c) Programar, promover, acompanhar e fiscalizar as obras de conservação, manutenção e/ou reabilitação 

de todos os equipamentos coletivos e edifícios municipais de serviços em regime de empreitada ou por 
administração direta, garantindo os parâmetros de qualidade definidos em estudo e/ou projeto e 
controlando o cumprimento de prazos e custos; 

d) Assegurar os processos de contratação de empreitadas de obras públicas; 
e) Garantir a coordenação em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho das obras a desenvolver 

por empreitada; 
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f) Fiscalizar o funcionamento dos parques infantis no âmbito da legislação aplicável; 
g) Garantir a conservação e manutenção dos parques infantis da responsabilidade da Câmara Municipal; 
h) Assegurar e operacionalizar a gestão de contratos de assistência e manutenção para instalações 

técnicas especiais no âmbito desta área funcional; 
i) Assegurar e operacionalizar a gestão de contratos de assistência e manutenção ao equipamento 

hoteleiro nos refeitórios municipais; 
j) Garantir a elaboração de planos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos municipais 

existentes, bem como desenvolver, operacionalizar e acompanhar respetivos contratos de manutenção 
continuada; acompanhar a execução dos contratos interadministrativos, no que a esta área respeita; 

k) Elaborar informações, pareceres e/ou propostas no âmbito da área funcional. 
 
2.4. No âmbito das Infraestruturas: 
 
a) Assegurar a construção, gestão e manutenção do sistema de circulação viário da responsabilidade do 

Município, nomeadamente no que respeita à rede viária, vias pedonais e cicláveis, sinalização, 
semaforização e estacionamento; 

b) Manter atualizado o cadastro da sinalização viária do Município, incluindo a operacionalização e a 
gestão de contratos de assistência e manutenção para o sistema semafórico; 

c) Operacionalizar os processos da contratação de empreitadas de obras públicas; 
d) Diagnosticar, inventariar e caracterizar as necessidades de projeto e obras de reabilitação e/ou 

conservação em infraestruturas viárias e espaço público; 
e) Programar, promover, acompanhar e fiscalizar as obras de construção, conservação, reabilitação e 

manutenção de infraestruturas viárias e espaço público incluindo as de iluminação pública em regime de 
empreitada, ou por administração direta, garantido os parâmetros de qualidade definidos em projeto e 
assegurando o controlo de prazos e custos; 

f) Assegurar a gestão operacional do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica em Baixa 
Tensão; 

g) Operacionalizar e implementar as obras de beneficiação da iluminação pública; 
h) Participar nas vistorias de receção provisória e ou definitiva das obras de urbanização; 
i) Gerir e autorizar a ocupação de ruas, estradas e espaços públicos, com exceção de espaços verdes, 

solicitados por entidades externas; 
j) Verificar o cumprimento dos acordos de execução e contratos interadministrativos, na parte respetiva; 
k) Assegurar a coordenação em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho das obras a 

desenvolver por empreitada; 
l) Assegurar o exercício das competências da Câmara Municipal relativas à atividade de transporte 

públicos de aluguer de veículos automóveis ligeiros de passageiros - táxi; 
m) Gerir o mobiliário urbano, incluindo o mobiliário urbano concessionado; 
n) Elaborar informações e/ou pareceres relacionadas com a área funcional. 
 
2.4.1. No âmbito da Intervenção no Espaço Público: 
 
a) Garantir a conceção de estudos e projetos integrados para intervenções de qualificação do espaço 

público; 
b) Assegurar a realização de estudos e projetos para qualificação da rede viária, nomeadamente ao nível 

da rua, bairro ou outros aglomerados urbanos, em articulação com outras unidades orgânicas da 
Câmara; 

c) Desenvolver estudos relativos ao mobiliário urbano para intervenções integradas de qualificação do 
espaço público; 

d) Assegurar o diagnóstico de necessidades de sinalética direcional e conceção de projetos de sinalética 
para o território, nomeadamente nas áreas do turismo e património; 

e) Garantir acompanhamento técnico às obras resultantes dos projetos desenvolvidos no âmbito desta 
unidade orgânica; 

f) Elaborar informações, pareceres e/ou propostas no âmbito da área funcional. 
 
 



 

Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Loures 
 

Página 8 de 45 

Artigo 9.º 
Departamento de Educação 

 
1. Constitui missão do Departamento de Educação (DE) assegurar o exercício das funções técnicas, 

administrativas e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Ministério/Município no 
domínio da educação. 

 
2. Para o desempenho da sua missão, o Departamento de Educação exerce as seguintes competências: 
 
2.1. No âmbito da Direção do Departamento: 
 
a) Assegurar o apoio à representação autárquica nos Conselhos Gerais de Agrupamentos de Escolas e 

Escolas não Agrupadas; 
b) Assegurar a participação na rede AICE - Cidades educadoras; 
c) Assegurar o funcionamento do Conselho Municipal de Educação de Loures; 
d) Promover e valorizar a educação não formal com projetos de educação ao longo da vida assegurando a 

formação integral do indivíduo; 
e) Assegurar o acompanhamento dos Agrupamentos de Escolas e Escola não Agrupada, o 

acompanhamento das Associações de Pais e Encarregados de Educação (APEE) e o 
acompanhamento das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) com valência educativa 
no âmbito de ações ou projetos educativos; 

f) Planear, organizar e promover os conteúdos no âmbito das edições e comunicações do Departamento 
para com a comunidade educativa. 

 
2.2. No âmbito da Intervenção e Planeamento Educativo: 
 
a) Elaborar a Carta Educativa e o Plano Estratégico Educativo Municipal assegurando a articulação com 

as prioridades definidas pelo Município e participar na sua monitorização; 
b) Participar e emitir pareceres no planeamento e gestão da rede educativa, no âmbito da Carta Educativa 

e do Plano Estratégico de Educação Municipal; 
c) Participar no diagnóstico e elaborar propostas no domínio da intervenção do parque escolar, em 

articulação com a unidade orgânica com competências no âmbito das obras municipais; 
d) Elaborar e executar propostas, em articulação com a unidade orgânica responsável pela manutenção e 

conservação dos equipamentos educativos, com o objetivo da resolução de situações que, pela sua 
dimensão, natureza ou urgência, o exijam; 

e) Emitir parecer e assegurar a articulação com as unidades orgânicas responsáveis nas áreas de 
intervenção dos consumos energéticos, parque informático, seguros e serviços ambientais ou outras da 
mesma dimensão; 

f) Participar na gestão dos recursos educativos; 
g) Elaborar propostas de aquisição de bens e serviços relacionados com o funcionamento e 

apetrechamento dos estabelecimentos de ensino; 
h) Diagnosticar as necessidades de pessoal não docente, elaborar propostas de recrutamento e emitir 

parecer sobre a contratação; 
i) Gerir a distribuição de pessoal não docente em articulação com os Agrupamentos de Escolas, bem 

como assegurar as demais ações de gestão dos recursos humanos em articulação com as unidades 
orgânicas competentes e outros intervenientes na mesma dimensão; 

j) Assegurar as várias ações de gestão de recursos humanos em articulação com as unidades orgânicas 
competentes e outros intervenientes na mesma dimensão; 

k) Colaborar com a unidade orgânica competente no planeamento da formação de pessoal não docente; 
l) Colaborar com a unidade orgânica competentes no diagnóstico e encaminhamento de trabalhadores 

adstritos à rede escolar no âmbito do apoio social; 
m) Promover em articulação com a unidade orgânica competente os procedimentos de avaliação das 

condições de higiene e segurança no trabalho nos estabelecimentos de ensino; 
n) Apresentar propostas de programa base e acompanhar a construção, ampliação e remodelação de 

equipamentos educativos, residências e alojamentos escolares, de competência municipal, com a 
respetiva unidade orgânica competente; 
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o) Assegurar o apetrechamento das unidades educativas de competência municipal, com equipamento de 
apoio ao funcionamento e materiais de cariz pedagógico e didático; 

p) Acompanhar os diagnósticos de necessidades e realizar ações conducentes de apoio ao funcionamento 
dos Centros de Apoio à Aprendizagem no âmbito da escola inclusiva. 

 
2.3. No âmbito da Ação Social Escolar: 
 
a) Assegurar as refeições escolares e a gestão dos refeitórios escolares e verificar a adequação do seu 

funcionamento, incluindo o controlo da qualidade do serviço de refeições; 
b) Fiscalizar as condições funcionais dos equipamentos, o cumprimento dos procedimentos de higiene e 

correto manuseamento dos produtos na sua confeção, quantidade e qualidade dos produtos 
disponibilizados, no âmbito do caderno de encargos para o serviço de refeições escolares; 

c) Criar e aplicar instrumentos transversais de gestão da ação social escolar; 
d) Assegurar o serviço de atendimento e acompanhamento social no âmbito das competências adstritas à 

educação; 
e) Assegurar as atividades de animação e apoio à família para as crianças que frequentam a educação 

pré-escolar em parceria com os Agrupamentos de Escolas; 
f) Elaborar propostas de atribuição de auxílios económicos em situações de carência económica e risco 

social; 
g) Analisar e adequar as modalidades de ação social escolar às necessidades locais, em particular no que 

refere a auxílios económicos, alimentação e transportes escolares; 
h) Assegurar, conjuntamente com os agrupamentos escolares, a gestão dos auxílios económicos e 

promover o controlo da sua atribuição; 
i) Elaborar e assegurar a execução do Plano de Transportes Escolares, incluindo os alunos com 

Necessidades de Saúde Especiais; 
j) Promover a implementação de ações ou medidas corretivas ao bom funcionamento e a sua adequação 

aos princípios vigentes nos cadernos de encargos para os serviços estabelecidos. 
 
2.4. No âmbito da Intervenção Socioeducativa: 
 
a) Promover as atividades de enriquecimento curricular, em articulação com os agrupamentos de escolas 

e demais parceiros e assegurar a respetiva avaliação; 
b) Apoiar a dinamização dos projetos socioeducativos da rede escolar pública e solidária; 
c) Promover o desenvolvimento de programas, projetos e ações que evidenciem a igualdade de 

oportunidades no âmbito da Escola Inclusiva; 
d) Desenvolver uma rede apoio articulado com os agentes educativos e demais serviços e entidades 

intervenientes que favoreçam o sucesso educativo, prevenindo a exclusão e o abandono escolar; 
e) Desenvolver e dinamizar projetos socioeducativos de âmbito municipal para a rede escolar pública e 

solidária; 
f) Apoiar a criação e dinamização de projetos das Associações de Pais e Encarregados de Educação; 
g) Assegurar a realização e gestão de ações e eventos de interesse educativo; 
h) Gerir a cedência de espaços educativos de competência municipal, fora do período das atividades 

escolares, cujas receitas deverão ser consignadas a despesas de beneficiação, conservação e 
manutenção dos equipamentos educativos; 

i) Promover e assegurar a relação com entidades organizadoras da Componente de Apoio à Família; 
j) Congregar a relação com a comunidade educativa na promoção de debates, encontros, formações e 

dinamização de ações de intercâmbio de experiências educativas. 
 
 

Artigo 10.º 
Departamento de Ambiente 

 
1. Constitui missão do Departamento de Ambiente (DA) assegurar o exercício das funções técnicas, 

administrativas e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Município nos domínios do 
ambiente e dos serviços públicos ambientais e a promoção e valorização de áreas de interesse natural. 
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2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, ao Departamento de Ambiente, as seguintes 
competências: 

 
2.1. No âmbito dos Serviços Públicos Ambientais: 
 
a) Assegurar a limpeza das vias e outros espaços públicos sob gestão municipal; 
b) Monitorizar e avaliar, em articulação com o Gabinete de Intervenção Local (GIL), contratos 

interadministrativos celebrados entre o Município e as Juntas de Freguesias, no âmbito destas 
competências; 

c) Gerir e planear a cedência de equipamento mecânico no âmbito da limpeza de vias e outros espaços 
públicos municipais; 

d) Planear, instalar e garantir o apoio técnico às Juntas de Freguesia na gestão do mobiliário urbano 
destinado à limpeza dos espaços públicos (papeleiras e dispensadores de sacos para remoção de 
dejetos de canídeos); 

e) Assegurar as operações especiais de limpeza pública em eventos municipais ou apoiados pelo 
Município; 

f) Garantir uma intervenção rápida em situação de calamidade pública em articulação com o Serviço 
Municipal de Proteção Civil; 

g) Assegurar o controlo preventivo de pragas urbanas; 
h) Atuação em situações de emergência e de risco para a saúde pública em estreita cooperação com a 

Autoridade de Saúde; 
i) Assegurar o saneamento de deposições ilegais de resíduos, em espaço público, assegurando destino 

final adequado; 
j) Assegurar o planeamento, limpeza e desassoreamento de linhas de água; 
k) Assegurar o planeamento e a limpeza de terrenos municipais e proceder à notificação para limpeza de 

terrenos particulares; 
l) Promover a vigilância ambiental com a deteção de fatores de risco e efeitos adversos ao ambiente; 
m) Assegurar a gestão dos Cemitérios Municipais e do Crematório Municipal; 
n) Promover e valorizar cultural e patrimonialmente os cemitérios. 
 
2.2. No âmbito das Zonas Verdes e da Floresta: 
 
a) Assegurar a gestão, manutenção e conservação, bem como a criação de espaços verdes e parques 

municipais; 
b) Monitorizar e avaliar, em articulação com o Gabinete de Intervenção Local (GIL), contratos 

interadministrativos celebrado entre o Município e as Juntas de Freguesia, no âmbito destas 
competências; 

c) Autorizar a ocupação, dos espaços verdes e parques sob gestão municipal, solicitada por entidades 
externas; 

d) Assegurar a manutenção de espaços verdes integrados em equipamentos sob gestão municipal; 
e) Assegurar a gestão, manutenção e conservação dos viveiros municipais; 
f) Participar no planeamento da estrutura verde do Município e acompanhar a sua execução; 
g) Promover a proteção, requalificação ou valorização de áreas de interesse natural; 
h) Promover o cumprimento da legislação em vigor no âmbito da constituição e funcionamento dos 

gabinetes técnicos florestais, bem como outras no domínio da prevenção e da defesa da floresta; 
i) Promover o processo de florestação do Concelho; 
j) Coordenar as Equipas de Sapadores Florestais; 
k) Articular com o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais, a atividade das equipas de 

sapadores florestais; 
l) Proceder à notificação para limpeza de terrenos particulares, no âmbito da defesa da floresta e intervir 

coercivamente quando necessário com todos os procedimentos legais inerentes à respetiva 
intervenção; 

m) Apoiar a promoção e implementação de estratégias e iniciativas locais de desenvolvimento rural do 
Município de Loures, em articulação com os serviços municipais responsáveis pelas atividades 
económicas e turismo. 
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2.3. No âmbito da Energia e Sustentabilidade Ambiental: 
 
a) Apoiar a definição e execução de políticas, planos e programas, em matéria de ambiente e 

desenvolvimento sustentável; 
b) Criar e manter um sistema de monitorização e caracterização da qualidade ambiental do Concelho; 
c) Definir ou colaborar na definição e implementação de medidas de prevenção e controlo e, sempre que 

necessário, medidas de redução de poluição sonora (ruído ambiente), atmosférica, hídrica e dos solos, 
em parceria com outras entidades internas ou externas; 

d) Realizar avaliações acústicas; 
e) Promover a eficiência energética no Concelho de Loures; 
f) Apoiar e promover atividades de interesse público na área da energia; 
g) Estudo de parcerias e protocolos na área da eficiência energia; 
h) Promover uma adequada gestão de energia, no âmbito das atividades, serviços e equipamentos 

municipais; 
i) Em cumprimento da Politica Ambiental da Câmara Municipal, promover uma reação proactiva, em 

matéria de identificação de problemas e de oportunidades nos serviços municipais para minimizar os 
impactos ambientais, elaborando as recomendações necessárias; 

j) Desenvolver e implementar estratégias de informação, sensibilização e educação ambiental para a 
população e comunidade escolar; 

k) Gestão do Centro de Educação Ambiental; 
l) Dinamizar os Parques sob gestão municipal; 
m) Exercer as demais competências que sejam atribuídas por lei ao Município no âmbito do ambiente. 

 
 

Artigo 11.º 
Departamento de Coesão Social e Habitação 

 
1. Constitui missão do Departamento de Coesão Social e Habitação (DCSH), Unidade Orgânica Nuclear, 

prosseguir as políticas municipais de desenvolvimento social do concelho, competindo-lhe planear e 
executar projetos, medidas e ações nas áreas da ação social e saúde, bem como, implementar a 
política de habitação municipal, visando minimizar as desigualdades sociais, melhorar a qualidade de 
vida e promover o desenvolvimento coeso e sustentável do território. 

 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, ao Departamento de Coesão Social e Habitação, as 

seguintes competências: 
 
2.1. No âmbito do Contrato Local de Segurança: 
 
a) Aumentar a segurança das populações, eliminando os fatores de risco criminal; 
b) Desenvolver programas, em colaboração com o Ministério da administração Interna e forças de 

segurança no âmbito da prevenção de riscos e comportamentos. 
 
2.2. No âmbito da Intervenção Social: 
 
a) Colaborar com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Loures, assegurando a 

representação do Município e garantindo o seu regular funcionamento, nomeadamente através da 
disponibilização dos meios técnicos, administrativos, logísticos e materiais; 

b) Desenvolver estratégias de intervenção no âmbito da problemática da Violência Doméstica, atuando, 
nomeadamente, ao nível do atendimento, da proteção das vítimas, da prevenção e da informação e 
sensibilização à comunidade; 

c) Elaborar e dinamizar o Plano Municipal contra a Violência, garantindo a articulação entre os diversos 
instrumentos nacionais e locais nestas áreas e com as restantes organizações sociais do Município; 

d) Coordenar a Rede Municipal de Intervenção na Violência Doméstica de Loures (RMIVD); 
e) Implementar e dinamizar o Observatório Social de Loures; 
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f) Assegurar o apoio técnico e administrativo ao Conselho Local de Ação Social e a coordenação da Rede 
Social, facilitando a sua organização e funcionamento e mobilizando sinergias, competências e 
recursos; 

g) Promover a elaboração/atualização dos instrumentos estratégicos de planeamento social concelhios, 
nomeadamente do Diagnóstico Social, do Plano de Desenvolvimento Social e Saúde e da Carta Social, 
em estreita articulação com as restantes unidades orgânicas do Departamento; 

h) Operacionalizar, dinamizar e supervisionar a metodologia do atendimento integrado; 
i) Proceder ao diagnóstico e orientação de pessoas, famílias e grupos que recorram à intervenção do 

Município no âmbito do atendimento integrado, nomeadamente através da promoção e coordenação de 
ações de apoio; 

j) Intervir de uma forma sistémica em grupos específicos da população, especialmente vulneráveis ou em 
risco, com vista à sua capacitação, autonomia e integração social; 

k) Sinalizar e articular com os serviços competentes a obtenção de respostas para munícipes em situação 
ou em risco de pobreza e exclusão social; 

l) Colaborar na estratégia de intervenção social integrada de base territorial em diferentes zonas do 
concelho, atuando ao nível das vulnerabilidades e potencialidades locais; 

m) Assegurar a participação do Município no Núcleo Local de Inserção; 
n) Programar e desenvolver projetos de ação social visando os grupos mais vulneráveis e assegurar a 

intervenção adequada em situações de emergência social; 
o) Colaborar com o Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Loures no apoio aos munícipes em 

situação de emergência ou vulnerabilidade social; 
p) Promover medidas e políticas de intervenção junto da população sem-abrigo, nomeadamente através 

da gestão e dinamização do Núcleo de Planeamento e Intervenção com Pessoas Sem-Abrigo de Loures 
(NPISA Loures); 

q) Desenvolver e dinamizar o Espaço Solidário de Loures, em articulação com as restantes organizações 
sociais do Município; 

r) Promover, articular e qualificar os agentes sociais para uma crescente eficácia, autonomia e 
sustentabilidade na intervenção social; 

s) Promover a articulação com as unidades orgânicas competentes, com as instituições particulares de 
solidariedade social, associações da sociedade civil, freguesias/uniões de freguesias, empresas e 
demais atores locais, na conceção de uma estratégia de desenvolvimento social integrada, garantindo 
uma complementaridade de ações e a maximização dos resultados atuando ao nível das 
vulnerabilidades locais; 

t) Fomentar parcerias com as instituições particulares de solidariedade social e outros agentes sociais, 
assegurando, de acordo com o definido nos regulamentos municipais, apoio financeiro, logístico e 
material à sua atividade; 

u) Desenvolver e aplicar os mecanismos de gestão dos apoios, de modo a corresponder de uma forma 
justa às necessidades das entidades do concelho bem como, elaborar, executar, monitorizar e fazer 
cumprir as obrigações contratuais decorrentes dos protocolos e contratos-programa celebrados; 

v) Proceder à realização e atualização do levantamento dos equipamentos e respostas sociais existentes, 
aferindo das necessidades e priorizando a atuação, visando a criação de uma rede de equipamentos 
sociais integrada, em colaboração com os serviços municipais competentes; 

w) Promover a criação de aplicações e instrumentos que apoiem um trabalho de controlo e monitorização 
em rede dos vários equipamentos sociais; 

x) Promover a instalação e a requalificação sustentável de equipamentos e/ou a criação de respostas 
sociais de acordo com os objetivos da Carta Social; 

y) Criar condições para facilitar o acesso das organizações sociais locais, a informação e programas de 
apoio do Município e de outras entidades nacionais e comunitárias, que favoreçam a sua 
sustentabilidade e que contribuam para a melhoraria contínua das respostas prestadas; 

z) Conceber e desenvolver programas e projetos integrados de intervenção social, de iniciativa municipal 
ou em parceria com outros agentes sociais, visando grupos especialmente vulneráveis ou em risco de 
pobreza e/ou exclusão social, com particular incidência na família, na primeira infância, e no 
envelhecimento e velhice; 

aa) Gerir o Banco Local de Voluntariado de Loures e reforçar os valores de cidadania através da prática do 
voluntariado social. 

 



 

Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Loures 
 

Página 13 de 45 

2.3. No âmbito da Habitação: 
 
a) Propor medidas para suprir as carências habitacionais do concelho e gerir o património habitacional 

municipal, nomeadamente a venda e o arrendamento de fogos municipais; 
b) Assegurar a gestão da ocupação dos fogos municipais, em regime de arrendamento; 
c) Assegurar o lançamento e acompanhamento de programas específicos de habitação, em articulação 

com as unidades orgânicas competentes e com outras entidades externas com competências na 
implementação destes programas; 

d) Proceder ao levantamento e registo sistemático das carências habitacionais e dos núcleos de habitação 
degradada existentes no Município; 

e) Selecionar os agregados familiares com vista ao realojamento das famílias carenciadas do concelho, 
propondo e executando as medidas que visem contribuir para a humanização e o bem-estar social, 
através da definição e aplicação de critérios gerais que respondam às carências habitacionais detetadas 
e registadas, designadamente a carência económica, a situação social e outras fragilidades sociais das 
famílias e que respeitem o princípio da igualdade de oportunidades; 

f) Coordenar as ações de realojamento transitório ou definitivo, decorrentes de situações de emergência 
social, de intervenções de requalificação urbana, ou realojamento pontual de situações emergência, em 
articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil e outras entidades, em particular da 
administração central; 

g) Garantir o cálculo e atualização das rendas habitacionais do património habitacional municipal de 
acordo com os critérios e legislação em vigor, bem como o acompanhamento do incumprimento destas 
e a negociação de planos de regularização, com vista à recuperação da dívida; 

h) Participar nas ações de despejo administrativo e de ocupações não tituladas, em direta articulação com 
a Polícia Municipal; 

i) Assegurar, em articulação com a Polícia Municipal, o combate à proliferação de novas construções de 
génese ilegal para fins habitacionais, bem como prevenir e impedir ocupações ilegais, no contexto do 
Parque Habitacional Municipal; 

j) Desenvolver projetos de intervenção social com a população residente em bairros municipais em 
articulação com as respetivas unidades orgânicas do Departamento, com a Rede Social e unidades 
orgânicas do Município; 

k) Organizar, coordenar e acompanhar todas as atividades a desenvolver junto dos bairros municipais, 
através da implementação de planos de intervenção previamente definidos; 

l) Promover ações de informação e sensibilização junto dos munícipes, proporcionando uma educação 
para a cidadania; 

m) Desenvolver, acompanhar e monitorizar, medidas e ações, planos e projetos que visem contribuir para 
segurança urbana e a integração social das comunidades vulneráveis; 

n) Assegurar a representação forense do Município nas ações judiciais nas matérias da competência da 
habitação; 

o) Programar e projetar a manutenção e conservação dos fogos municipais, bem como executar 
intervenções por administração direta em património habitacional; 

p) Elaborar os estudos e projetos necessários à reabilitação dos edifícios integrados no Património 
Habitacional Municipal; 

q) Garantir a gestão processual de concursos de empreitadas de obras públicas. 
 
2.4. No âmbito da Gestão e Promoção da Saúde: 
 
a) Participar na inventariação / diagnóstico das carências ao nível da Rede de Equipamentos de Saúde, 

Unidades de Saúde e Farmácias do Concelho e elaborar propostas de correção; 
b) Participar na identificação das necessidades e soluções para a melhoria do acesso e a qualidade dos 

cuidados de saúde, através de uma articulação estreita com o Agrupamento dos Centros de Saúde do 
Concelho e Hospital Beatriz Ângelo, assegurando a equidade no acesso aos cuidados de saúde; 

c) Participar no planeamento da rede de equipamentos de saúde do Concelho; 
d) Monitorizar a realização de investimento relativo à construção e equipamento de novas Unidades de 

prestação de Cuidados de Saúde Primários; 
e) Assegurar a qualidade das intervenções e garantir as adequadas condições de funcionamento e 

segurança das instalações; 



 

Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Loures 
 

Página 14 de 45 

f) Exercer as competências municipais, no que se refere à rede de farmácias do Concelho; 
g) Prestar ao Ministério da Saúde a informação necessária ao exercício das suas obrigações, previstas na 

legislação em vigor; 
h) Assegurar a gestão e execução dos serviços logísticos de apoio às unidades funcionais do 

Agrupamento de Centros de Saúde (ACES); 
i) Gerir a distribuição do pessoal operacional em articulação com o Agrupamento de Centros de Saúde 

(ACES), bem como assegurar as demais ações de gestão dos recursos humanos com as unidades 
orgânicas competentes; 

j) Promover, desenvolver e apoiar programas e ações de promoção e educação para a saúde e de estilos 
de vida saudáveis, junto da população do Concelho; 

k) Promover com a comunidade pré-escolar e escolar, estratégias de educação para a saúde de acordo 
com os projetos pedagógicos e áreas curriculares definidas; 

l) Dinamizar ações de capacitação junto dos munícipes para que estes assumam uma maior 
consciencialização sobre os fatores pessoais, socioeconómicos, culturais e ambientais que afetam a 
saúde; 

m) Elaborar estudos sobre as várias temáticas da Saúde numa perspetiva concelhia para a definição de 
políticas saudáveis locais, mobilizando a participação da sociedade civil; 

n) Programar, executar e avaliar programas e projetos na perspetiva da redução dos problemas 
identificados no Plano Local de Saúde e Perfil de Saúde do Concelho; 

o) Apoiar programas concelhios no âmbito dos Cuidados Continuados Integrados a idosos e dependentes 
com os diversos parceiros sociais; 

p) Implementar e consolidar protocolos / parcerias com entidades públicas e privadas para o 
desenvolvimento de ações de Prevenção da Doença e de Promoção e Educação para a Saúde, no 
Concelho; 

q) Assegurar o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde; 
r) Assegurar a representação do Município na Rede Portuguesa dos Municípios Saudáveis. 
 
2.5. No âmbito da Inclusão e Cidadania: 
 
a) Garantir os princípios transversais de intervenção, no âmbito dos direitos humanos e da inclusão; 
b) Minimizar as desigualdades sociais e promover a qualidade de vida das pessoas, das famílias e das 

comunidades; 
c) Intervir de forma direta e sistémica em grupos específicos da população, com vista à sua capacitação, 

autonomia e inclusão social; 
d) Elaborar os planos municipais para a inclusão; 
e) Diagnosticar os problemas e promover os direitos das minorias étnicas, refugiados e imigrantes, 

propondo atuações, elaborando e desenvolvendo projetos de intervenção específicos; 
f) Propor medidas de apoio e desenvolver programas que mobilizem e apelem à participação e integração 

da população migrante, dinamizando projetos que promovam a interculturalidade e o multiculturalismo; 
g) Colaborar e dar apoio às organizações sociais locais, assim como a outras estruturas da comunidade 

municipal, com vista à concretização e dinamização de projetos que promovam a cidadania e a 
participação social; 

h) Assegurar, em estreita articulação com as unidades orgânicas do Departamento, a realização das 
políticas e dos objetivos municipais através de programas específicos para áreas de intervenção 
prioritária; 

i) Promover, em articulação com as unidades orgânicas competentes, a elaboração de planos de 
intervenção social, que visem a coesão social, a igualdade de género, o sucesso escolar, a ocupação 
juvenil e a segurança urbana; 

j) Monitorizar, em articulação com as unidades orgânicas competentes, a execução das ações inscritas 
nos planos de intervenção comunitária; 

k) Prestar apoio às associações de moradores e entidades locais existentes nos territórios tendo em vista 
a implementação de ações de desenvolvimento comunitário; 

l) Assegurar o funcionamento eficaz dos Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes, em 
articulação com a Rede Social concelhia; 
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m) Promover a mediação e a educação interculturais, assegurando, em especial, a resposta às 
necessidades de apoio, informação e formação; 

n) Promover, articular e coordenar intervenções na área da deficiência, numa intervenção em rede; 
o) Assegurar o tratamento das questões religiosas com relevância pública e apoiar o relacionamento da 

Câmara Municipal com as organizações religiosas. 
 
 

Artigo 12.º 
Departamento de Cultura, Desporto e Juventude 

 
1. Constitui missão do Departamento de Cultura, Desporto e Juventude (DCDJ), garantir o apoio e 

fomento da conceção de politicas desportivas, culturais e juvenis integradas nas suas diversas 
vertentes, colaborando na criação e disponibilização das necessárias condições técnicas, financeiras e 
materiais com vista a: 

 
a) Incrementar hábitos de participação da população de forma continuada e com níveis de qualidade 

elevados, inseridos num ambiente seguro e saudável; 
b) Contribuir para a elevação da qualidade de vida dos cidadãos, com vista à satisfação das suas 

necessidades e expetativas de animação dos seus tempos livres; 
c) Fomentar a fidelização à prática desportiva, às atividades culturais e às dinâmicas juvenis, tendo em 

vista o aumento dos índices de participação das populações. 
 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas ao Departamento de Cultura, Desporto e Juventude, 

as seguintes competências: 
 
2.1. No âmbito da Cultura: 
 
a) Assegurar o planeamento e a programação de atividades de natureza cultural, de interesse municipal; 
b) Coordenar a organização de eventos culturais relevantes para o Concelho; 
c) Assegurar o apoio ao relacionamento com os órgãos da Administração Central, Regional e outras 

entidades com intervenção na área da cultura e articular as intervenções de animação cultural por estas 
dinamizadas; 

d) Incentivar e desenvolver, em parceria com o movimento associativo do concelho, independentemente 
da sua génese, projetos que contribuam para o desenvolvimento cultural dos munícipes; 

e) Promover o desenvolvimento da rede municipal de galerias e gerir a sua utilização; 
f) Promover a divulgação das artes plásticas e performativas, valorizando o património e o espaço público; 
g) Propor o estabelecimento de parcerias com outros organismos cuja ação incida nos diferentes setores 

que concorrem para a promoção de projetos culturais; 
h) Assegurar a identificação, preservação, valorização e divulgação do património material e imaterial; 
i) Garantir o cumprimento de normas e medidas legalmente previstas e emitir pareceres visando a 

preservação e valorização de monumentos, conjuntos e sítios arqueológicos e arquitetónicos; 
j) Promover a publicação de documentos, boletins e outras publicações que interessem à história do 

Município e à preservação da sua identidade; 
k) Promover, apoiar e divulgar os ofícios tradicionais; 
l) Promover manifestações etnográficas que permitam a salvaguarda, valorização e divulgação da cultura 

tradicional do concelho; 
m) Criar, concretizar e monitorizar Planos de Intervenção Municipal específicos para as áreas consideradas 

prioritárias. 
 
2.1.1. No âmbito das Bibliotecas e Leitura Pública: 
 
a) Gerir a rede de bibliotecas municipais e assegurar o acesso à leitura, informação e conhecimento, 

zelando pela ajustada rentabilização de recursos humanos e materiais; 
b) Monitorizar o estado de conservação e manutenção dos equipamentos, infraestruturas e bens da rede 

de bibliotecas municipais e escolares, em articulação com os serviços competentes; 
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c) Conceber e implementar projetos de fomento da leitura e de promoção das literacias, desde a primeira 
infância, através da dinamização de atividades regulares nas bibliotecas municipais; 

d) Assegurar o planeamento e a programação de atividades que facilitem o acesso a todas as formas de 
expressão artística e cultural, com enquadramento na dinâmica das bibliotecas municipais, fomentando 
a sua dinamização enquanto polos de cultura integrados no quadro da rede de equipamentos culturais 
municipais; 

e) Apoiar e contribuir para o incremento, apetrechamento, gestão do fundo documental, organização, 
funcionamento e dinamização da rede de bibliotecas escolares existentes no Concelho, mediante o 
apoio a candidaturas dos agrupamentos de escolas à integração ou requalificação das bibliotecas na 
Rede Nacional de Bibliotecas Escolares, assim como a conceção e implementação de projetos de 
sensibilização e informação dirigidos aos professores bibliotecários e pessoal não docente afeto às 
bibliotecas escolares; 

f) Definir uma política de tratamento técnico da informação adequada às bibliotecas escolares e promover 
a articulação destas com a rede de bibliotecas municipais, procurando novas formas de cooperação e 
de rentabilização de recursos; 

g) Apoiar e contribuir para o incremento das bibliotecas públicas no Concelho, designadamente as das 
juntas de freguesia e movimento associativo; 

h) Conceber e implementar projetos de proximidade com a comunidade, promovendo e facilitando o 
acesso aos recursos das bibliotecas municipais; 

i) Conceber e implementar projetos que concorram para o cumprimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), reforçando a atuação das bibliotecas municipais de Loures no 
quadro das bibliotecas públicas para o desenvolvimento sustentável; 

j) Conceber e implementar projetos de formação básica em tecnologias de informação e comunicação 
dirigidos aos utilizadores das bibliotecas municipais e dos munícipes em geral, contribuindo para o 
incremento da capacidade de utilização da informação e da informática; 

k) Propor o estabelecimento de parcerias com outros organismos cuja ação incida nos diferentes setores 
que concorrem para a promoção de projetos culturais no âmbito da leitura pública; 

l) Concretizar e monitorizar o plano de intervenção municipal no domínio da rede de bibliotecas 
municipais. 

 
2.1.2. No âmbito do Património e Museologia: 
 
a) Gerir a rede de museus municipais, rotas históricas e de turismo cultural e outros espaços museológicos 

e de interpretação, zelando pela ajustada rentabilização de recursos humanos e materiais; 
b) Gerir e garantir o funcionamento dos centros de documentação associados a cada um dos museus 

municipais, assegurando o tratamento biblioteconómico e arquivístico dos fundos e respetiva difusão; 
c) Assegurar a promoção, salvaguarda, preservação divulgação, fruição e o acesso aos bens 

museológicos, ao património móvel e imóvel, material e imaterial, à informação e conhecimento, em 
conformidade com as missões e acervos de cada um dos museus, espaços museológicos e de 
interpretação, contribuindo para a preservação, valorização e divulgação da história, da memória 
coletiva e testemunhos individuais no território; 

d) Monitorizar o estado de conservação e manutenção dos equipamentos, infraestruturas e bens da rede 
de museus municipais, em articulação com os serviços competentes; 

e) Garantir um destino unitário a um conjunto de bens culturais e valorizá-los através da investigação, 
incorporação, inventário, documentação, conservação, interpretação, exposição e divulgação, com 
objetivos científicos, educativos e lúdicos; 

f) Criar instrumentos e procedimentos de incorporação, inventário, documentação, conservação 
preventiva e plano de segurança em conformidade com as respetivas missões, edifícios e envolventes, 
e garantindo o cumprimento de normas e medidas legalmente previstas; 

g) Garantir o estudo, salvaguarda, valorização e divulgação do património arqueológico de Loures, acervo 
e sua documentação, tendo como eixo fundamental a atualização da Carta Arqueológica; 

h) Emitir pareceres visando a preservação e valorização de monumentos, conjuntos e sítios arqueológicos 
e arquitetónicos; 

i) Promover a publicação de documentos, monografias e outras publicações que interessem à história do 
Município e à preservação da sua identidade; 
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j) Criar sinergias para reforçar a componente educativa e de mediação cultural dos museus municipais, 
promovendo uma consciência social ativa para a cidadania global reforçando o papel interativo dos 
museus, enquanto espaços de exercício e afirmação da democracia; 

k) Facultar acesso regular ao público e fomentar a democratização da cultura, a promoção da pessoa e o 
desenvolvimento da sociedade, garantindo o acesso às coleções museológicas e assegurando o 
planeamento e a programação de atividades que facilitem o acesso a todas as formas de expressão 
artística e cultural, com enquadramento na dinâmica dos museus municipais, fomentando a sua 
dinamização enquanto polos de cultura integrados no quadro da rede de equipamentos culturais 
municipais; 

l) Promover, apoiar e divulgar as práticas e saberes tradicionais, apoiando a realização de manifestações 
artísticas, culturais ou etnográficas que fomentem a salvaguarda, valorização e divulgação das culturas 
tradicionais com expressão no concelho de Loures; 

m) Conceber e dinamizar ações de diversa índole que visem o incremento de projetos no âmbito da 
interculturalidade; 

n) Gerir e dinamizar a Rota Histórica das Linhas de Torres, monumento nacional, no território de Loures, 
no quadro da participação do Município de Loures na Associação para o Desenvolvimento Turístico e 
Patrimonial das Linhas de Torres Vedras; 

o) Propor o estabelecimento de parcerias com outros organismos cuja ação incida nos diferentes setores 
que concorrem para a promoção de projetos culturais no âmbito do património, museologia e mediação 
cultural, fomentando a cooperação, transversalidade, cooperação e observação de boas práticas 
museológicas e documentais, a nível nacional e internacional; 

p) Concretizar e monitorizar o plano de intervenção municipal no domínio da rede de museus municipais. 
 
2.2. No âmbito do Desporto: 
 
a) Assegurar o planeamento e a programação de atividades de natureza desportiva, de interesse 

municipal; 
b) Coordenar a organização de eventos desportivos relevantes para o Concelho; 
c) Assegurar o apoio ao relacionamento com os órgãos da Administração Central, Regional e outras 

entidades com intervenção na área do desporto e articular as intervenções por estes dinamizados; 
d) Incentivar e desenvolver, em parceria com o movimento associativo do concelho, independentemente 

da sua génese, projetos que contribuam para o desenvolvimento desportivo dos munícipes; 
e) Promover a prática desportiva no âmbito do conceito de Desporto para Todos, integrando o desporto 

adaptado e a igualdade de género na prática desportiva; 
f) Promover o desenvolvimento dos Centros Municipais de Formação Desportiva; 
g) Propor o estabelecimento de parcerias com outros organismos cuja ação incida nos diferentes setores 

que concorrem para a promoção de projetos desportivos; 
h) Promover a divulgação das iniciativas desportivas, relevantes para o Município; 
i) Garantir o cumprimento de normas e medidas legalmente previstas e emitir pareceres visando a 

preservação e/ou construção de equipamentos desportivos; 
j) Promover a publicação de documentos, boletins e outras publicações que interessem à dinâmica 

desportiva do Município; 
k) Criar e concretizar os Planos de Intervenção Municipal específicos para as modalidades consideradas 

prioritárias; 
l) Gerir a rede de equipamentos desportivos municipais. 
 
2.3. No âmbito da Juventude: 
 
a) Efetuar levantamentos sobre os principais problemas e necessidades que afetam a população juvenil 

Concelhia; 
b) Propor e operacionalizar atividades de apoio, informação e encaminhamento (profissional, escolar, 

comportamental e cultural) dos jovens; 
c) Promover projetos e atividades de tempos livres dos jovens, sobretudo durante os períodos de férias 

escolares, privilegiando ações concretas que potenciem o usufruto de uma ocupação útil e saudável; 
d) Promover e apoiar projetos e atividades que visem a formação integral dos jovens, nomeadamente 

através de novas competências consideradas essenciais no ingresso no campo do emprego; 
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e) Interagir com outras instituições no sentido de criar os mecanismos necessários que facilitem o acesso 
dos jovens à formação profissional, à informação, às novas tecnologias, à ocupação de tempos livres e 
à cultura; 

f) Propor e colaborar na criação e implementação de programas e medidas de apoio que permitam uma 
resposta eficaz às expetativas dos jovens, designadamente nas áreas da habitação, saúde e emprego, 
entre outras; 

g) Propor e operacionalizar medidas de prevenção de condutas desviantes/risco, implementando ações de 
sensibilização em diversas áreas; 

h) Propor e implementar atividades que estimulem a participação juvenil e a livre criação dos jovens, 
incentivando a sua consciência cívica e associativa; 

i) Promover o intercâmbio entre jovens, estimulando a sua aprendizagem cultural e intelectual; 
j) Gerir os equipamentos municipais de apoio à juventude, nomeadamente através da Rede de 

equipamentos juvenis de proximidade, organizando e coordenando as atividades que aí são 
desenvolvidas, bem como os recursos materiais afetos; 

k) Propor e implementar um plano de desenvolvimento cultural, operacionalizando eventos/atividades de 
natureza lúdica, contemplando uma programação diversificada e valorizando os espaços onde estas 
tiverem lugar e, consequentemente, o património concelhio; 

l) Propor incentivos ao movimento associativo juvenil, apoiando a realização dos seus planos anuais de 
atividade no Município; 

m) Propor o estabelecimento de parcerias com outros organismos cuja ação incida nos diferentes setores 
que concorrem para a promoção das políticas de juventude; 

n) Criação e concretização do Plano de Intervenção Municipal - Juventude; 
o) Garantir o normal funcionamento do Conselho Municipal de Juventude. 
 
2.4. No âmbito do apoio ao movimento associativo: 
 
a) Acompanhar e apoiar o movimento associativo de natureza cultural, desportiva, recreativa e juvenil; 
b) Avaliar a eficácia, no que diz respeito ao interesse público, da aplicação dos apoios concedidos; 
c) Garantir o apoio técnico específico no apoio à gestão das associações; 
d) Monitorizar o cumprimento do Estatuto do dirigente associativo voluntário; 
e) Assegurar o planeamento e a programação de atividades dirigidas ao movimento associativo; 
f) Coordenar a organização de eventos relevantes para o Concelho dirigidos ao movimento associativo; 
g) Assegurar o apoio ao relacionamento com os órgãos da Administração Central, Regional e outras 

entidades com intervenção nesta área e articular as intervenções por estes dinamizados; 
h) Incentivar e desenvolver o movimento associativo concelhio, com a dinamização de um programa de 

formação para os dirigentes associativos; 
i) Propor o estabelecimento de parcerias com outros organismos cuja ação incida nos diferentes setores 

que concorrem para a promoção do movimento associativo; 
j) Dinamizar o Centro de Recursos do Movimento Associativo; 
k) Promover a publicação de documentos, boletins e outras publicações sobre esta temática; 
l) Desenvolver e manter ferramentas de gestão e de divulgação de apoio à atividade promovida pelo 

movimento associativo; 
m) Promover o diagnóstico do movimento associativo e dos dirigentes associativos; 
n) Garantir o normal funcionamento do Conselho Municipal do Associativismo. 

 
 

Artigo 13.º 
Departamento de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento 

 
1. Constitui missão do Departamento de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento (DPFA) assegurar a 

preparação dos instrumentos de gestão previsional, suas alterações e revisões e o controlo da sua 
execução, a preparação dos documentos de prestação de contas, o registo contabilístico e a legalidade 
dos factos patrimoniais e operações de natureza orçamental, o cumprimento das obrigações de 
natureza contributiva e fiscal, os pagamentos e recebimentos e a aquisição de bens móveis, imóveis e 
serviços. 
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2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, ao Departamento de Planeamento Financeiro e 
Aprovisionamento, as seguintes competências: 

 
2.1. No âmbito da Tesouraria: 
 
a) Proceder ao pagamento das “ordens de pagamento”, incluídas em plano de pagamento aprovado e 

efetuar respetivos registos; 
b) Efetuar e registar o recebimento das guias de receita; 
c) Efetuar junto dos postos de cobrança o apuramento da receita cobrada e proceder à consolidação do 

seu registo; 
d) Controlar as importâncias existentes em caixa, nos termos definidos pelo Regulamento de Controlo 

Interno e proceder diariamente ao depósito bancário das importâncias excedentárias; 
e) Elaborar o diário e balancetes da tesouraria e remetê-los conjuntamente com os documentos de receita 

e despesa para a Divisão de Gestão Financeira; 
f) Dar cumprimento às normas do Regulamento de Controlo Interno. 
 
2.2. No âmbito do Planeamento e Controlo de Atividades: 
 
a) Assegurar as ações necessárias à elaboração dos instrumentos de gestão previsional bem como das 

respetivas modificações (revisões e alterações); 
b) Acompanhar e desenvolver as ações necessárias ao controlo da execução dos documentos 

previsionais, elaborando relatórios periódicos sobre a respetiva execução; 
c) Controlar a execução financeira dos instrumentos de delegação de competências, bem como de 

quaisquer outros que sejam celebrados no âmbito das funções da Câmara Municipal; 
d) Coordenar os processos de financiamento externo do Município e garantir a gestão dos processos de 

financiamento, nomeadamente a elaboração de dossiers financeiros; 
e) Controlar o serviço de dívida e os limites de endividamento, assegurando as ações necessárias ao 

cumprimento do Manual de Controlo de Endividamento Autárquico. 
f) Assegurar as atualizações e o cumprimento do Manual de Controlo de Endividamento Autárquico; 
g) Assegurar os deveres de informação económico-financeiros definidos por lei; 
h) Coordenar a elaboração e revisão do Regulamento das Taxas Municipais, 
i) Coordenar os processos de candidatura a programas e iniciativas comunitárias e da Administração 

Central, assegurando a sua formalização junto das entidades competentes, assim como o seu controlo 
e verificação da despesa e receita associadas; 

j) Elaborar relatórios de gestão, sobre a execução orçamental e propor medidas de correção, sempre que 
se justifique; 

k) Conceber e implementar um sistema de indicadores de gestão que permita conhecer e avaliar os 
resultados da atividade desenvolvida pelos serviços municipais e a aplicação dos recursos financeiros; 

l) Elaborar os relatórios de gestão; 
m) Elaborar a proposta de informação, a enviar pelo presidente da Câmara Municipal à Assembleia 

Municipal, sobre a atividade municipal e situação financeira do Município; 
n) Emitir parecer sobre todas as propostas de endividamento das Empresas Municipais, nomeadamente o 

relativo à capacidade de endividamento do Município; 
o) Emitir parecer sobre os documentos previsionais e de prestação de contas das Empresas Municipais; 
p) Verificar o cumprimento dos requisitos legais e internos para a realização das despesas, proceder à sua 

cabimentação; 
q) Elaborar relatórios sobre a situação económico-financeira do setor empresarial local ou entidades que 

influenciem a posição financeira da autarquia; 
r) Calcular os fundos disponíveis. 
 
2.3. No âmbito da Gestão Financeira: 
 
a) Fornecer elementos para elaboração do orçamento, nomeadamente encargos de funcionamento; 
b) Realizar os procedimentos necessários à constituição de proveitos e à arrecadação de receitas 

municipais, verificando o cumprimento dos requisitos legais e normas internas; 
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c) Analisar periodicamente todos os créditos ao Município, apresentando, sempre que considere 
necessário, medidas para proceder à sua cobrança; 

d) Verificar o cumprimento dos requisitos legais e procedimentos internos para a realização da despesa, 
proceder ao registo contabilístico do compromisso, proceder ao registo da faturação, garantir a 
regularidade das operações contabilísticas; 

e) Assegurar a guarda, registo e controlo das cauções - garantias bancárias, seguro, caução e outros; 
f) Proceder ao registo e controlo dos Fundos de Maneio, em conformidade com o regulamento aprovado; 
g) Proceder ao arquivo dos documentos de receita e despesa, em conformidade com as normas 

estabelecidas; 
h) Proceder ao apuramento dos valores a entregar ao Estado e outras entidades, decorrentes das 

obrigações de natureza contributiva e fiscal do Município; 
i) Elaborar o plano de pagamentos, assegurando o controlo dos pagamentos em atraso de acordo com a 

legislação em vigor; 
j) Emitir as ordens de pagamento, em conformidade com o plano de pagamentos aprovado; 
k) Assegurar o controlo das contas correntes com as diferentes instituições bancárias pelo movimento das 

disponibilidades financeiras do Município; 
l) Assegurar o controlo dos fundos disponíveis; 
m) Contribuir para a prestação de contas, apresentando os respetivos mapas de suporte e outros que 

venham a ser definidos; 
n) Participar na elaboração e revisão do Regulamento das Taxas Municipais; 
o) Proceder ao controlo dos fundos disponíveis. 
 
2.4. No âmbito da Contabilidade e Património: 
 
a) Elaborar as demonstrações financeiras do Município, de acordo com o sistema contabilístico vigente; 
b) Proceder à reconciliação de contas de terceiros (circularização de terceiros); 
c) Proceder mensalmente às reconciliações bancárias; 
d) Assegurar a contabilidade patrimonial e analítica e elaborar informação à administração municipal; 
e) Proceder à parametrização e validação do sistema contabilístico e respetivos subsistemas; 
f) Coordenar as ações necessárias, com os diversos serviços municipais, tendo como objetivo a 

elaboração da prestação de contas do Município; 
g) Proceder à prestação de contas da contabilidade patrimonial e analítica, apresentando os respetivos 

mapas de suporte; 
h) Proceder à reconciliação dos registos dos vários subsistemas contabilísticos, nomeadamente 

aprovisionamento, património, contraordenações, execuções fiscais, licenciamento de obras; 
i) Proceder à consolidação das contas da Câmara Municipal, dos Serviços Intermunicipalizados e do 

Setor Empresarial Local; 
j) Assegurar as atualizações e o cumprimento do Manual de Consolidação; 
k) Proceder à análise de questões de natureza fiscal e propor medidas para a sua implementação; 
l) Elaborar e manter atualizado o regulamento municipal de inventário e cadastro; 
m) Efetuar o controlo físico dos bens móveis e imóveis municipais, procedendo à sua etiquetagem e ao seu 

inventário, nos termos definidos na lei, garantindo a inventariação anual do imobilizado; 
n) Gerir e administrar o património imóvel municipal, assegurando a sua conservação, manutenção e 

valorização, sem prejuízo do fixado no âmbito dos espaços verdes municipais; 
o) Efetuar os procedimentos necessários à aquisição, oneração e a alienação de bens imóveis, 

promovendo a sua avaliação; 
p) Colaborar na preparação de contratos e protocolos com incidência patrimonial; 
q) Instruir os procedimentos relativos a arrendamentos de património municipal, bem como gerir os 

respetivos contratos; 
r) Adotar as medidas adequadas à gestão do Património, com exceção do património afeto a habitação 

social; 
s) Participar nas vistorias de receção de operações urbanísticas, nos casos em que, nas mesmas, haja 

cedências a integrar no domínio municipal; 
t) Garantir a aplicabilidade dos sistemas contabilísticos em vigor. 
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2.5. No âmbito da Contratação e Aprovisionamento: 
 
a) Assegurar, de forma centralizada, a instrução e gestão dos procedimentos pré-contratuais de 

contratação pública de bens e serviços no quadro legal aplicável, em consonância com os princípios de 
economia, eficiência, eficácia e sustentabilidade; 

b) Instruir, acompanhar e avaliar os procedimentos pré-contratuais, de aquisição e/ou locação de bens e 
aquisição de serviços do Município, sob proposta e colaboração técnica dos serviços requisitantes, 
acautelando as articulações necessárias; 

c) Instruir, acompanhar e avaliar os procedimentos tendentes à alienação de bens móveis, através de 
venda por hasta pública, no quadro legal aplicável, sob proposta e colaboração técnica dos serviços 
requisitantes, acautelando as articulações necessárias; 

d) Elaborar o plano anual de aquisições dos bens e serviços de utilização comum, nomeadamente dos que 
asseguram o funcionamento logístico dos serviços do Município e garantir a sua gestão provisional; 

e) Assegurar, em colaboração com os serviços municipais, a atempada instrução dos procedimentos 
contratuais indispensáveis à continuidade da satisfação das necessidades de bens e serviços do 
Município; 

f) Proceder à receção e conferência dos bens entregues no armazém ao nível da quantidade e qualidade 
e assegurar a sua distribuição após apresentação da respetiva requisição interna, devidamente 
autorizada; 

g) Colaborar na inventariação e etiquetagem, nos termos definidos por lei, dos bens móveis adquiridos e 
entregues no armazém; 

h) Assegurar o armazenamento e gestão material dos bens, diligenciando a sua conservação e 
operacionalidade, assim como a correta identificação, localização e arrumação; 

i) Gerir o posto de abastecimento de combustíveis, nos termos do regulamento municipal em vigor. 
 
 

Artigo 14.º 
 

Departamento de Gestão e Modernização Administrativa 
 

1. Constitui missão do Departamento de Gestão e Modernização Administrativa (DGMA) assegurar o apoio 
técnico e administrativo à governação municipal, no âmbito da modernização administrativa e 
desenvolvimento tecnológico, o apoio jurídico ao funcionamento da Câmara Municipal, gestão da 
execução dos contratos de apoio geral ao funcionamento dos serviços municipais, cobrança coerciva de 
dívidas, gestão dos sistemas gerais de apoio ao funcionamento da organização municipal, bem como 
assegurar as funções de oficial público nos termos da lei e secretariar as reuniões da Câmara. 

 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, ao Departamento de Gestão e Modernização 

Administrativa, as seguintes competências: 
 
2.1. No âmbito do apoio ao Departamento funciona o Núcleo de Apoio Técnico, que tem as funções 

seguintes: 
 
a) Prestar o apoio técnico e administrativo necessário ao exercício das funções de Oficial Público; 
b) Preparar, e formalizar todos os contratos escritos, com exceção dos respeitantes a Recursos Humanos, 

nomeadamente no âmbito da Contratação Pública, dos Contratos de Adesão aos Processos de 
Reconversão Urbanística, dos Contratos de Utilização de imóveis municipais, e dos contratos-programa 
e assegurar o cumprimento das decisões dos órgãos municipais competentes na matéria; 

c) Analisar as propostas de contratação apresentadas pelas unidades orgânicas e elaborar minutas de 
contratos, acordos, e outros instrumentos jurídicos relativos aos atos da sua competência; 

d) Proceder às competentes notificações desde a decisão de adjudicação até à formalização do contrato 
escrito, nos termos do Código dos Contratos Públicos; 

e) Promover a divulgação interna dos contratos celebrados através da utilização de plataforma tecnológica 
que permita o acesso aos mesmos pelos serviços intervenientes; 
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f) Assegurar, com a colaboração das unidades orgânicas envolvidas, todos os procedimentos 
administrativos e formalidades necessárias à instrução dos processos a remeter ao Tribunal de Contas, 
em matéria de fiscalização prévia ou concomitante; 

g) Articular, com os serviços instrutores, a elaboração de projetos de propostas, a submeter a deliberação 
de Câmara no sentido de salvaguardar que estas se encontrem em condições formais de aprovação, 
nos termos da lei, suprindo eventuais deficiências, solicitando se necessário informações e elementos 
adicionais; 

h) Elaborar projetos de propostas a submeter ao Órgão Executivo Municipal, no âmbito das atribuições do 
Departamento; 

i) Apoiar juridicamente os atos relativos aos procedimentos administrativos da competência da Câmara no 
que respeita à organização dos processos eleitorais; 

j) Promover, perante as entidades competentes, designadamente conservatórias do registo predial, a 
realização dos registos nos termos da lei; 

k) Desenvolver, em articulação com a unidade orgânica respetiva, os procedimentos necessários à 
regularização registral das parcelas de terrenos localizados em Áreas Urbanas de Génese Ilegal; 

l) Desenvolver os procedimentos, de caráter geral, relativos à obtenção de serviços junto de cartórios 
notariais e conservatórias visando a outorga de instrumentos públicos e apoio na preparação dos 
respetivos atos notariais e registrais; 

m) Instruir os procedimentos prévios relativos à formalização dos contratos de arrendamento destinados a 
serviços municipais; 

n) Instruir, a solicitação das unidades orgânicas, todos os procedimentos administrativos e formalidades 
exigidas por lei relativas à publicação da declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação de 
bens imóveis, até à remessa para tribunal; 

o) Analisar e dar parecer sobre procedimentos e medidas a adotar decorrentes das alterações legislativas, 
no âmbito das atribuições do Departamento; 

p) Emitir pareceres e prestar apoio jurídico às diversas áreas de intervenção do Departamento; 
q) Exercer outras funções que lhe sejam solicitadas sobre matérias da competência do Departamento. 
 
2.2. No âmbito dos Atos Eleitorais e Referendários: 
 
a) Organizar os procedimentos técnicos, de natureza administrativa, relativos aos atos eleitorais e 

referendários; 
b) Promover o planeamento dos atos eleitorais e referendários, através do levantamento das necessidades 

de materiais, base de dados informática e disponibilidades financeiras para pagamento da 
compensação aos membros de mesa; 

c) Organizar e manter atualizada informação relativa aos atos eleitorais e referendários; 
d) Assegurar a receção e divulgação da documentação das entidades competentes referentes ao 

recenseamento eleitoral, processos eleitorais e referendários. 
 
2.3. No âmbito da Administração Geral: 
 
2.3.1. Assegurar o apoio técnico e administrativo, necessários ao bom funcionamento dos Órgãos 

Municipais, através do exercício das seguintes competências: 
 
a) Assegurar o apoio administrativo aos atos de instalação dos Órgãos Municipais; 
b) Garantir os procedimentos necessários ao funcionamento da Câmara Municipal, designadamente a 

elaboração das convocatórias para as reuniões, a receção das propostas para deliberação, a 
elaboração da Ordem do Dia e sua divulgação; 

c) Coordenar, organizar, registar e numerar as propostas enviadas para agendamento; 
d) Assegurar o apoio administrativo direto às reuniões; 
e) Anotar e enviar, ao Gabinete de Apoio à Presidência, os pedidos de informação apresentados no 

decurso das reuniões pelos membros da Câmara Municipal; 
f) Elaborar minutas e atas das respetivas reuniões; 
g) Elaborar editais e emitir certidões das deliberações tomadas; 
h) Promover a publicitação obrigatória das deliberações da Câmara Municipal, nos termos da lei; 
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i) Remeter à Assembleia Municipal as deliberações em matérias que, nos termos da lei, careçam da 
aprovação ou conhecimento daquele Órgão; 

j) Promover a comunicação das deliberações da Câmara Municipal aos respetivos destinatários, com 
exceção das referentes aos procedimentos instruídos pelas unidades orgânicas; 

k) Organizar e manter atualizada informação relativa à composição, competências e funções da Câmara 
Municipal e respetivos membros, bem como dos órgãos e entidades em que estes participam; 

l) Transmitir ao serviço competente a informação necessária ao processamento das senhas de presença 
devidas aos membros da Câmara Municipal; 

m) Centralizar a receção e promover o encaminhamento, para os serviços municipais competentes, dos 
pedidos de inscrição dos interessados para intervenção nas reuniões da Câmara Municipal. 

 
2.3.2. Efetuar, com exceção dos relativos aos serviços postais, a gestão da execução da generalidade dos 

contratos que suportam o funcionamento logístico do Município, nomeadamente os de 
comunicações (fixas, móveis e dados), limpeza e vigilância das instalações municipais, 
equipamentos multifuncionais e plotters, fornecimento de gás natural, saneamento, recolha e 
tratamento de efluentes, fornecimento de água, com exceção dos relativos a fornecimentos de água 
em bairros sociais e zonas verdes, arrendamento de instalações necessárias ao funcionamento dos 
serviços municipais, prestação do serviço de seguros, e prestação de serviços de transmissão de 
televisão por cabo e videovigilância, através do exercício das seguintes competências: 

 
a) Promover o planeamento das aquisições, em articulação com as unidades orgânicas respetivas, através 

do levantamento das necessidades de contratação; 
b) Garantir o cumprimento da execução dos contratos celebrados, e dos respetivos documentos 

normativos internos que definam regras de utilização, designadamente de utilização de equipamentos 
de suporte; 

c) Avaliar o cumprimento da execução dos contratos e efetuar o tratamento administrativo da informação 
inerente à prestação dos serviços contratados, nomeadamente depois de verificada a efetiva e 
adequada prestação dos serviços contratualizados e promover a consequente apresentação de 
propostas de pagamento; 

d) Participar na elaboração e preparação dos documentos pré-contratuais, daqueles contratos; 
e) Encetar procedimentos visando novas contratações, alterações ou rescisões contratuais; 
f) Organizar e manter atualizada informação relativa à contratação, designadamente fornecedores, objeto, 

prazos e despesa associada; 
g) Assegurar a gestão dos contratos de caráter geral que não se encontrem sob a gestão de outro serviço 

municipal. 
 
2.3.3. No âmbito do apoio à chefia de divisão funciona o Núcleo de Execuções Fiscais, que tem as funções 

seguintes: 
 
a) Promover a cobrança coerciva das dívidas ao Município, nos termos da lei, organizando, gerindo e 

instruindo os processos de execução fiscal e prestando o apoio necessário ao trabalhador designado 
como responsável pelo serviço de execução fiscal; 

b) Assegurar o cumprimento do protocolo celebrado entre o Município e a Autoridade Tributária referente à 
cobrança de dívidas coercivas, de competência municipal. 

 
2.4. No âmbito da Inovação Tecnológica e Qualidade: 
 
a) Planear, propor e executar a estratégia de modernização tecnológica, designadamente a relativa à 

implementação do governo eletrónico local e serviços online; 
b) Planear, e desenvolver projetos de infraestruturas tecnológicas, nomeadamente os sistemas de 

informação, de comunicação e demais suportes físicos e lógicos associados, tendo em conta as 
prioridades de desenvolvimento estratégico e propondo ações de melhoria; 

c) Participar, no âmbito das tecnologias da informação, em ações de reengenharia de processos, visando 
a modernização administrativa do Município; 
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d) Acompanhar tecnicamente os procedimentos de aquisição de bens e serviços necessários ao processo 
de informatização do Município, nomeadamente software, hardware, equipamentos de comunicações e 
suporte aplicacional. 

 
2.4.1. No âmbito do apoio à chefia de divisão funciona o Núcleo de Gestão da Qualidade que tem as 

funções seguintes: 
 
a) Contribuir para a melhoria do desempenho da organização, em articulação com as unidades orgânicas, 

através do apoio tecnológico à gestão integrada da informação, a simplificação administrativa e a 
normalização e desmaterialização dos documentos e processos, a modernização dos procedimentos, a 
racionalização dos circuitos e implementação de referenciais de qualidade, com vista à redução de 
custos e aumento da eficiência, bem como a celeridade no exercício de funções; 

b) Coordenar a gestão dos conteúdos do Balcão Único e outros meios de comunicação eletrónica; 
c) Organizar e manter disponíveis os recursos informacionais, normalizar os modelos de dados e 

estruturar os conteúdos e fluxos informacionais da organização e definir as normas de acesso e níveis 
de confidencialidade da informação. 

 
2.5. No âmbito da Gestão Documental e Modernização Administrativa: 
 
2.5.1. Assegurar a gestão do expediente e da distribuição da documentação de caráter geral através do 

exercício das seguintes funções: 
 
a) Rececionar e gerir a correspondência recebida, entregue presencialmente, ou remetida através do 

serviço postal, endereço eletrónico ou telefax; 
b) Analisar, efetuar a triagem, registar, digitalizar e remeter a correspondência recebida, em suporte papel 

ou digital, aos serviços municipais, bem como efetuar a verificação e remessa da correspondência 
expedida; 

c) Efetuar o registo e difusão de despachos e outros documentos de caráter genérico; 
d) Assegurar a gestão do endereço eletrónico e telefax geral do Município; 
e) Coordenar, acompanhar e monitorizar o Sistema de Gestão Documental de acordo com o respetivo 

normativo técnico, bem como promover, em articulação com as unidades orgânicas a gestão integrada 
da informação, a simplificação administrativa e a normalização e desmaterialização dos documentos e 
processos, a modernização dos procedimentos, a racionalização dos circuitos e implementação de 
referências de qualidade, com vista à redução de custos e aumento de eficiência, bem como a 
celeridade no exercício de funções; 

f) Propor medidas sobre a utilização da gestão documental e divulga-las pelos utilizadores, em estreita 
articulação com a Divisão da Inovação Tecnológica e da Qualidade; 

g) Propor normas de implementação de procedimentos de trabalho e normalização de conteúdos de 
documentos; 

h) Efetuar a gestão da aquisição de serviços postais, designadamente: 
 

h1) Garantir o cumprimento dos contratos celebrados e dos respetivos documentos internos 
orientadores da atividade; 

h2) Efetuar o tratamento administrativo da informação inerente à prestação do serviço, nomeadamente 
depois de verificada a efetiva e adequada prestação dos serviços contratualizados e promover a 
consequente apresentação de proposta de pagamento; 

h3) Participar na preparação dos documentos pré-contratuais inerentes à atividade exercida; 
h4) Encetar procedimentos visando novas contratações, alterações ou rescisões contratuais inerentes à 

atividade exercida; 
h5) Organizar e manter atualizada informação relativa à contratação, designadamente fornecedores, 

objeto, prazos e despesa associada inerentes à atividade exercida. 
 
2.5.2. Fazer a gestão do arquivo municipal, através do exercício das seguintes funções: 
 
a) Efetuar o atendimento dos utilizadores do serviço de acordo com os requisitos e procedimentos 

definidos; 
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b) Organizar, tratar e conservar o arquivo do Município, em condições que garantam a sua integridade e 
segurança, pela transferência de suporte, de acordo com as normas nacionais e internacionais; 

c) Gerir o fundo documental garantindo o acesso à informação; 
d) Definir e promover a divulgação, junto das unidades orgânicas, das regras e princípios a observar no 

tratamento da gestão integrada da informação em estreita articulação com a Divisão da Inovação 
Tecnológica e da Qualidade; 

e) Criar instrumentos de descrição, que facilitem o acesso à informação, a nível interno e externo; 
f) Avaliar e selecionar a documentação incorporada garantindo a aplicação da legislação em vigor; 
g) Propor a eliminação de documentação, de acordo com a legislação em vigor, em articulação com as 

unidades orgânicas produtoras; 
h) Propor e aplicar a regulamentação arquivística, nomeadamente, no que se refere ao acesso aos 

documentos, em condições adequadas de acessibilidade e segurança; 
i) Definir e promover a divulgação das regras e princípios a observar na produção e gestão integrada da 

informação por parte das unidades orgânicas; 
j) Promover a realização de ações de esclarecimentos para os trabalhadores municipais, sobre os 

procedimentos a adotar na gestão da informação documental; 
k) Prestar apoio técnico a entidades externas, sempre que esteja em causa a preservação do património 

documental com interesse histórico para o Município; 
l) Promover ações de estudo, investigação e divulgação da documentação existente, com o objetivo de 

promover o conhecimento do acervo que integra o arquivo municipal; 
m) Realizar as demais tarefas de organização e funcionamento do arquivo municipal, de acordo com as 

normas vigentes, as regras aplicáveis e as boas práticas. 
 
2.5.3. No âmbito do apoio à chefia de divisão funciona o Núcleo de Apoio Logístico, que tem as funções 

seguintes: 
 
a) Assegurar a gestão das portarias e do acesso aos equipamentos e instalações municipais, desde que 

os mesmos não sejam efetuados diretamente pelas unidades orgânicas que realizam a respetiva 
gestão; 

b) Assegurar o apoio logístico ao funcionamento dos serviços municipais e gerir os recursos humanos 
afetos. 

 
 

Artigo 15.º 
Departamento de Recursos Humanos 

 
1. Constitui missão do Departamento de Recursos Humanos (DRH) assegurar o apoio à gestão de 

recursos humanos da Câmara Municipal de Loures, articuladamente com o desenvolvimento das 
atividades dos serviços, através do planeamento, recrutamento e da seleção de pessoal, da 
qualificação, avaliação e assegurar a realização dos direitos dos trabalhadores, da comunicação 
interna, da segurança e saúde ocupacional, bem como do apoio psicossocial aos trabalhadores. 

 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, ao Departamento de Recursos Humanos, as 

seguintes competências: 
 
2.1. No âmbito do apoio técnico: 
 
a) Elaborar estudos, pareceres e regulamentos internos; 
b) Prestar apoio jurídico às áreas de intervenção do departamento; 
c) Monitorizar a aplicação dos instrumentos de regulamentação coletiva em vigor; 
d) Acompanhar o desenvolvimento de processos de avaliação dos serviços. 
 
2.2. No âmbito da Creche Municipal: 
 
a) Gerir a creche municipal “Cresce em Loures”. 
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2.3. No âmbito do Planeamento, Recrutamento, Formação e Avaliação dos Recursos Humanos: 
 
a) Elaborar os mapas de pessoal, articulando o planeamento de recursos humanos com o planeamento 

das atividades da Câmara Municipal e a proposta de orçamento; 
b) Promover os procedimentos de gestão da mobilidade geral, em função do planeamento de recursos 

humanos, enquadrado no mapa de pessoal; 
c) Promover as medidas adequadas à permanente avaliação das necessidades e dos meios humanos 

disponíveis, propondo as ações de afetação, formação e recrutamento de recursos humanos que se 
revelem adequadas; 

d) Garantir o reporte de informação em matéria de recursos humanos às autoridades oficiais; 
e) Elaborar o Balanço Social; 
f) Instruir os procedimentos de recrutamento, seleção e contratação de pessoal; 
g) Efetuar o levantamento e diagnóstico das necessidades de formação e propor as medidas necessárias 

à qualificação dos recursos humanos; 
h) Elaborar os planos de formação, controlar a sua execução e avaliar os seus resultados; 
i) Criar e gerir a bolsa de formadores; 
j) Gerir os programas de estágios e outros programas de acolhimento e integração socioprofissional; 
k) Gerir os processos de formação de adultos; 
l) Gerir a aplicação de medidas de apoio à empregabilidade e inserção social; 
m) Assegurar a aplicação do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho; 
n) Assegurar a informação e a comunicação interna com os trabalhadores do Município. 
 
2.4. No âmbito da Segurança no Trabalho, Saúde Ocupacional e Apoio Psicossocial aos 

Trabalhadores: 
 
a) Planear a prevenção integrando a todos os níveis, a avaliação dos riscos e fatores de risco 

psicossociais e as respetivas medidas preventivas de doenças profissionais e ou acidentes de trabalho; 
b) Proceder ao acompanhamento e análise das situações de acidentes de trabalho e incidentes que 

assumam particular gravidade; 
c) Analisar a incidência e prevalência das doenças profissionais e outras doenças relacionadas com o 

trabalho; 
d) Organizar os elementos estatísticos relativos à segurança e saúde; 
e) Formar e informar sobre os riscos para a segurança, saúde e bem-estar, bem como sobre as medidas 

de prevenção e proteção; 
f) Promover a criação de condições de trabalho adequadas aos trabalhadores; 
g) Cooperar com o Serviço Municipal de Proteção Civil na organização e gestão de emergência, nos 

edifícios municipais visando a salvaguarda de pessoas e bens; 
h) Vigiar a saúde dos trabalhadores através da realização de exames médicos de admissão, periódicos e 

ocasionais, no âmbito da saúde ocupacional; 
i) Promover ações de educação para a saúde, tendo em vista a adoção de comportamentos saudáveis; 
j) Disponibilizar serviços de medicina, enfermagem e apoio psicossocial adequados às necessidades dos 

trabalhadores; 
k) Elaborar e assegurar a execução do plano de apoio psicológico e social interno dos trabalhadores; 
l) Gerir o refeitório municipal; 
m) Articular, com os representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde, no que concerne às 

atividades desenvolvidas para a promoção da segurança, saúde e bem-estar; 
n) Promover e organizar iniciativas destinadas aos trabalhadores. 
 
2.5. No âmbito da Administração dos Recursos Humanos: 
 
a) Garantir, administrativamente, a aplicação dos sistemas de carreiras dos trabalhadores; 
b) Assegurar a satisfação dos direitos dos trabalhadores, nomeadamente, os relativos à remuneração e à 

proteção social; 
c) Assegurar o controlo da assiduidade e da pontualidade dos trabalhadores; 
d) Promover os procedimentos de aposentação; 
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e) Assegurar os descontos e retenções previstos na lei e a sua entrega às entidades ou serviços a que se 
destinem; 

f) Acompanhar os procedimentos disciplinares e assegurar os procedimentos de execução das respetivas 
decisões; 

g) Promover a gestão administrativa dos processos de acidentes de trabalho; 
h) Promover o processamento dos honorários relativos aos contratos de prestação de serviços em regime 

de avença em nome individual; 
i) Promover o processamento de senhas de presença e ajudas de custo devidas aos membros da Câmara 

e Assembleia Municipal; 
j) Promover o controlo e gestão das rubricas orçamentais de despesa com pessoal; 
k) Assegurar os demais procedimentos no domínio da administração dos recursos humanos; 
l) Assegurar o serviço de atendimento no edifício do Departamento de Recursos Humanos. 

 
 

Capítulo II 
Estrutura flexível e Gabinetes 

 
Secção I 

Disposições gerais 
 

Artigo 16.º 
Unidades flexíveis e cargos dirigentes de 3.º grau 

 
1. A definição de grandes áreas de funções, nas competências dos diversos departamentos, não limita as 

competências da Câmara Municipal, no que diz respeito à definição das competências das unidades 
flexíveis. 

 

2. O titular do cargo dirigente intermédio de 3.º grau exerce as competências previstas no artigo 15.º Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, por referência às competências definidas para cada uma das unidades 
orgânicas a dirigir. 

 

3. O titular do cargo dirigente de 3.º grau é recrutado de entre trabalhadores em funções públicas, 
contratados ou designados por tempo indeterminado, licenciados, com quatro anos de experiência em 
funções públicas. 

 

4. A remuneração do cargo dirigente de 3.º grau corresponde à 6.ª posição remuneratória da carreira geral 
de técnico superior. 

 
 

Artigo 17.º 
Áreas funcionais e Gabinetes 

 
1. As funções correspondentes a competências não atribuídas a unidade nuclear, não atribuídas a 

qualquer unidade flexível, nem se encontrem sob chefia de qualquer dirigente do 3.º grau, podem 
constituir agrupamentos homogéneos de funções, em razão, essencialmente, da sua similitude ou 
complementaridade, utilização de técnicas e de recursos comuns ou de convergência de objetivos e 
destinatários, designados como gabinetes. 

 

2. Os gabinetes são formas de designação de áreas funcionais, não estruturadas como unidades 
orgânicas ou subunidades orgânicas, não estando sob a coordenação ou chefia de cargo dirigente 
específico. 

 

3. Os gabinetes, quando integrados em unidades nucleares, constituem áreas funcionais dessas unidades 
funcionando, para todos os efeitos, na dependência hierárquica e funcional do diretor do respetivo 
departamento, a quem incumbe assegurar a correspondente superintendência. 

 
4. A coordenação dos gabinetes não constitui o exercício de cargo dirigente. 
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Secção II 
Estrutura flexível 

 
Artigo 18.º 

Composição 
 

A estrutura flexível dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures é constituída por 36 (trinta e 
seis) unidades flexíveis, dirigidas por cargo dirigente intermédio de 2.º grau e por 5 (cinco) unidades 
orgânicas dirigidas por cargo dirigente de 3.º grau, cuja afetação e competências constam dos artigos 
seguintes. 

 
 

Artigo 19.º 
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística 

 
Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes unidades, com as competências definidas por 
referência ao artigo 7.º da Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures: 
 
a) Divisão de Planeamento Urbanístico (DPU) - exerce as competências previstas no número 2.1.; 
b) Divisão de Reabilitação Urbana (DRU) - exerce as competências previstas no número 2.2.; 
c) Divisão de Gestão Urbanística (DGU) - exerce as competências previstas no número 2.3.; 
d) Divisão de Administração Urbanística (DAU) - exerce as competências previstas no número 2.4.; 
e) Divisão de Fiscalização Técnica Urbanística e Obras Coercivas (DFTU) - exerce as competências 

previstas no número 2.5.. 
 
 

Artigo 20.º 
Departamento de Obras Municipais 

 
Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes unidades, com as competências definidas por 
referência ao artigo 8º da Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures: 
 
a) Divisão de Estudos e Projetos (DEP) - exerce as competências previstas no número 2.1.; 
b) Divisão de Obras (DO) - exerce as competências previstas no número 2.2.; 
c) Divisão de Conservação e Manutenção de Equipamentos (DCME) - exerce as competências previstas 

no número 2.3.; 
d) Divisão de Infraestruturas (DI) - exerce as competências previstas no número 2.4.; 
e) Unidade de Intervenção no Espaço Público (UIEP) - exerce as competências previstas no número 

2.4.1.. 
 
 

Artigo 21.º 
Departamento de Educação 

 
Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes unidades, com as competências definidas por 
referência ao artigo 9.º da Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures: 
 
a) Divisão de Intervenção e Planeamento Educativo (DIPE) - exerce as competências previstas no número 

2.2.; 
b) Divisão de Ação Social Escolar (DASE) - exerce as competências previstas no número 2.3.; 
c) Divisão de Intervenção Socioeducativa (DISE) - exerce as competências previstas no número 2.4.. 
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Artigo 22.º 
Departamento de Ambiente 

 
Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes unidades, com as competências definidas por 
referência ao artigo 10.º da Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures: 
 
a) Divisão de Serviços Públicos Ambientais (DSPA) - exerce as competências previstas no número 2.1.; 
b) Divisão de Zonas Verdes e Floresta (DZVF) - exerce as competências previstas no número 2.2.; 
c) Divisão de Energia e Sustentabilidade Ambiental (DESA) - exerce as competências previstas no número 

2.3.. 
 
 

Artigo 23.º 
Departamento de Coesão Social e Habitação 

 
Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes unidades, com as competências definidas por 
referência ao artigo 11.º da Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures: 
 
a) Divisão de Intervenção Social (DIS) - exerce as competências previstas no número 2.2.; 
b) Divisão de Habitação (DH) - exerce as competências previstas no número 2.3.; 
c) Divisão de Gestão e Promoção da Saúde (DGPS) - exerce as competências previstas no número 2.4.; 
d) Unidade da Inclusão e Cidadania (UIC) - Unidade orgânica chefiada por dirigente de 3.º grau, exerce as 

competências previstas no número 2.5.; 
e) Gabinete do Contrato Local de Segurança (GCLS) - exerce as competências previstas no número 2.1.. 

 
 

Artigo 24.º 
Departamento de Cultura, Desporto e Juventude 

 
Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes unidades, com as competências definidas por 
referência ao artigo 12.º da Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures: 
 
a) Divisão de Cultura (DC) - exerce as competências previstas no número 2.1. e 2.4.; 
b) Divisão de Desporto (DD) - exerce as competências previstas nos números 2.2. e 2.4.; 
c) Unidade de Bibliotecas e Leitura Pública (UBLP) - exerce as competências previstas no número 2.1.1.; 
d) Unidade de Património e Museologia (UPM) - exerce as competências previstas no número 2.1.2.; 
e) Gabinete de Juventude (GJ) - exerce as competências previstas no número 2.3. e 2.4.. 

 
 

Artigo 25.º 
Departamento de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento 

 
Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes unidades, com as competências definidas por 
referência ao artigo 13.º da Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures: 
 
a) Divisão de Planeamento e Controlo de Atividades (DPCA) - exerce as competências previstas no 

número 2.2.; 
b) Divisão de Gestão Financeira (DGF) - exerce as competências previstas no número 2.3.; 
c) Divisão de Contabilidade e Património (DCP) - exerce as competências previstas no número 2.4.; 
d) Divisão de Contratação e Aprovisionamento (DCA) - exerce as competências previstas no número 2.5.. 
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Artigo 26.º 
Departamento de Gestão e Modernização Administrativa 

 
Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes unidades, com as competências definidas por 
referência ao artigo 14.º da Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures: 
 
a) Divisão de Administração Geral (DAG) - exerce as competências previstas no número 2.3.; 
b) Divisão de Inovação Tecnológica e Qualidade (DITQ) - exerce as competências previstas no número 

2.4.; 
c) Divisão de Gestão Documental e Modernização Administrativa (DGDMA) - exerce as competências 

previstas no número 2.5.. 
 
 

Artigo 27.º 
Departamento de Recursos Humanos 

 
Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes unidades, com as competências definidas por 
referência ao artigo 15.º da Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures: 
 
a) Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH) - exerce as competências previstas no número 2.3.; 
b) Divisão de Segurança, Saúde Ocupacional e Apoio Psicossocial (DSSOAP) - exerce as competências 

previstas no número 2.4.; 
c) Divisão Administrativa de Recursos Humanos (DARH) - exerce as competências previstas no número 

2.5.. 
 
 

Artigo 28.º 
Unidades flexíveis na dependência da Câmara Municipal 

 
Não integradas em estrutura nuclear funcionam, na dependência direta do executivo municipal, as seguintes 
unidades flexíveis: 
 
a) Divisão de Economia e Inovação, art.º 29.º; 
b) Divisão de Atendimento Informação e Comunicação, art.º 30.º; 
c) Divisão de Transportes e Oficinas, art.º 31.º; 
d) Divisão de Áreas Urbanas de Génese Ilegal, art.º 32.º; 
e) Divisão de Serviços Veterinários, art.º 33.º; 
f) Divisão de Turismo, art.º 34.º. 

 
 

Artigo 29.º 
Divisão de Economia e Inovação 

 
1. Constitui missão da Divisão de Economia e Inovação (DEI) promover a competitividade do Concelho e a 

qualificação do tecido empresarial, visando o reforço do crescimento económico, da inovação e o 
incentivo a iniciativas empreendedoras. 

 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, à Divisão de Economia e Inovação, as seguintes 

competências:  
 
2.1. No âmbito da Dinamização e Captação de Investimento: 
 
a) Promover e acompanhar projetos estruturantes para o desenvolvimento da economia local; 
b) Desenvolver parcerias com entidades públicas e privadas para a dinamização e captação do 

investimento; 
c) Conceber e implementar projetos e ações de desenvolvimento económico; 
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d) Promover e acompanhar a gestão dos zonamentos industriais do Concelho; 
e) Promover ações de divulgação das áreas vocacionadas para a atividade económica, definidas no Plano 

Diretor Municipal - PDM; 
f) Acompanhar a instalação de empresas nas áreas da indústria, comércio, serviços e agricultura; 
g) Acompanhamento dos processos de licenciamento; 
h) Promover a captação de empresas de cariz sustentável. 
 
2.2. No âmbito da Promoção do Empreendedorismo e da Criação de Emprego: 
 
a) Assegurar o acompanhamento técnico em áreas de (re)inserção no mercado de trabalho; 
b) Apoiar na procura de formação profissional, na seleção de financiamentos e na elaboração de 

candidaturas aos incentivos disponíveis; 
c) Apoiar a procura do primeiro emprego, e potenciais criadores de empresas; 
d) Apoiar a elaboração de candidaturas, no âmbito dos programas de apoio ao empreendedorismo e à 

criação do próprio emprego; 
e) Promover iniciativas de apoio ao empreendedorismo e negócios inovadores, em articulação com as 

Universidades, Associações, Centros de Emprego e outras entidades relacionadas com estas 
temáticas. 

 
2.3. No âmbito da Promoção e Reforço da Inovação de Base Tecnológica: 
 
a) Apoiar e desenvolver processos de inovação nas empresas; 
b) Reforçar o acesso das Pequenas e Médias Empresas (PME’s) a instrumentos de inovação; 
c) Promover parcerias empresariais para a inovação; 
d) Estimular a cooperação em rede e a interação com parceiros internacionais de I&D e inovação; 
e) Promover iniciativas de negócios inovadores, novos produtos e boas práticas empresariais. 
 
2.4. No âmbito da Promoção da Cooperação Empresarial e da Internacionalização: 
 
a) Dinamizar a integração do tecido empresarial em redes de cooperação; 
b) Promover a internacionalização; 
c) Organização de iniciativas e ações de promoção empresarial. 
 
2.5. No âmbito dos Sistemas de Informação Económica: 
 
a) Produzir informação socioeconómica e análises estatísticas; 
b) Elaborar estudos prospetivos que contribuam para a definição e estruturação de estratégias 

empresariais; 
c) Assegurar a constante atualização do cadastro das atividades económicas do concelho; 
d) Veicular informação acerca da legislação existente para a atividade económica, nomeadamente fundos 

comunitários e outros programas de financiamento. 
 
2.6. No âmbito do Apoio ao Consumidor: 
 
a) Mediar e conciliar litígios entre consumidores e fornecedores; 
b) Receber, tratar e encaminhar as reclamações, pedidos de informação e sugestões dos consumidores 

para as entidades competentes; 
c) Promover e apoiar ações socioeducativas na área da defesa do consumidor, junto da comunidade 

docente e escolar; 
d) Apoiar famílias endividadas; 
e) Apoiar a organização de associações de consumidores e cooperativas de consumo. 
 
2.7. No âmbito dos patrocínios: 
 
a) Angariar patrocínios para apoio a iniciativas e projetos municipais. 
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Artigo 30.º 
Divisão de Atendimento Informação e Comunicação 

 
1. Constitui missão da Divisão de Atendimento Informação e Comunicação (DAIC) gerir todos os serviços 

de atendimento ao cidadão, sejam presenciais ou não presenciais, gerir o processo de reclamações e 
elaborar os planos de comunicação e informação ao munícipe. 

 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, à Divisão de Atendimento Informação e 

Comunicação, as seguintes competências: 
 
2.1. No âmbito da Informação e Comunicação: 
 
a) Elaborar planos de comunicação para divulgar a atividade municipal, a partir dos objetivos delineados, 

assegurando a execução e a avaliação dos mesmos; 
b) Definir estratégias comunicacionais e fazer o planeamento da comunicação municipal; 
c) Garantir a informação aos cidadãos através da edição e da produção de meios e suportes exequíveis e 

adequados às diferentes necessidades comunicacionais; 
d) Gerir a imagem da Autarquia e a sua identidade visual; 
e) Assegurar a maquetização, a impressão, o acabamento e a distribuição dos materiais gráficos 

produzidos pelo Município; 
f) Assegurar reportagens jornalísticas, fotográficas e de vídeo no âmbito da atividade do Município; 
g) Produzir vídeos e spots televisivos e radiofónicos; 
h) Assegurar a redação de conteúdos para os meios informativos da Câmara, assim como a inserção e a 

gestão dos conteúdos nas plataformas eletrónicas; 
i) Fazer a gestão dos conteúdos comunicacionais a inserir na rede de mobiliário urbano, sob 

responsabilidade do Município; 
j) Assegurar a implantação das iniciativas municipais, a elaboração de exposições e a conceção de 

stands institucionais. 
k) Assegurar a sonorização das iniciativas municipais, assim como daquelas que são apoiadas pelo 

Município; 
l) Garantir a gravação, em estúdio, de locuções e outras necessidades áudio; 
m) Assegurar as relações institucionais do Município com os órgãos de comunicação social, dando 

resposta às questões colocadas por aqueles; 
n) Elaborar comunicados para os órgãos de comunicação social e fazer a revista de imprensa; 
o) Realizar estudos e inquéritos à população, fazendo o respetivo tratamento. 
 
2.2. No âmbito do Atendimento e Reclamações: 
 
a) Prestar apoio aos cidadãos no seu relacionamento com o Município assegurando o atendimento, 

presencial e não presencial, incluindo a vertente telefónica; 
b) Gerir os balcões desconcentrados e multisserviços articulando, quando for o caso, com os serviços da 

Administração Central a adequada prestação dos serviços aos cidadãos; 
c) Proceder à gestão dos processos de licenciamento não atribuídos especificamente a outras unidades 

orgânicas; 
d) Promover, em articulação com as unidades orgânicas respetivas, a audição regular das necessidades e 

satisfação dos munícipes e apresentar propostas de correção e melhoria do serviço de atendimento 
prestado; 

e) Gerir o procedimento relativo ao exercício do direito de preferência na transmissão de imóveis; 
f) Efetuar os procedimentos necessários ao registo de cidadãos comunitários, nos termos da Lei; 
g) Centralizar o processo de recolha e tratamento das reclamações, em articulação com os serviços 

competentes, centralizando as respostas a prestar aos munícipes; 
h) Gerir o Portal “A Minha Rua” e outros de idêntica natureza. 
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2.3. No âmbito das Relações Públicas: 
 
a) Garantir a receção e encaminhamento de munícipes, e do público em geral, em espaços municipais; 
b) Assegurar a representação do Município em iniciativas e eventos, como espetáculos, certames, feiras, 

colóquios, fazendo a articulação com o público presente. 
 
2.4. Constitui-se uma unidade flexível - Unidade de Informação Municipal (UIM), provida de cargo de 

direção intermédia de 3.º grau e na dependência da divisão, para a execução das competências 
previstas nos números 2.2. e 2.3. do presente artigo. 

 
 

Artigo 31.º 
Divisão de Transportes e Oficinas 

 
1. Constitui missão da Divisão de Transportes e Oficinas (DTO) fazer a gestão e manutenção da frota de 

viaturas e máquinas sob responsabilidade municipal. 
 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, à Divisão de Transportes e Oficinas, as seguintes 

competências: 
 
a) Assegurar o planeamento e a programação de meios de transporte e equipamentos mecânicos 

necessários à atividade e às iniciativas dos serviços municipais, garantindo a economia, racionalização 
e a sustentabilidade ambiental da sua utilização; 

b) Planear, programar e organizar os processos de aquisição de viaturas e outros equipamentos 
mecânicos, considerando as necessidades dos serviços e a prossecução dos objetivos de racionalidade 
económica da melhoria da eficiência energética e do desempenho ambiental da frota municipal; 

c) Propor e desenvolver medidas de melhoria da eficiência energética e ambiental da frota municipal; 
d) Assegurar a manutenção e recuperação dos meios de transporte e equipamentos mecânicos; 
e) Assegurar a qualidade das intervenções externas em viaturas do Município ou ao seu serviço; 
f) Realizar os demais trabalhos de natureza oficinal que se revelem necessários à disponibilização da 

frota; 
g) Assegurar a gestão dos contratos de fornecimento de bens e serviços, no âmbito da gestão da frota, 

nomeadamente de bens móveis, combustíveis e outros consumíveis; 
h) Garantir a segurança na utilização de todas as viaturas e equipamentos da frota municipal. 

 
 

Artigo 32.º 
Divisão de Áreas Urbanas de Génese Ilegal 

 
1. A Divisão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (DAUGI) tem como missão garantir a reconversão das 

Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), assegurando a sua qualificação e legalização, de modo 
sustentado. 

 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas à Divisão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal, as 

seguintes competências: 
 
a) Assegurar a realização dos procedimentos de controlo prévio das operações urbanísticas, da instrução 

à emissão dos títulos, nomeadamente, de informação prévia, licenciamento de operações de 
loteamento e obras de urbanização, no âmbito da reconversão urbanística das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal (AUGI), e de licenciamento condicionado de obras de edificação, verificando e 
assegurando o cumprimento da lei, dos regulamentos e dos instrumentos de gestão territorial; 

b) Promover e apoiar a reconversão de Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI); 
c) Promover, em caso de reconversão de iniciativa Municipal, a elaboração de contrato de urbanização a 

celebrar entre a Câmara Municipal e a comissão de administração, ou de adesão com cada um dos 
interessados, conforme o caso, a fim de definir as atribuições e o âmbito de intervenção de cada uma 
das entidades; 
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d) Realizar, nos casos de reconversão sem o apoio da administração conjunta, todos os atos previstos na 
legislação aplicável, relativos à emissão do título de reconversão e execução integral das 
infraestruturas; 

e) Propor a fixação de medidas preventivas destinadas a acautelar ou a evitar a alteração das 
circunstâncias e das condições de facto existentes, que possam comprometer ou tornar mais onerosa a 
reconversão urbanística das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI); 

f) Promover consultas, nomeadamente, públicas, previstas em lei e/ou regulamentos; 
g) Propor a delimitação e redelimitação dos perímetros das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) e 

fixar/alterar a modalidade de reconversão, por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer 
interessado; 

h) Promover e monitorizar a carta das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) de forma a garantir a sua 
atualidade e adequação; 

i) Participar nas assembleias das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), mediante representante 
devidamente credenciado, procurando fornecer os esclarecimentos necessários e úteis; 

j) Promover a elaboração, alteração ou revisão do regulamento municipal das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal (AUGI), de compensações e taxas urbanísticas, monitorizando a sua aplicação de modo a garantir 
a sua atualidade e adequação; 

k) Promover a elaboração da carta temática das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) de acordo com o 
disposto na legislação em vigor; 

l) Promover, atualizar e monitorizar, a carta das Áreas Insuscetíveis de Reconversão Urbanística (AIRU), 
na procura de uma estratégia que materialize a reafectação destas áreas ao uso previsto no Plano 
Municipal de Ordenamento do Território (PMOT); 

m) Emitir parecer para a celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa vir a resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos; 

n) Assegurar a resposta aos vários pedidos de certificação no domínio das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal (AUGI) ou Áreas Insuscetíveis de Reconversão Urbanística (AIRU), bem como o direito à 
informação; 

o) Propor a autorização de ligação às redes de infraestruturas, designadamente, água, esgoto e 
eletricidade, das edificações sitas em Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), que ainda não 
disponham de instrumento de reconversão eficaz, concedidas a título precário; 

p) Propor, após prévia audição dos interessados, a suspensão da ligação às redes de infraestruturas já em 
funcionamento que sirvam as edificações dos proprietários e comproprietários que violem o seu dever 
de reconversão; 

q) Propor a autorização de funcionamento para atividades económicas em edificações sitas em Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), que ainda não disponham de instrumento de reconversão eficaz, 
concedidas a título precário. 

 
 

Artigo 33.º 
Divisão de Serviços Veterinários 

 
1. A Divisão de Serviços Veterinários (DSV) tem como missão zelar pela defesa da higiene e saúde 

pública veterinária, saúde e bem-estar animal, higiene e segurança alimentar. 
 
2. Para o desempenho da sua missão e sem prejuízo das competências próprias do Médico Veterinário 

Municipal, são atribuídas à Divisão de Serviços Veterinários, as seguintes competências: 
 
2.1. No âmbito da Proteção, Saúde e Bem-estar Animal: 
 
a) Gerir o Centro de Recolha Oficial; 
b) Promover e executar medidas de profilaxia médica e sanitária, quer em animais de companhia, quer em 

espécies pecuárias, incluindo as campanhas sanitárias de vacinação antirrábica e de identificação 
eletrónica (canídeos e felídeos) de acordo com as atribuições e competências cometidas por lei aos 
municípios; 



 

Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Loures 
 

Página 35 de 45 

c) Promover a luta e vigilância epidemiológica de outras zoonoses com vista à prevenção da transmissão 
de doenças infeciosas ao Homem; 

d) Remover e recolher cadáveres de animais da via pública, de habitações e de estabelecimentos de 
prestação de cuidados a animais e seu encaminhamento para incineração; 

e) Recolher animais errantes da via pública, de habitações e de estabelecimentos, proporcionando o seu 
alojamento; 

f) Assegurar, nos termos previstos na legislação vigente, a eutanásia de animais e controlo do destino dos 
respetivos cadáveres; 

g) Promover a adoção de animais de companhia, bem como a restituição dos mesmos aos seus 
detentores; 

h) Colaborar na atividade decorrente do Sistema de Identificação de Canídeos e Felinos (SICAFE); 
i) Colaborar na realização de inspeções sanitárias a centros de atendimento médico-veterinários e outros 

estabelecimentos de prestação de cuidados a animais e participar nos respetivos licenciamentos; 
j) Assegurar a colaboração técnica na avaliação e resolução de problemas de incomodidade e/ou 

insalubridade motivadas pela presença de animais; 
k) Assegurar a colaboração técnica na vigilância, avaliação e resolução de problemas associados ao bem-

estar animal; 
l) Colaborar na vigilância e fiscalização das condições legais a que deve obedecer e detenção, alojamento 

e circulação de animais perigosos e potencialmente perigosos; 
m) Colaborar na vigilância e fiscalização das condições legais a que deve obedecer e detenção, alojamento 

e circulação de animais perigosos e potencialmente perigosos; 
n) Colaborar com os Órgãos de Polícia Criminal (OPCs) no acompanhamento de denúncias de maus-

tratos e de abandono de animais de companhia; 
o) Colaborar na notificação de doenças de declaração obrigatória e auxiliar na tomada de medidas 

imediatas e urgentes de profilaxia, determinadas pela Autoridade Sanitária Veterinária Nacional, sempre 
que sejam detetados casos de doenças de caráter epizoótico; 

p) Colaborar na realização do recenseamento de animais, de inquéritos de interesse pecuário e 
económico; 

q) Assegurar o controlo das condições higiossanitárias, de saúde e de bem-estar dos animais em circos, 
parques zoológicos ou outros; 

r) Participar e colaborar na elaboração de programas de ações de sensibilização na área da proteção, 
saúde e bem-estar animal; 

s) Assegurar as demais competências, previstas na lei, relativas à proteção e saúde animal. 
 
2.2. No âmbito da Saúde Pública e Segurança dos Alimentos: 
 
a) Assegurar os procedimentos técnicos necessários, na inspeção higiossanitária dos produtos de origem 

animal e dos estabelecimentos comerciais ou industriais onde se abatam, preparem, produzam, 
transformem, fabriquem, conservem, armazenem ou comercializem animais ou produtos de origem 
animal e seus derivados, nos termos das atribuições e competências legais atribuídas aos municípios; 

b) Participar e colaborar na elaboração de programas de ações de sensibilização na área da segurança 
alimentar e da defesa da saúde pública; 

c) Prestar informação técnica sobre abertura de novos estabelecimentos de comercialização, de 
preparação e de transformação de produtos de origem animal; 

d) Participar e colaborar com a Autoridade Sanitária Veterinária Nacional nos programas de controlo 
nacionais e comunitários, nomeadamente o Plano de Vigilância da Resistência aos Antimicrobianos 
(PVRAM); 

e) Efetuar o controlo das condições higiossanitárias das feiras e mercados municipais; 
f) Efetuar o controlo dos requisitos estruturais e higiossanitários das instalações e dos géneros 

alimentares expostos à venda nas instalações temporárias instaladas em eventos. 
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Artigo 34.º 
Divisão de Turismo 

 
1. A Divisão de Turismo (DT) tem como missão promover, desenvolver e valorizar o turismo ao serviço do 

crescimento económico do concelho, através da criação de projetos sustentáveis com capacidade de 
fomentar a atração turística. 

 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, à Divisão de Turismo, as seguintes competências: 
 
a) Promover o turismo ao serviço do desenvolvimento do Concelho; 
b) Desenvolver uma Política Municipal de Turismo; 
c) Assegurar a divulgação das potencialidades turísticas do Concelho; 
d) Promover a realização de eventos relacionados com atividades de interesse turístico; 
e) Divulgar o Turismo de Loures; 
f) Organizar e promover eventos procurando sinergias e parcerias externas; 
g) Articulação com setor empresarial no âmbito da promoção turística; 
h) Promoção de visitas de familiarização a operadores e agentes. 

 
 

Secção III 
Gabinetes 

 
Artigo 35.º 

Gabinete Apoio à Presidência 
 

1. Constitui missão do Gabinete de Apoio à Presidência (GAP) prestar apoio direto à Presidência da 
Câmara no desempenho das suas competências. 

 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, ao Gabinete de Apoio à Presidência, as seguintes 

competências: 
 
a) Assegurar o apoio direto ao presidente da Câmara, designadamente técnico e administrativo; 
b) Assegurar a representação do presidente da Câmara nos atos que este determinar; 
c) Assegurar e agendar o atendimento público destinado ao presidente, nomeadamente a preparação de 

documentação de suporte, a solicitação de informação às demais unidades orgânicas da autarquia, e o 
controlo da execução das decisões tomadas; 

d) Elaborar, em articulação com o Gabinete de Apoio à Vereação, a agenda dos eleitos; 
e) Apoiar o relacionamento da autarquia com entidades externas, em articulação com as restantes 

unidades orgânicas, de acordo com a natureza da temática em causa; 
f) Formular e submeter a agendamento propostas para reunião da Câmara Municipal relativas a 

competências próprias ou delegadas do presidente; 
g) Articular com o Departamento de Gestão e Modernização Administrativa a elaboração da “Ordem do 

Dia” relativa às reuniões da Câmara Municipal; 
h) Coordenar a recolha, tratamento e envio de informação requerida, nos termos da lei, pelos órgãos 

municipais ou seus titulares, bem como por órgãos de soberania; 
i) Assegurar o registo permanente dos atos praticados pelo presidente da Câmara ao abrigo de 

competências delegadas; 
j) Coordenar, em articulação com as demais unidades orgânicas da Câmara Municipal, a produção dos 

despachos ordens de serviços e outras decisões do presidente da Câmara; 
k) Elaborar, em articulação com as demais unidades orgânicas, informações e pareceres necessários à 

tomada de decisões, bem como, a matérias a apreciar e debater nas reuniões dos órgãos autárquicos; 
l) Participar nas reuniões públicas dos órgãos municipais. 
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Artigo 36.º 
Gabinete Apoio à Vereação 

 
1. Constitui missão do Gabinete de Apoio à Vereação (GAV) prestar apoio direto à vereação da Câmara 

no desempenho das suas competências. 
 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, ao Gabinete de Apoio à Vereação, as seguintes 

competências: 
 
a) Assegurar o apoio direto à vereação, designadamente ao nível técnico e administrativo; 
b) Assegurar e agendar o atendimento público destinado à vereação, nomeadamente a preparação de 

documentação de suporte, a solicitação de informação às demais unidades orgânicas da autarquia e o 
controlo da execução das decisões tomadas; 

c) Articular com o Gabinete de Apoio à Presidência, a agenda dos eleitos; 
d) Apoiar o relacionamento da autarquia com entidades externas, em articulação com as restantes 

unidades orgânicas, de acordo com a natureza da temática em causa; 
e) Elaborar e submeter a agendamento propostas para reunião da Câmara Municipal relativas às 

competências dos vereadores; 
f) Elaborar, em articulação com as demais unidades orgânicas, informações e pareceres necessários à 

tomada de decisões, bem como, a matérias a apreciar e debater nas reuniões dos órgãos autárquicos. 
 
 

Artigo 37.º 
Gabinete de Auditoria Interna 

 
1. Constitui missão do Gabinete de Auditoria Interna (GAI) contribuir para a otimização da gestão, 

acrescentando valor através da promoção da simplificação, agilização, inovação, integridade, confiança 
e transparência nos processos e atividades desenvolvidas pelas diferentes Unidades Orgânicas, 
visando a sua eficiência, eficácia, rendibilidade e sustentabilidade, e assim concorrer para o êxito da 
gestão das finanças públicas. 

 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, ao Gabinete de Auditoria Interna, as seguintes 

competências: 
 
a) Elaborar a proposta de programa anual de auditoria interna; 
b) Realizar auditorias financeiras e de gestão, auditorias operacionais e de conformidade legal e 

regulamentar, no âmbito da atividade desenvolvida pelos serviços do Município; 
c) Acompanhar ações inspetivas promovidas por entidade da tutela, bem como auditorias financeiras e de 

gestão externas, nomeadamente, a auditoria às contas da Câmara Municipal, prevista na Lei das 
Finanças Locais, analisar os respetivos relatórios e propor a aplicação das eventuais medidas 
preconizadas; 

d) Zelar e verificar o cumprimento da aplicação de leis, regulamentos e outras normas vigentes, verificar a 
suficiência, a exatidão e regularidade dos processos de arrecadação de receitas e de realização de 
despesas e respetivos registos contabilísticos, produzindo recomendações sobre medidas e ações 
corretivas que se justifiquem; 

e) Coordenar e acompanhar os procedimentos de exercício do direito ao contraditório resultante de 
Auditoria Externa e de Ações Inspetivas Externas; 

f) Elaborar e monitorizar a norma de controlo interno e garantir a sua aplicação por todos os serviços 
municipais; 

g) Acompanhar e monitorizar o Plano Municipal de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os Riscos 
de Corrupção e Infrações Conexas, elaborando o relatório anual da sua aplicação; 

h) Manter permanentemente atualizado o Manual de Auditoria Interna. 
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Artigo 38.º 
Gabinete de Consultadoria Jurídica 

 
1. Constitui missão do Gabinete de Consultadoria Jurídica (GCJ), o apoio jurídico e a representação 

forense ao Município. 
 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, ao Gabinete de Consultadoria Jurídica, as seguintes 

competências: 
 
a) Assegurar a representação forense do Município, nos termos da Lei, de acordo com as orientações 

definidas; 
b) Assegurar o apoio jurídico geral aos serviços do Município, nomeadamente, através da prestação de 

pareceres jurídicos, bem como outras tarefas que lhe venham a ser cometidas. 
 
 

Artigo 39.º 
Gabinete de Planeamento 

 
1. Constitui missão do Gabinete de Planeamento (GP) promover processos de planeamento estratégico 

indutores do desenvolvimento sustentável do concelho. 
 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, ao Gabinete de Planeamento, as seguintes 

competências:  
 
a) Promover e realizar as ações necessárias para o planeamento estratégico integrado e desenvolvimento 

do Concelho de Loures; 
b) Centralizar as políticas de orientação estratégica emanadas pela Administração e transmiti-las à 

estrutura municipal; 
c) Promover o alinhamento com os processos de planeamento externo, nomeadamente: planos nacionais 

de desenvolvimento estratégico, planos regionais e especiais de ordenamento do território, planos 
supramunicipais, projetos e investimentos de infraestruturas supramunicipais, garantindo a articulação 
com as diferentes tutelas envolvidas; 

d) Coordenar o processo de monitorização do Plano Diretor Municipal e propor a abertura de processos de 
revisão, alteração ou suspensão do mesmo, bem como informar da oportunidade de elaboração dos 
demais instrumentos de gestão territorial; 

e) Promover a monitorização e avaliação do estado de ordenamento do território; 
f) Acompanhar os projetos e investimentos de impacto estratégico para o desenvolvimento do concelho; 
g) Planear e gerir os processos de mobilidade, acessibilidades e transportes públicos; 
h) Elaborar pareceres para entidades externas em matéria de mobilidade e transportes públicos; 
i) Centralizar toda a informação estatística relevante para a atividade municipal; 
j) Articular com as respetivas unidades orgânicas o planeamento e gestão das cartas: educativa, 

equipamentos sociais, cultural, desportiva e outras consideradas relevantes para a atividade municipal; 
k) Recolher e tratar a informação de interesse para o concelho, com o objetivo de promover a sua 

utilização por toda a estrutura municipal; 
l) Gerir o sistema de informação georreferenciada, nomeadamente, no que se refere à articulação com os 

sistemas nacionais e internacionais de informação geográfica, obtendo os levantamentos foto, vídeo e 
cartográficos necessários e promovendo a recolha e processamento da informação alfanumérica e 
cartográfica de base, para a elaboração da cartografia digital. 

 
 

Artigo 40.º 
Gabinete de Intervenção Local 

 
1. Constitui missão do Gabinete de Intervenção Local (GIL) promover a articulação com as Juntas de 

Freguesia e coordenar processos integrados de atuação no território. 
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2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas ao Gabinete de Intervenção Local, as seguintes 
competências: 

 
a) Estabelecer a ligação institucional entre o Município e as Juntas de Freguesia; 
b) Estudar e propor a celebração de acordos de execução e contratos interadministrativos com as Juntas 

de Freguesia e proceder à monitorização e acompanhamento da sua execução; 
c) Assegurar uma eficiente articulação com as freguesias nas áreas relativas aos licenciamentos 

delegados, garantindo a uniformização dos respetivos procedimentos; 
d) Planear e coordenar ações conjuntas de intervenção no território, que impliquem a participação de 

vários serviços municipais e ou juntas de freguesia; 
e) Coordenar as intervenções dos operadores públicos e privados no solo e subsolo. 

 
 

Artigo 41.º 
Gabinete de Protocolo e Relações Institucionais 

 
1. Constitui missão do Gabinete de Protocolo e Relações Institucionais (GPRI) assegurar a representação 

institucional do Município. 
 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas ao Gabinete de Protocolo e Relações Institucionais, 

as seguintes competências: 
 
a) Elaborar e propor normas relativas ao protocolo e ao uso dos símbolos e outros elementos heráldicos 

do Município; 
b) Apoiar a coordenação da representação institucional do Município em eventos onde este participe; 
c) Coordenar e assegurar a aplicação do protocolo no âmbito de eventos promovidos pelos órgãos 

municipais; 
d) Supervisionar o envio da correspondência oficial, nomeadamente convites, ofícios-convite, cartões de 

agradecimento, cartões de visita e outros suportes, no âmbito da realização de eventos que careçam de 
tratamento protocolar; 

e) Coordenar os processos de celebração e acompanhamento de protocolos de geminação e/ou 
cooperação com unidades territoriais nacionais e estrangeiras; 

f) Coordenar a aplicação do Regulamento de Condecorações Municipais. 
 
 

Artigo 42.º 
Gabinete de Revitalização Urbana 

 
1. Constitui missão do Gabinete de Revitalização Urbana (GRU): promover de forma integrada a 

revitalização dos centros urbanos, fomentando a participação ativa dos vários agentes locais. 
 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas ao Gabinete de Revitalização Urbana, as seguintes 

competências: 
 
a) Definir uma estratégia municipal para a revitalização dos centros urbanos; 
b) Analisar e avaliar as várias propostas de intervenção; 
c) Coordenar e implementar ações e iniciativas inseridas no projeto de revitalização urbana; 
d) Acompanhar no terreno as várias intervenções a realizar; 
e) Promover parcerias com os agentes locais, visando a sua participação e envolvimento em todo o 

processo. 
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Capítulo III 
Apoio à Assembleia Municipal 

 
Artigo 43.º 

Gabinete Apoio à Assembleia Municipal 
 

1. Constitui missão do Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal (GAAM) assegurar o apoio à 
Assembleia Municipal no desempenho das suas competências. 

 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas ao Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal, as 

seguintes competências: 
 
a) Assegurar o apoio direto ao presidente da Assembleia Municipal, designadamente, técnico e 

administrativo; 
b) Assegurar e agendar o atendimento público destinado ao presidente; 
c) Elaborar, em articulação com o Gabinete de Apoio à Presidência, a ordem de trabalho das reuniões da 

Assembleia Municipal; 
d) Assegurar o edital da convocação das reuniões e proceder à sua divulgação; 
e) Assegurar o apoio à realização das reuniões da Assembleia Municipal e das comissões constituídas; 
f) Elaborar as atas das reuniões da Assembleia Municipal ou de reuniões de comissões quando solicitado. 

 
 
 

Capítulo IV 
Polícia Municipal 

 
Artigo 44.º 

Serviço de Polícia Municipal 
 

1. Constitui missão da Polícia Municipal dirigir as atuações relacionadas com a atividade de Policia 
Municipal, fiscalização e contraordenações, zelando pelo cumprimento das Leis, regulamentos, 
deliberações ou decisões dos órgãos municipais e cooperar, no âmbito dos seus poderes, com os 
demais serviços do Município e com outras entidades públicas, designadamente as forças de 
segurança. 

 
2. Para a realização da respetiva missão, o serviço de Polícia Municipal exerce as funções e competências 

previstas nos artigos 3.º e 4.º da Lei n.º 19/2004, de 20 de maio, designadamente: 
 
a) Intervir em programas destinados à ação das polícias junto das escolas ou de grupos específicos de 

cidadãos; 
b) Efetuar a guarda de edifícios e equipamentos municipais, ou outros temporariamente à sua 

responsabilidade; 
c) Regular o trânsito rodoviário e pedonal na área da jurisdição municipal; 
d) Fiscalizar o cumprimento das normas de estacionamento de veículos e de circulação rodoviária, 

incluindo a participação dos acidentes de viação que não envolvam procedimento criminal; 
e) Elaborar autos de notícia por acidente de viação quando o facto não constituir crime; 
f) Fazer vigilância nos transportes urbanos locais, nos espaços públicos ou abertos ao público, 

designadamente nas áreas circundantes das escolas em coordenação com as forças de segurança; 
g) Adotar as providências organizativas apropriadas aquando da realização de eventos na via pública que 

impliquem restrições à circulação, em coordenação com as forças de segurança competentes, quando 
necessário; 

h) Deter e entregar imediatamente à autoridade judiciária ou entidade policial os suspeitos de crime 
punível com pena de prisão, em caso de flagrante delito, nos termos da lei processual penal; 

i) Denunciar os crimes de que tiver conhecimento no exercício das suas funções, e por causa delas, e 
praticar os atos cautelares necessários e urgentes para assegurar os meios de prova, nos termos da lei 
processual penal, até à chegada do órgão de polícia criminal competente; 
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j) Exercer funções de polícia ambiental; 
k) Exercer funções de polícia mortuária; 
l) Criar as condições de segurança necessárias para a execução dos despejos administrativos; 
m) Cooperar, no âmbito dos seus poderes, com os demais serviços do Município e com quaisquer outras 

entidades públicas que o solicitem, designadamente as forças de segurança, nos termos da lei; 
n) Participar em situações de crise ou calamidade pública com o Serviço Municipal de Proteção Civil; 
o) Promover, isoladamente ou em colaboração com outras entidades, ações de sensibilização e 

divulgação de matérias de relevante interesse social, designadamente de prevenção rodoviária e 
ambiental; 

p) Fiscalizar os recursos cinegéticos. 
 
2.1. No âmbito da atividade fiscalizadora, são ainda exercidas as seguintes competências: 
 
a) Fiscalizar o cumprimento dos regulamentos municipais e a aplicação das normas legais cuja 

competência de aplicação ou de fiscalização caiba ao Município, designadamente nos domínios do 
urbanismo, da defesa e proteção da natureza e do ambiente, do património cultural; 

b) Executar coercivamente, nos termos da lei, os atos administrativos emanados dos órgãos do Município; 
c) Executar mandados de notificação; 
d) Apoiar as ações de realojamento, em articulação com os serviços competentes; 
e) Detetar e promover a remoção de viaturas abandonadas na via pública, desencadeando o respetivo 

processo administrativo; 
f) Fiscalizar o exercício de atividades ruidosas de caráter temporário ou proveniente de eventos de 

diversão e desportivos, da competência da Câmara Municipal; 
g) Fiscalizar o cumprimento das normas relativas à proteção de pessoas e bens, designadamente, 

coberturas de poços, fossas, fendas e outras irregularidades no solo. 
 
2.2. No âmbito jurídico-administrativo: 
 
a) Apoiar jurídica e tecnicamente o serviço de Polícia Municipal, assegurando as articulações necessárias 

com os restantes serviços municipais; 
b) Instruir os processos de contraordenações da competência da Câmara Municipal e assegurar os atos 

processuais correspondentes; 
c) Instruir os procedimentos administrativos com vista à remoção coerciva de elementos que ocupem o 

espaço público, incluindo a afixação, inscrição e difusão de mensagens publicitárias, em violação das 
disposições legais e regulamentares aplicáveis e assegurar os atos processuais correspondentes. 

 
 

Artigo 45.º 
Comandante da Polícia Municipal 

 
1. O Serviço de Polícia Municipal é dirigido por um comandante, o qual ficará equiparado, para todos os 

efeitos, ao cargo de direção intermédia de 1.º grau. 
 
2. O comandante da Polícia Municipal chefia, por inerência, o Gabinete do Contrato Local de Segurança 

sem que essa inerência lhe confira o direito a qualquer remuneração suplementar ou acessória, 
nomeadamente a nível de subsídio, suplemento remuneratório, gratificação, subvenção, senha de 
presença, abono ou despesa de representação. 

 
 

Artigo 46.º 
Estrutura da Polícia Municipal 

 
Integram a estrutura flexível da Polícia Municipal as seguintes unidades, com as competências definidas por 
referência ao artigo 44.º da Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures: 
 
a) Divisão Operacional - exerce as competências previstas nos números 2 e 2.1.; 
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b) Divisão Jurídico Administrativa - exerce as competências previstas no número 2.1., no que diz respeito 
a competências de fiscalização e as competências previstas no número 2.2.. 

 
 
 

Capítulo V 
Proteção Civil 

 
Artigo 47.º 

Serviço Municipal de Proteção Civil 
 

1. Constitui missão do Serviço Municipal de Proteção Civil definir, executar e coordenar a política 
municipal de Proteção Civil, nos seus domínios de atuação, para a prossecução dos seguintes 
objetivos: 

 
2. São objetivos fundamentais da proteção civil municipal: 
 
a) Prevenir, no território municipal, os riscos coletivos e a ocorrência de acidente grave ou catástrofe deles 

resultantes; 
b) Atenuar, na área do Município, os riscos coletivos e limitar os seus efeitos no caso das ocorrências 

descritas na alínea anterior; 
c) Socorrer e assistir, no território municipal, as pessoas e outros seres vivos em perigo e proteger bens e 

valores culturais, ambientais e de elevado interesse público; 
d) Apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas nas áreas do Município afetadas por acidente 

grave ou catástrofe. 
 
3. A atividade de proteção civil municipal exerce-se nos seguintes domínios: 
 
a) Levantamento, previsão, avaliação e prevenção dos riscos coletivos do Município; 
b) Análise permanente das vulnerabilidades municipais perante situações de risco; 
c) Informação e formação das populações do Município, visando a sua sensibilização em matéria de 

autoproteção e de colaboração com as autoridades; 
d) Planeamento de soluções de emergência, visando a busca, o salvamento, a prestação de socorro e de 

assistência, bem como a evacuação, alojamento e abastecimento das populações presentes no 
Município; 

e) Inventariação dos recursos e meios disponíveis e dos mais facilmente mobilizáveis, ao nível municipal; 
f) Estudo e divulgação de formas adequadas de proteção dos edifícios em geral, de monumentos e de 

outros bens culturais, de infraestruturas, do património arquivístico, de instalações de serviços 
essenciais, bem como do ambiente e dos recursos naturais existentes no Município; 

g) Previsão e planeamento de ações atinentes à eventualidade de isolamento de áreas afetadas por riscos 
no território municipal. 

 
 

Artigo 48.º 
Competências do Serviço Municipal de Proteção Civil 

 
1. O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) constitui a estrutura funcional e operativa responsável 

pela prossecução das atividades de proteção civil no âmbito municipal. 
 
2. Para a realização da respetiva missão, o Serviço Municipal de Proteção Civil exerce as seguintes 

competências: 
 
2.1. Competências gerais: 
 
a) Apoiar os órgãos municipais na conceção e implementação de políticas e estratégias nos domínios da 

proteção civil; 
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b) Assegurar o apoio necessário à Autoridade Municipal de Proteção Civil e à Comissão Municipal de 
Proteção Civil (CMPC); 

c) Apoiar tecnicamente, nos domínios da proteção civil e áreas transversais a esta e sempre que 
solicitado, os serviços do Município e demais entidades implantadas na área do Concelho; 

d) Articular as atividades gerais de proteção civil com os demais agentes e entidades relevantes neste 
domínio e localizadas na área geográfica do Concelho, estabelecendo rotinas e critérios de 
interoperacionalidade; 

e) Centralizar, tratar e divulgar toda a informação relevante em matéria de proteção civil. 
 
2.2. Nos domínios do Planeamento e Operações: 
 
a) Acompanhar a elaboração e atualizar o plano municipal de emergência e os planos especiais, quando 

estes existam; 
b) Assegurar a funcionalidade e a eficácia da estrutura do SMPC; 
c) Inventariar e atualizar permanentemente os registos dos meios e dos recursos existentes no concelho, 

com interesse para o SMPC; 
d) Realizar estudos técnicos com vista à identificação, análise e consequências dos riscos naturais, 

tecnológicos e sociais que possam afetar o Município, em função da magnitude estimada e do local 
previsível da sua ocorrência, promovendo a sua cartografia, de modo a prevenir, quando possível, a sua 
manifestação e a avaliar e minimizar os efeitos das suas consequências previsíveis; 

e) Manter informação atualizada sobre acidentes graves e catástrofes ocorridas no Município, bem como 
sobre elementos relativos às condições de ocorrência, às medidas adotadas para fazer face às 
respetivas consequências e às conclusões sobre o êxito ou insucesso das ações empreendidas em 
cada caso; 

f) Planear o apoio logístico a prestar às vítimas e às forças de socorro em situação de emergência; 
g) Fazer o levantamento, organizar e gerir os centros de alojamento a acionar em situação de emergência; 
h) Elaborar planos prévios de intervenção e preparar e propor a execução de exercícios e simulacros que 

contribuam para uma atuação eficaz de todas as entidades intervenientes nas ações de proteção civil; 
i) Estudar as questões de que vier a ser incumbido, propondo as soluções que considere mais 

adequadas. 
 
2.3. Nos domínios da Prevenção, Segurança e Informação Pública: 
 
a) Propor medidas de segurança face aos riscos inventariados; 
b) Colaborar na elaboração e execução de treinos e simulacros; 
c) Elaborar projetos de regulamentação de prevenção e segurança; 
d) Realizar ações de sensibilização para questões de segurança, preparando e organizando as 

populações face aos riscos e cenários previsíveis; 
e) Promover campanhas de informação sobre medidas preventivas, dirigidas a segmentos específicos da 

população alvo, ou sobre riscos específicos em cenários prováveis previamente definidos; 
f) Fomentar o voluntariado em proteção civil; 
g) Estudar as questões de que vier a ser incumbido, propondo as soluções que entenda mais adequadas; 
h) Assegurar a pesquisa, análise, seleção e difusão da documentação com importância para a proteção 

civil; 
i) Divulgar a missão e estrutura do SMPC; 
j) Gerir e dinamizar as atividades da Escola de Prevenção e Segurança; 
k) Recolher a informação pública emanada das comissões e gabinetes que integram o SMPC destinada à 

divulgação pública relativa a medidas preventivas ou situações de catástrofe; 
l) Promover e incentivar ações de divulgação sobre proteção civil junto dos munícipes com vista à adoção 

de medidas de autoproteção; 
m) Indicar, na iminência de acidentes graves ou catástrofes, as orientações, medidas preventivas e 

procedimentos a ter pela população para fazer face à situação; 
n) Dar seguimento a outros procedimentos, por determinação do presidente da Câmara Municipal ou 

vereador com competências delegadas. 
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2.4. Nos domínios da Administração e Logística: 
 
a) Apoiar as atividades do serviço em situação corrente e em emergência, sustentando as necessidades 

logísticas de funcionamento; 
b) Efetuar o inventário de todos os bens alocados ao serviço, mantendo atualizadas as respetivas 

listagens; 
c) Realizar regularmente os testes de funcionamento aos equipamentos e sistemas afetos ao serviço, 

estabelecendo os procedimentos e as respetivas rotinas, sustentadas em listas de verificação; 
d) Garantir as operações de manutenção aos equipamentos e sistemas de acordo com os calendários 

previstos, desenvolvendo os mecanismos internos tendentes à reparação dos mesmos sempre que tal 
se verificar; 

e) Elaborar e manter atualizados os modelos de fichas necessárias à sustentação das operações de 
emergência de proteção civil; 

f) Gerir as infraestruturas à responsabilidade do serviço que sejam destinadas a apoios de retaguarda em 
operações de emergência de proteção civil. 

 
 

Artigo 49.º 
Estrutura do Serviço Municipal de Proteção Civil 

 
1. O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) obedece ao modelo de estrutura hierarquizada da 

Câmara Municipal e corresponde a unidade orgânica flexível de 3.º grau, dirigida por cargo dirigente 
intermédio de 3.º grau, cabendo a este último promover o estabelecimento de relações de colaboração 
técnica entre os diversos organismos que intervêm na proteção civil, e apoiar o Presidente da Câmara 
Municipal e a Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) no estabelecimento de relações 
interinstitucionais, no sentido de aumentar a eficácia e efetividade das medidas tomadas. 

 
2. Para assegurar o exercício das competências cometidas ao SMPC, este integra os seguintes Gabinetes 

Técnicos: 
 
a) Gabinete Técnico de Operações e Planeamento (GTOP); 
b) Gabinete Técnico de Prevenção, Segurança e Informação Pública (GTPSIP); 
c) Gabinete Técnico de Administração e Logística (GTAL). 

 
 

Artigo 50.º 
Comissão Municipal de Proteção Civil 

 
Com a composição e competências previstas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 3.º da Lei n.º 65/2007, de 12 de 
novembro, funciona, na dependência da autoridade municipal de proteção civil, a Comissão Municipal de 
Proteção Civil, enquanto organismo de coordenação institucional ao nível municipal. 

 
 

Artigo 51.º 
Centro de Coordenação Operacional Municipal 

 
1. Junto do Serviço Municipal de Proteção Civil e na dependência da autoridade municipal de proteção 

civil, funciona o Centro de Coordenação Operacional Municipal (CCOM), com as funções de 
coordenação e de gestão das operações de proteção civil. 

 
2. O CCOM, subsidiário da Comissão Municipal de Proteção Civil, assegura que todos os serviços do 

Município, das Juntas de Freguesia, entidades e instituições presentes na área do Município e 
imprescindíveis às operações de proteção e socorro, emergência e assistência previsíveis ou 
decorrentes de acidente grave ou catástrofe se articulam entre si, garantindo os meios considerados 
adequados à gestão da ocorrência em cada caso concreto. 
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3. O CCOM integra, para além dos membros da Comissão, representantes das unidades orgânicas da 
Câmara Municipal de Loures, dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas (SIMAR) e dos Sapadores Florestais Municipais, e demais entidades que cada 
ocorrência em concreto venha a justificar. 

 
4. O CCOM garante uma avaliação permanente e contínua das necessidades de coordenação dos 

recursos e do apoio logístico das operações de socorro, emergência e assistência realizadas por todas 
as entidades e instituições. 

 
5. O Centro de Coordenação Operacional Municipal tem por atribuições: 
 
a) Integrar, monitorizar e avaliar toda a atividade operacional quando em situação de acidente grave ou 

catástrofe; 
b) Assegurar a ligação operacional e a articulação municipal com os agentes de proteção civil e outras 

estruturas operacionais no âmbito do planeamento, assistência, intervenção e apoio técnico ou científico 
nas áreas do socorro e emergência; 

c) Garantir que as entidades e instituições integrantes do CCOM acionam, no âmbito da sua estrutura 
hierárquica e ao nível do escalão municipal, os meios necessários ao desenvolvimento das ações; 

d) Difundir comunicados técnico-operacionais e avisos às populações e às entidades e instituições, 
incluindo os órgãos de comunicação social; 

e) Avaliar a situação e propor à Autoridade Municipal de Proteção Civil a emissão da declaração de alerta, 
assegurando as respetivas ações consequentes e medidas no âmbito da solicitação de ajuda ao 
subsistema de nível superior na medida em que os objetivos da proteção civil não possam ser 
alcançados pelo subsistema de proteção civil de âmbito municipal, atenta a dimensão e a gravidade dos 
efeitos das ocorrências; 

f) Estabelecer os contactos e articular os fluxos de informação de caráter operacional com o Centro de 
Coordenação Operacional Distrital, nomeadamente para efeitos de pontos de situação e de reforços de 
meios e recursos indispensáveis às operações de proteção e socorro na área do Município. 

 
 

Artigo 52.º 
Comandante Operacional Municipal 

 
O Comandante Operacional Municipal é o coordenador do Centro de Coordenação Operacional Municipal 
(CCOM), com as competências previstas no artigo 14.º da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro. 

 
 
 

Título III 
Disposições finais 

 
Capítulo I 

Produção de efeitos 
 

Artigo 53.º 
Entrada em vigor 

 
O presente regulamento da estrutura orgânica da Câmara Municipal de Loures e o organograma anexo, que 
dele faz parte integrante como anexo I, entra em vigor no dia 01 de janeiro de 2020. 
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        Unidades Nucleares (Departamentos)        Unidade Flexível (Divisões)       Unidade Flexível de 3.º grau         Gabinetes Funcionais 
 

DEI Divisão de Economia e Inovação DE Departamento de Educação DA Departamento de Ambiente 

DAIC Divisão de Atendimento, Informação e Comunicação DIPE Divisão de Intervenção e Planeamento Educativo DZVF Divisão de Zonas Verdes e Floresta 
DTO Divisão de Transportes e Oficinas DASE Divisão de Ação Social Escolar DSPA Divisão de Serviços Públicos Ambientais 
DSV Divisão de Serviços Veterinários DISE Divisão de Intervenção Socioeducativa DESA Divisão de Energia e Sustentabilidade Ambiental 
DAUGI Divisão de Áreas Urbanas Génese Ilegal DOM Departamento de Obras Municipais   
DT Divisão de Turismo DEP Divisão de Estudos e Projetos DPGU Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística 

UIM Unidade de Informação Municipal DO Divisão de Obras DRU Divisão de Reabilitação Urbana 
DGMA Departamento de Gestão e Modernização Administrativa DCME Divisão de Conservação e Manutenção de Equipamentos DPU Divisão de Planeamento Urbanístico 
DITQ Divisão de Inovação Tecnológica e Qualidade DI Divisão de Infraestruturas DGU Divisão de Gestão Urbanística 
DGDMA Divisão de Gestão Documental e Modernização Administrativa UIEP Unidade de Intervenção no Espaço Público DFTU Divisão de Fiscalização Técnica Urbanística 
DAG Divisão de Administração Geral DCDJ Departamento de Cultura, Desporto e Juventude DAU Divisão de Administração Urbanística 
DRH Departamento de Recursos Humanos DC Divisão de Cultura DCSH Departamento de Coesão Social e Habitação 

DGRH Divisão de Gestão de Recursos Humanos DD Divisão de Desporto DH Divisão de Habitação 
DSSOAS Divisão de Segurança, Saúde Ocupacional e Apoio Psicossocial UBLP Unidade de Bibliotecas e Leitura Pública DIS Divisão de Intervenção Social 
DARH Divisão Administrativa de Recursos Humanos UPM Unidade de Património e Museologia DGPS Divisão de Gestão e Promoção da Saúde 
DPFA Departamento de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento GJ Gabinete de Juventude UIC Unidade da Inclusão e Cidadania 
DPCA Divisão de Planeamento e Controlo de Atividades SMPC Serviço Municipal de Proteção Civil GCLS Gabinete do Contrato Local de Segurança 
DGF Divisão de Gestão Financeira GTOP Gabinete Técnico de Operações e Planeamento   
DPC Divisão de Contabilidade e Património GTPSIP Gab. Técnico de Prevenção, Segurança e Informação Pública   
DCA Divisão de Contratação e Aprovisionamento GTAL Gabinete Técnico de Administração Logística   
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