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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

46.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 25 de setembro de 2019 

 
 
 
 

PRESENÇAS 
 

• Sr. Presidente da Câmara 
 
• Sr. Vice-Presidente 
 
 
 
Senhoras Vereadoras: 
 
• Sónia Alexandra da Silva Paixão dos Santos 

Bernardo Lopes 
 
• Maria Rita Colaço Leão 
 
• Ivone de Fátima da Cunha Gonçalves 
 
 
 
Senhores Vereadores: 
 
• Tiago Farinha Matias 
 
• Gonçalo Filipe Vintém Caroço 
 
• Nuno Ricardo Conceição Dias 
 
• António Manuel Lopes Marcelino 
 
• Nuno Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho 
 
• João Manuel Ferreira Calado 

 
 
 
 
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

Saudação aos Atletas e Treinador da GesLoures - 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M, 
Unipessoal, Lda., apresentada pelo Sr. Vice-
Presidente. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 550/2019 

 
Atletas e Treinador da GesLoures 

alcançam 6.º e 7.º lugares 
no Campeonato do Mundo 

World Para Swimming - Londres 
e 4 medalhas de prata 

no Campeonato da Europa 
de Down Syndrome International Swimming 

Organisation - Sardenha 
 

No passado dia 16 de setembro, os atletas de 
natação adaptada da GesLoures Daniel Vieira e 
David Grachat, acompanhados pelo seu treinador 
Carlos Mota, regressaram do Campeonato do 
Mundo World Para Swimming - Londres, onde 
competiram. 
 
O atleta Daniel Videira, bateu o Record Nacional 
de 400 m. Livres, tendo sido apurado para a final, 
onde alcançou um honroso 6.º lugar. 
 
O atleta David Grachat marcou lugar na final de 
400 m. Livres onde obteve o 7.º lugar com a sua 
melhor marca do ano. 
 
O atleta Diogo Onofre Matos conquistou quatro 
medalhas de prata, tornando-se Vice-Campeão da 
Europa de Estafetas 4x50 estilos 4x50 livres, 
4x100 estilos e 4x100 livres, no Campeonato da 
Europa de Down Syndrome International 
Swimming Organisation, na Sardenha, que 
decorreu de 15 a 22 de setembro. 
 
Estes honrosos resultados vieram melhorar o atual 
posicionamento dos atletas da GesLoures Daniel 
Vieira e David Grachat no Ranking Mundial e 
reforçar ainda mais a confiança dos atletas na 
participação na Missão Paralímpica Tóquio 2020, 
cuja participação estava garantida desde abril 
deste ano. 
 
Os lugares alcançados no Campeonato do Mundo 
e no Campeonato da Europa demonstram o mérito 
e a qualidade do trabalho diariamente 
desenvolvido pelos atletas e pelo seu treinador no 
quadro da GesLoures. 
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A Câmara Municipal de Loures, reunida em 25 de 
setembro de 2019, delibera: 
 
Saudar os atletas Daniel Videira, David Grachat, 
Diogo Onofre Matos e o seu treinador Carlos Mota 
pelos meritórios resultados desportivos 
alcançados no Campeonato do Mundo World Para 
Swimming em Londres e Campeonato da Europa 
de Down Syndrome International Swimming 
Organisation na Sardenha, fruto do persistente 
trabalho que de há muito vêm desenvolvendo. 
 
Propõe-se dar conhecimento da presente 
Saudação à GesLoures, aos seus atletas e 
treinador, à comunicação social local e ao Comité 
Paralímpico Português. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Processo Disciplinar n.º 4/PDI/2019 
Proposta de aprovação do arquivamento parcial 
do processo disciplinar, de aplicação à arguida de 
sanção disciplinar de suspensão, de promoção de 
notificação da deliberação à arguida, à participante 
e à Sr.ª Instrutora nomeada e de comunicação da 
decisão ora proferida ao Departamento de 
Recursos Humanos. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 530/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Por despacho do Sr. Vereador Gonçalo 

Caroço, datado de 4 de abril de 2019, foi 
determinada a instauração do processo 
disciplinar n.º 4/PDI/2019 à trabalhadora 
Xxxxxx, com vínculo de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, na 
carreira/categoria de assistente operacional a 
prestar serviço na Escola xxxxxx; 

 
B. A Sr.ª Instrutora nomeada elaborou o 

competente relatório final no qual considera 
não se ter obtido prova irrefutável de parte dos 
factos, designadamente no que diz respeito à 
rasura do livro de ponto por parte da 
trabalhadora Xxxxxxx, relativamente aos 
espaços que a Coordenadora da Escola xxxxx 
havia trancado, nos dias 7, 8, 12 e 13 de 
fevereiro de 2019, relativamente ao registo de 

assiduidade da Assistente Operacional 
Yyyyyy, e quanto à recusa de assinatura do 
livro de ponto, nos dias 22, 25, 26, 27 e 28 de 
fevereiro de 2019, tendo proposto o 
arquivamento parcial do processo disciplinar 
n.º 4/PDI/2019, nos termos do disposto no 
artigo 213.º, n.º 1, da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na redação vigente 
(LTFP); 

 
C. Relativamente aos restantes factos 

participados, a Sr.ª Instrutora nomeada 
considerou que o comportamento da 
trabalhadora consubstancia duas infrações 
disciplinares, por violação dos deveres de 
zelo, lealdade e correção, previstos no artigo 
73.º, n.º 2, alíneas e), g) e h), e n.ºs 7, 9 e 10 
da LTFP; 

 
D. Compulsados os elementos do processo, a 

Sr.ª Instrutora nomeada propõe o 
arquivamento parcial do processo disciplinar, 
nos termos do disposto nos artigos 213.º e 
219.º da LGTFP e que se aplique uma sanção 
disciplinar de suspensão por um período de 60 
(sessenta) dias, fixada em 30 (trinta) dias por 
cada infração, à trabalhadora supra 
identificada, ao abrigo do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 180.º, n.ºs 3 e 4 do artigo 
181.º, n.ºs 2 e 3 do artigo 182.º, alíneas d) e h) 
do artigo 186.º e alínea g) do artigo 191.º, 
todos da LGTFP; 

 
E. Nos termos dos n.ºs 4 e 6 do artigo 197.º da 

LGTFP, a aplicação das sanções disciplinares 
é da competência do órgão executivo da 
autarquia local, sendo esta competência 
indelegável. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 55.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
conjugado com os artigos 189.º, 197.º, n.ºs 4 e 6 e 
220.º, todos do Anexo à LGTFP, e atento o 
procedimento disciplinar em causa, que a Câmara 
Municipal de Loures delibere: 
 
1. Aprovar o arquivamento parcial do processo 

disciplinar, nos termos do disposto nos artigos 
213.º e 219.º da LGTFP, por não se ter obtido 
prova irrefutável de parte dos factos; 

 
2. Aplicar à arguida, a trabalhadora Xxxxxx, 

sanção disciplinar de suspensão pelo período 
de 60 (sessenta) dias, fixada em 30 (trinta) 
dias por cada infração; 
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3. Que se promova a notificação da presente 
deliberação à arguida, à participante e à Sr.ª 
Instrutora nomeada, nos termos do disposto 
no artigo 222.º do Anexo à LGTFP, bem como 
se promova a comunicação da decisão ora 
proferida ao Departamento de Recursos 
Humanos. 

 
 

Loures, 18 de setembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara em exercício, 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por 10 votos a favor e 1 voto em 
branco, mediante escrutínio secreto) 

 
 
 
 
 

SEGURANÇA, SAÚDE OCUPACIONAL 
E APOIO PSICOSSOCIAL 

 
Proposta de aprovação da introdução da opção de 
“Miniprato com fruta” nos serviços diários do 
Refeitório Municipal, sendo fixado o preço de 
venda deste serviço em 2,00 €, com efeitos a 1 de 
outubro de 2019 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 546/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures assinou o “Pacto de 

Milão Sobre Política de Alimentação Urbana”, 
que integra, no seu “Quadro Geral para a 
Ação Sobre Política Alimentar”, entre outras, 
recomendações no âmbito de “dietas e 
nutrição sustentáveis”, como, “promover dietas 
sustentáveis (saudáveis, seguras, 
culturalmente apropriadas, amigas do 
ambiente e baseadas nos direitos humanos) 
(…)” e “lidar com doenças não transmissíveis 
associadas a dietas inadequadas e à 
obesidade, dando especial atenção à redução, 
quando apropriada, do consumo de açúcares, 
sal, gorduras trans, de carne e ao aumento de 
consumo diário de frutas, legumes e comidas 
não processadas”; 

 
 
 
 

B. Do “Estudo de Prevalência de Doenças 
Cardiovasculares”, realizado entre 1 janeiro de 
2017 e 31 de dezembro de 2018, com o 
objetivo de conhecer o grau de risco 
cardiovascular da população laboral e qual a 
incidência das principais doenças vasculares - 
Diabetes, Hipertensão arterial e Dislipidémia 
(colesterol) e Obesidade - na população dos 
trabalhadores da Câmara Municipal de Loures, 
dos SIMAR - Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas e das Empresas Municipais com 
acesso às consultas de Medicina Curativa, 
nomeadamente, GesLoures, Loures Parque e 
CCD - Centro de Cultura e Desporto do 
Município de Loures (todos autorizados a 
utilizar o Refeitório Municipal), concluiu-se que 
56,9% destes trabalhadores apresenta risco 
vascular moderado e alto (por fatores 
diversos); 

 
C. Paralelamente ao desenvolvimento do Estudo 

mencionado no ponto anterior, foram 
implementadas, no Refeitório Municipal, 
algumas medidas com o propósito de 
contribuir para a melhoria da saúde geral dos 
trabalhadores/utilizadores deste Refeitório, 
bem como consciencializar para a importância 
da adoção de estilos de vida mais saudáveis, 
como a redução de sal nos pratos 
confecionados e a introdução de receitas 
saudáveis (identificadas por Nutricionista, quer 
ao nível dos ingredientes a utilizar, quer da 
sua preparação) na Ementa; 

 
D. O serviço de “Miniprato” - composto por prato 

(de quantidade proporcional) e sopa (a que é 
possível acrescentar as saladas 
disponibilizadas para consumo livre) - foi 
criado por deliberação da Câmara Municipal, 
na sua 10.ª Reunião Ordinária, realizada a 19 
de março de 2014 (Proposta n.º 133/2014), 
com o valor definido em 1,90 € (um euro e 
noventa cêntimos), tendo sido implementado 
no Refeitório Municipal com efeitos a 1 de 
julho de 2014; 

 
E. Desde a sua implementação, este serviço tem 

registado grande adesão por parte dos 
utilizadores do Refeitório Municipal, 
representando cerca de 37% do total das 
refeições diárias confecionadas no último 
triénio (2016/2018); 
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F. Do exposto nas alíneas A. e B., percebe-se a 
importância do consumo de frutas para 
melhorar o equilíbrio da dieta alimentar, o que 
não se reflete na atual composição base do 
“Miniprato” servido aos utilizadores do 
Refeitório Municipal (não obstante estes 
consumidores poderem adquirir uma 
sobremesa - com as opções de fruta ou doce -
, para complemento desta refeição, pelo preço 
de 0,50 €); 

 
G. Neste contexto, pretende-se, ao abrigo do 

previsto no n.º 3 do artigo 2.º da Portaria n.º 
421/2012, de 4 de setembro, introduzir a 
opção de “Miniprato com fruta” nos serviços 
diários do Refeitório Municipal, com a 
composição base do “Miniprato” já disponível, 
acrescida de uma peça de fruta (sem opção 
de troca por qualquer outro produto, como pão 
ou doce), com o preço de 2,00 € (dois euros), 
a partir de 1 de outubro de 2019. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 2.º da Portaria n.º 
421/2012, de 4 de setembro, em conjugação com 
a alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, aprovar a introdução da opção de 
“Miniprato com fruta” nos serviços diários do 
Refeitório Municipal, com a composição base do 
“Miniprato” já disponível (que se mantém, ao preço 
de 1,90 €), acrescida de uma peça de fruta (sem 
opção de troca por qualquer outro produto, como 
pão ou doce), fixando-se o preço de venda deste 
novo serviço em 2,00 € (dois euros), com efeitos a 
1 de outubro de 2019. 

 
 

Loures, 18 de setembro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 

 
Proposta de aceitação da doação de parcela de 
terreno com a área de 17,88 m2 sita em Casal 
Magro, Freguesia de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 531/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Existe necessidade de estabilização do talude 

que suporta a Rua António da Silva Capela, 
sita em Ponte de Lousa, freguesia de Loures, 
atendendo o agravamento de abatimento da 
berma da faixa de rodagem; 

 
B. O Município de Loures necessita de 

concretizar a empreitada de construção de 
muro de suporte de terras e reperfilamento da 
via adjacente, incluindo a reposição das 
condições iniciais de acordo com o registo 
fotográfico existente; 

 
C. Henrique Gaspar Maria Pinto, António José 

Lopes Pinto, Sandra Isabel Antunes Custódio 
Pinto e Ana Lúcia Lopes Pinto pretendem doar 
ao Município de Loures a parcela de terreno 
com a área de 17,88 m2 para o domínio 
público municipal, melhor identificada em 
planta anexa como Parcela A descrita na ficha 
predial n.º 252/Loures, parte do prédio rústico 
localizado em Casal Magro inscrito no Serviço 
de Finanças sob o artigo 18, Secção D, da 
freguesia de Loures, atual artigo urbano 
10.834/Loures: 

 
 
Identificação Predial: Ficha Predial n.º 
252/Loures 
Identificação Matricial: Parte do artigo rústico 
18/D/Loures, que corresponde ao artigo urbano 
10.834 
Área do Artigo Urbano: Área coberta - 214 m2; 
Área descoberta - 1.840 m2; Total - 2.054 m2 
 
D. A referida área de 17,88 m2 integra a área 

descoberta do artigo 10.840/Loures, cujo valor 
patrimonial estimado é de 627,11 € 
(seiscentos e vinte sete euros e onze 
cêntimos). 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere ao abrigo do 
disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar a aceitação da doação correspondente à 
área de 17,88 m2 proposta pelos requerentes e 
atuais proprietários relativa ao prédio descrito na 
ficha predial n.º 252/Loures, e inscrito no Serviço 
de Finanças de Loures sob o artigo 10.834/Loures. 

 
 

Loures, 18 de setembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara em exercício, 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
Proposta de aceitação da doação de parte de 
prédio urbano, com a área de 9,47 m2, sita em 
Ponte de Lousa, Freguesia de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 532/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Existe necessidade de estabilização do talude 

que suporta a rua António da Silva Capela, 
sita em Ponte de Lousa, freguesia de Loures, 
atendendo o agravamento de abatimento da 
berma da faixa de rodagem; 

 
B. O Município de Loures necessita de 

concretizar a empreitada de construção de 
muro de suporte de terras e reperfilamento da 
via adjacente, incluindo a reposição das 
condições iniciais de acordo com o registo 
fotográfico existente. 

 
C. Sérgio Manuel Julião dos Santos, Fábio André 

Julião dos Santos, Inês Isabel Rosado Garcia 
das Neves Gomes e Maria Emília Pinto Julião 
pretendem doar ao Município de Loures a área 
de 9,47 m2 para o domínio público municipal, 
melhor identificada em planta anexa como 
Parcela C descrita na ficha predial n.º 
3630/Loures, parte do prédio urbano com 
729,50 m2 localizado em Ponte de Lousa, 
inscrito no Serviço de Finanças sob o artigo 
8189 da freguesia de Loures, cujo valor 
patrimonial estimado é de 650,64 € 
(seiscentos e cinquenta euros e sessenta e 
quatro cêntimos): 

Identificação Predial: Ficha Predial n.º 
3630/Loures 
Identificação Matricial: Parte do artigo rústico 
26/D/Loures Artigo Urbano 8189 
Área do Artigo Urbano: Área total - 729,50 m2 
 
D. A referida área de 729,50 m2 integra no 

cadastro o artigo rústico 26, Secção D, da 
freguesia de Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere ao abrigo do 
disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar a aceitação da doação correspondente à 
área de 9,47 m2 proposta pelos requerentes e 
atuais proprietários relativa ao prédio descrito na 
ficha predial n.º 3630/Loures, e inscrito no Serviço 
de Finanças de Loures sob o artigo 8189/Loures. 

 
 

Loures, 18 de setembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara em exercício, 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

ECONOMIA E INOVAÇÃO 
 

Galardão de Mérito Empresarial 
 

Proposta de ratificação do despacho do Sr. 
Presidente da Câmara em exercício, datado de 17 
de setembro de 2019, incidente sobre prorrogação 
do prazo de candidatura ao evento anual Galardão 
de Mérito Empresarial até 4 de outubro de 2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 533/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures relançou em 2015 a 

promoção do Galardão de Mérito Empresarial, 
aprovando o seu Regime de Participação bem 
como a Comissão de Avaliação; 
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B. É intenção continuar a galardoar as empresas 
que contribuem para o desenvolvimento 
socioeconómico do Concelho de Loures e que 
se destaquem pela sua atividade empresarial 
nas áreas da inovação, empreendedorismo e 
internacionalização; 

 
C. Na 41.ª Reunião Ordinária, datada de 

3/7/2019, foi aprovada a proposta de 
deliberação n.º 379/2019 relativamente ao 
prazo de candidatura ao evento anual 
“Galardão de Mérito Empresarial” a decorrer 
de 15 de julho a 13 de setembro de 2019; 

 
D. Findo o prazo estabelecido, o número de 

candidaturas rececionadas foi reduzido; 
 
E. Enquanto Presidente da Câmara em exercício, 

através do despacho de 17 de setembro de 
2019 sobre a informação técnica número 
E/98900/2019, de 15 de setembro, e por 
urgência e impossibilidade de reunir o órgão, 
foi prorrogado o prazo de candidaturas até dia 
4 de outubro de 2019, despacho efetuado ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 
75/2013. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea ff) 
do n.º 1 do artigo 33.º e n.º 3 do artigo 35.º, ambos 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere 
ratificar o meu despacho de prorrogação do prazo 
de candidatura do evento anual Galardão de 
Mérito Empresarial até 4 de outubro de 2019. 

 
 

Loures, 18 de setembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATO ELEITORAL 
PARA ELEIÇÃO 

DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
 

Proposta de transferência de verbas para 
Freguesias e Uniões de Freguesias, para 
pagamento de compensação aos membros das 
Mesas de Voto do Ato Eleitoral para eleição da 
Assembleia da República. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 534/2019 

 
Considerando que: 
 
A. No próximo dia 6 de outubro terá lugar a 

realização do ato eleitoral para a Eleição para 
a Assembleia da República no qual deve ser 
pago a cada um dos membros das mesas de 
voto das freguesias do Município de Loures, 
nos termos do disposto nos artigos 9.º e 10.º 
da Lei n.º 22/99, de 21 de abril, com a 
alteração introduzida pela Lei n.º 18/2014, de 
10 de abril, uma compensação de 51,77 € 
(cinquenta e um euros e setenta e sete 
cêntimos), atualizada com base na taxa de 
inflação; 

 
B. A obrigatoriedade do pagamento da 

compensação aos membros das mesas é 
competência legal do Ministério da 
Administração Interna, no âmbito de 
competência da organização do ato eleitoral; 

 
C. Por motivos de logística, no processamento do 

pagamento das compensações aos membros 
da mesa de voto, o legislador estipulou que o 
Ministério da Administração Interna efetua as 
necessárias transferências de verbas aos 
municípios, nos termos do artigo 10.º da Lei 
n.º 22/99, de 21 de abril, com a alteração 
introduzida pela Lei n.º 18/2014, de 10 de 
abril; 

 
D. Tendo em conta que o princípio da articulação 

e complementaridade de funções e razões de 
natureza logística, assume relevante interesse 
público que possa ser efetuada a transferência 
da referida verba às Freguesias e Uniões de 
Freguesias do Município que devido ao fator 
de proximidade local se mostram ser as 
autarquias mais indicadas para a 
concretização do pagamento das devidas 
compensações. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo da Lei n.º 
14/79, de 16 maio, com a redação em vigor, que 
aprovou a Lei Eleitoral para a Assembleia da 
República, bem como pelo n.º 1 do art.º 9.º da Lei 
n.º 22/99, de 21 de abril, com a alteração 
introduzida pela Lei n.º 18/2014, de 10 de abril e 
dos artigos 4.º e 117.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, delibere aprovar a transferência, para 
as Freguesias de Bucelas, Fanhões, Loures, 
Lousa e para as Uniões das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação, Moscavide e 
Portela, Sacavém e Prior Velho, Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, Santo 
Antão e São Julião do Tojal e Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas, para pagamento da 
compensação pelo desempenho das funções de 
membros de mesa no ato eleitoral para a Eleição 
da Assembleia da República que terá lugar no 
próximo dia 6 de outubro, dos montantes 
seguintes: 
 

Freguesias 
e Uniões de Freguesias 

N.º 
de 

mesas 

N.º 
de 

Membros 

Valor 
a transferir 

Bucelas 7 35 1.811,95 € 
Fanhões 4 20 1.035,40 € 
Loures 24 120 6.212,40 € 
Lousa 3 15 776,55 € 
Camarate, Unhos 
e Apelação 

 
33 

 
165 

 
8.542,05 € 

Moscavide e Portela 20 100 5.177,00 € 
Sacavém e Prior Velho 20 100 5,177,00 € 
Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha 
e Bobadela 

 
29 

 
145 

 
7.506,65 € 

Santo Antão 
e São Julião do Tojal 

 
10 

 
50 

 
2.588,50 € 

Santo António 
dos Cavaleiros e Frielas 

 
23 

 
115 

 
5.953,55 € 

 
 

Loures, 18 de setembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara em exercício, 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADE DE SERVIÇO 
DO VETERINÁRIO MUNICIPAL 

 
Proposta de celebração de Acordo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
Animalife - Associação de Sensibilização e Apoio 
Social e Ambiental, tendo por objetivo o apoio a 
tutores de animais, em famílias carenciadas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 535/2019 

 
Considerando que: 
 
A. É atribuição do Município de Loures, nos 

termos do n.º 1 e das alíneas g) e k) do n.º 2 
do artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, a promoção e salvaguarda 
dos interesses próprios das respetivas 
populações designadamente nos domínios da 
saúde e do ambiente; 

 
B. É competência da Câmara Municipal deliberar 

sobre formas de apoio a entidades e 
organismos legalmente existentes e, bem 
assim, apoiar atividades de natureza social, 
educativa ou outra de interesse para o 
Município, incluindo aquelas que contribuam 
para a promoção da saúde, nos termos das 
alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 
C. Existem inúmeros motivos que levam ao 

abandono de animais de companhia. A 
carência económica das famílias é um dos 
principais motivos; 

 
D. A ANIMALIFE é uma associação sem fins 

lucrativos para a sensibilização e apoio social 
e ambiental, a qual tem por objetivos 
fundamentais a promoção da cidadania, a 
proteção do meio ambiente e da saúde 
pública, a proteção das pessoas 
desfavorecidas e o apoio a associações de 
proteção animal; 

 
E. A ANIMALIFE disponibiliza uma rede social 

que possibilita a divulgação em massa dos 
animais para adoção, notícias e apelos, para 
além de várias campanhas de recolha de 
alimentos e fundos que permitem auxiliar na 
alimentação, esterilização, vacinação e 
desparasitação de animais que estão a cargo 
de famílias carenciadas; 
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F. Apostado em desincentivar o abandono de 
animais por parte de Munícipes mais 
carenciados, o Município de Loures pretende 
estabelecer uma parceria com a ANIMALIFE, 
cujo objetivo central é apoiar os respetivos 
donos no que se reporta a bens de primeira 
necessidade destinados aos referidos animais, 
com especial incidência nos cães e gatos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto pelas alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovar a celebração do Acordo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
Animalife - Associação de Sensibilização e Apoio 
Social e Ambiental, com vista ao apoio a tutores 
de animais, em famílias carenciadas, nos termos 
da minuta que se anexa. 

 
 

Loures, 16 setembro de 2019. 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Por alterações introduzidas 
em sede de Reunião de Câmara, o Acordo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
Animalife - Associação de Sensibilização e Apoio 
Social e Ambiental será oportunamente publicado 
em próxima edição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍCIA MUNICIPAL 
 

Proposta de isenção do pagamento das taxas de 
remoção e depósito de veículo automóvel 
encontrado em situação de estacionamento 
abusivo. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 537/2019 

 
Considerando que: 
 
A. No dia 15 de maio de 2019, a Divisão 

Operacional da Polícia Municipal de Loures 
procedeu à remoção do veículo automóvel 
com a matrícula 47-06-PU, em virtude de o 
mesmo se encontrar em situação de 
estacionamento abusivo, nos termos do n.º 1 
da alínea a) do artigo 163.º e alínea a) do n.º 1 
do artigo 164.º do Código da Estrada, 
conforme auto de ocorrência e fotografias de 
fls. 2 a 5; 

 
B. Para o levantamento do veículo automóvel 

com a matrícula 47-06-PU, seria devido o 
pagamento das taxas de remoção e depósito, 
fixadas pela Portaria n.º 1424/2001, de 13 de 
dezembro, com as alterações introduzidas 
pela Portaria n.º 1334-F/2010, de 31 de 
dezembro, respetivamente 103,00 € (cento e 
três euros), da taxa de remoção, acrescido de 
1.650,00 € (mil, seiscentos e cinquenta euros), 
de taxa de depósito correspondente à taxa 
diária de 22,00 €, o que perfaz um total de 
1.753,00 € (mil, setecentos e cinquenta e três 
euros); 

 
C. A proprietária do veículo, Xxxxxxx (fl. 6), em 

29 de julho de 2019, veio requerer a isenção 
do pagamento das taxas, alegando 
insuficiência económica (fl. 17); 

 
D. Para comprovar a alegada situação de 

insuficiência económica, a proprietária 
apresentou cópia dos seguintes documentos; 
Atestado emitido pela Junta de Freguesia do 
Lumiar (fl.13); Certidão da Autoridade 
Tributária e Aduaneira (fl.15) Declaração 
emitida pelo Instituto de Segurança Social, 
I.P., (fl. 16); Fatura/recibo emitida pela Epal (fl. 
21); Fatura/recibo da renda da casa de 
morada de família, emitida pela Gebalis (fl. 
22); Aviso de corte de fornecimento, emitido 
pela Iberdrola (fl. 23); 
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E. A documentação apresentada deve 
considerar-se prova bastante da insuficiência 
económica alegada, cfr. informação que 
consta a fls. 28. 

 
 
Pelo que tenho a honra de propor:  
 
Que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao 
abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 5.º do 
Regulamento de Taxas do Município de Loures, a 
isenção total do pagamento das taxas de remoção 
e depósito, no valor total 1.753,00 € (mil, 
setecentos e cinquenta e três euros), referentes ao 
veículo automóvel com a matrícula 47-06-PU, 
melhor identificado no processo n.º 218/2019, bem 
como o levantamento do mesmo. 

 
 

Loures, 16 de setembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e os votos a favor da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata, do Sr. 
Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 
 
 
 
 
Proposta de isenção do pagamento das taxas de 
remoção e depósito de veículo automóvel 
encontrado em situação de estacionamento 
abusivo. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 538/2019 

 
Considerando que: 
 
A. No dia 15 de março de 2019, a Divisão 

Operacional da Polícia Municipal de Loures 
procedeu à remoção do veículo automóvel 
com a matrícula 89-81-IV, em virtude de o 
mesmo se encontrar em situação de 
estacionamento abusivo, nos termos do n.º 1 
da alínea a) do artigo 163.º e alínea a) do n.º 1 
do artigo 164.º do Código da Estrada, 
conforme auto de ocorrência e fotografias de 
fls. 2 a 6; 

B. Para o levantamento do veículo automóvel 
com a matrícula 89-81-IV, seria devido o 
pagamento das taxas de remoção e depósito, 
fixadas pela Portaria n.º 1424/2001, de 13 de 
dezembro, com as alterações introduzidas 
pela Portaria n.º 1334-F/2010, de 31 de 
dezembro, respetivamente 103,00 € (cento e 
três euros), da taxa de remoção, acrescido de 
2.200,00 € (dois mil e duzentos euros), de taxa 
de depósito correspondente à taxa diária de 
22,00 €, o que perfaz um total de 2.303,00 € 
(dois mil, trezentos e três euros); 

 
C. O proprietário do veículo, Xxxxxxxx (fls. 7), em 

24 de junho de 2019, veio requerer a isenção 
do pagamento das taxas, alegando 
insuficiência económica (fl. 14); 

 
D. Para comprovar a alegada situação de 

insuficiência económica, o proprietário 
apresentou cópia dos seguintes documentos; 
comprovativo de entrega da declaração 
Modelo 3 do IRS, referente ao ano de 2018 
(fls. 23 a 28); Fatura/recibo da mensalidade da 
creche frequentada por um dos filhos menor 
de idade do requerente (fl. 19), Recibo de 
renda eletrónico (fl. 20); Fatura dos Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Resíduos de 
Loures e Odivelas (fl. 21); Fatura de 
eletricidade (fl. 22); 

 
E. A documentação apresentada deve 

considerar-se prova bastante da insuficiência 
económica alegada, cfr. informação que 
consta a fls. 31. 

 
 
Pelo que tenho a honra de propor:  
 
Que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao 
abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 5.º do 
Regulamento de Taxas do Município de Loures, a 
isenção total do pagamento das taxas de remoção 
e depósito, no valor total de 2.303,00 € (dois mil, 
trezentos e três euros), referentes ao veículo 
automóvel com a matrícula 89-81-IV, melhor 
identificado no processo n.º 134/2019, bem como 
o levantamento do mesmo. 

 
 

Loures, 16 de setembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
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(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e os votos a favor da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata, do Sr. 
Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 

 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

CULTURA 
 

Proposta de aceitação da doação, a benefício de 
inventário, de espólio bibliográfico composto por 
3.914 títulos. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 541/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Os Municípios têm atribuições nos domínios 

do património e da cultura (alínea e), n.º 2, do 
artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual), 
incumbindo-lhes o conhecimento, estudo, 
proteção, valorização e divulgação do 
património cultural (n.º 3 do artigo 3.º da Lei 
n.º 107/2001, de 8 de setembro); 

 
B. Foi manifestada a vontade, pelos herdeiros de 

Pedro Ramos de Almeida, de doação ao 
Município do espólio bibliográfico deste, para 
integração no acervo da Rede de Bibliotecas 
de Loures, nos termos descritos na informação 
registada sob o n.º E/76610/2019; 

 
C. A Divisão de Cultura - Área de Bibliotecas, deu 

parecer favorável à incorporação das obras no 
seu acervo. 

 
 
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 das obras indicadas no 
documento anexo, registado em webdoc sob o n.º 
E/76610/2019, às quais foi atribuído pelos 
proponentes, o valor conjunto de 19.570,00 € 
(dezanove mil quinhentos e setenta euros). 

 

Loures, 9 de setembro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: pela sua grande extensão 
(98 páginas), que extrapola o âmbito da presente 
edição, a listagem de obras alvo de doação 
encontra-se disponível, em suporte informático, 
para eventual consulta, no Gabinete Loures 
Municipal. 

 
 
 
 

DESPORTO 
 

Proposta de aprovação das Normas de 
Participação e Critérios de Apoio do Programa 
Mais Desporto em Loures para a época 
2019/2020. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 539/2019 

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

nos domínios dos Tempos Livres e Desporto, 
nomeadamente no que concerne ao apoio a 
atividades desportivas; 

 
B. É objetivo do Município o aumento da oferta 

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

 
C. O Município tem vindo a contribuir para a 

criação de condições facilitadoras da atividade 
das associações/clubes desportivos, bem 
como para a concretização dos respetivos 
projetos e iniciativas, de reconhecido interesse 
para a comunidade. 

 
 
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, em conjugação com o previsto no 
artigo 46.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro e no 
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Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, aprovar 
as normas de participação no Programa Mais 
Desporto em Loures, para a época 2019/2020, nos 
termos da informação com o registo webdoc n.º 
E/98716/2019. 

 
 

Loures, 18 de setembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Por alterações introduzidas 
em sede de Reunião de Câmara, as Normas de 
Participação no Programa Mais Desporto em 
Loures, para a época 2019/2020, serão 
oportunamente publicadas em próxima edição. 

 
 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 540/2019 
 

Considerando que: 
 
A. O Sport Clube Sanjoanense, associação 

concelhia, com o NIF 501599100, solicitou a 
utilização do Pavilhão José Gouveia, no dia 8 
de junho de 2019, para a realização de Sarau 
de verão; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia 

pressupõe o pagamento por hora, ao fim de 
semana, do valor 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 cêntimos) para 
montagens/desmontagens, IVA não incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração total de dezanove 

horas, (oito horas para 
montagens/desmontagens e onze horas de 
iniciativa), entre o dia 8 e o dia 9 de junho de 
2019, do que resulta um valor a pagamento de 
196,00 € (cento e noventa e seis euros), 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 Sport 
Clube Sanjoanense, no valor total de 196,00 € 
(cento e noventa e seis euros), IVA incluído à taxa 
legal em vigor. 

 
 

Loures, 9 de setembro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

EQUIPAMENTOS COLETIVOS 
 

Processo n.º 67-F/DOM 
Jardim de Infância da Bobadela - Remodelação 
e Ampliação do Edifício e Reabilitação do 
Logradouro 
Proposta de aprovação do Relatório Final de 
Análise das Propostas, de adjudicação da 
empreitada à empresa CVF - Construtora Vila 
Franca, Lda., e de aprovação da minuta do 
contrato, nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 542/2019 

 
Considerando: 
 
A. Que está concluída a Audiência Prévia Escrita 

dos Concorrentes no âmbito da empreitada 
“Jardim de Infância da Bobadela - 
Remodelação e Ampliação do Edifício e 
Reabilitação do Logradouro”, nos termos e 
para os efeitos artigo 147.º do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo DL 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 
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B. O disposto na informação n.º 596/DEC/AC, de 
2019.09.02 (E/93304/2019), com a proposta 
de aprovação de Relatório Final de Análise 
das propostas e consequente adjudicação da 
empreitada; 

 
C. O disposto na informação n.º 632/DEC/AC, de 

2019.09.17, com a proposta de aprovação da 
minuta de contrato. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nos artigos 98.º e 143.º, ambos do CCP: 
 
1. A aprovação do Relatório Final de Análise das 

Propostas; 
 
2. A adjudicação da empreitada “Jardim de 

Infância da Bobadela - Remodelação e 
Ampliação do Edifício e Reabilitação do 
Logradouro” à empresa CVF - Construtora Vila 
Franca, Lda., com o prazo de execução de 
270 dias seguidos e o valor de 703.157,25 € 
(setecentos e três mil, cento e cinquenta e 
sete euros e vinte e cinco cêntimos) acrescido 
de IVA, à taxa legal em vigor; 

 
3. A aprovação da minuta do contrato. 

 
 

Loures, 17 de setembro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
 

EMPREITADA 
 

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 Dono de Obra, neste ato 
representado por ……….. , Primeiro Outorgante  
 
e 
 
CVF - Construtora de Vila Franca, Lda., pessoa 
coletiva número 500265828, com sede na Rua 
Professor Reinaldo dos Santos, n.ºs 4 a 8, C.P. 
2600-227 Vila Franca de Xira, endereço eletrónico 
cvfgeral@cvf.pt, com o capital social de 

748.196,84 €, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Vila Franca de Xira, titular 
do Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas 
número 403-PUB, adiante designado por Segundo 
Contraente ou Empreiteiro neste ato representado 
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 1741-4400-33 19. 
 
Tendo em conta a deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, tomada na sua 39.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 5 de junho de 2019, que 
aprovou o início do procedimento de Concurso 
Público e respetivas peças do procedimento, 
publicitado no Diário da República, II Série, 
números 113 e 133, de 14 de junho de 2019 e 15 
de julho de 2019, e disponibilizado em 14 de junho 
de 2019 na plataforma VortalNext.  
 
Tendo, também, em conta a deliberação de 
ratificação do despacho de aprovação dos erros e 
omissões, datado de 8 de julho de 2019, da 
adjudicação e de aprovação da minuta de 
contrato, tomada pela Câmara Municipal de 
Loures na sua … .ª Reunião …… , 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 
Empreitada de Obras Públicas que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 
 
 
Cláusula Primeira - O contrato tem por objeto a 
realização da empreitada, designada por “Jardim 
de Infância da Bobadela - Remodelação e 
Ampliação do Edifício e Reabilitação do 
Logradouro”, devendo ser executados os 
trabalhos, quanto à sua espécie e quantidade, 
definidos no mapa de trabalhos e todos os que 
possam considerar-se implicitamente incluídos de 
acordo com as peças que constituem o projeto e 
com as condições técnicas, bem como as 
condições estabelecidas na proposta do 
Empreiteiro, nas cláusulas do Caderno de 
Encargos e demais elementos escritos, 
desenhados 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.° do Código dos Contratos Públicos. 
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Cláusula Segunda - O Empreiteiro obriga-se a 
executar a empreitada, no prazo de 270 (duzentos 
e setenta) dias seguidos, a contar da data da 
consignação ou da comunicação da aprovação do 
plano de segurança e saúde em obra se esta for 
posterior. 
 
Cláusula Terceira - 1. Pela execução da 
empreitada e pelo cumprimento das demais 
obrigações decorrentes do contrato, o Dono da 
Obra obriga-se a pagar ao Empreiteiro o preço de 
703.157,25 € (setecentos e três mil, cento e 
cinquenta e sete euros e vinte e cinco cêntimos), 
acrescido do IVA - Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, à taxa legal em vigor, se 
legalmente devido. 
 
2. O encargo resultante do presente contrato será 
satisfeito pela dotação orçamental seguinte: 
 
classificação orgânica: 1002, “Classificação 
económica: 07010305, com o número de 
compromisso 2019/4251, datado de 10 de 
setembro de 2019. 
 
 
Cláusula Quarta - O pagamento devido será 
efetuado nos termos definidos na Cláusula 34.ª do 
Caderno de Encargos e na Proposta do 
Empreiteiro. 
 
 
Cláusula Quinta - A caução oferecida para 
execução do contrato foi prestada através de ……. 
com o número ……. , emitida em … de ……. de 
2019,pelo …………….., com sede na Rua …….. , 
no valor de 35.157,86 € (trinta e cinco mil, cento e 
cinquenta e sete euros e oitenta e seis cêntimos), 
a favor do Município de Loures, correspondente a 
5% do valor do contrato. 
 
 
Cláusula Sexta - 1. Para reforço da caução 
prestada com vista a garantir o exato e pontual 
cumprimento das obrigações contratuais, às 
importâncias que o Empreiteiro tiver a receber em 
cada um dos pagamentos parciais previstos é 
deduzido o montante correspondente a 5% desse 
pagamento. 
 
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, 
ser substituído por depósito de títulos, garantia 
bancária ou seguro-caução, nos mesmos termos 
previstos para a caução referida na cláusula 
anterior. 
 
 
 

Cláusula Sétima - 1. A revisão dos preços 
contratuais, como consequência de alteração dos 
custos de mão de obra, de materiais ou de 
equipamentos de apoio durante a execução da 
empreitada, é efetuada na modalidade de 
“Fórmula”, nos termos do disposto no Decreto-Lei 
número 06/2004, de 6 de janeiro, sendo a fórmula 
de revisão a utilizar a constante da Cláusula 55.ª, 
n.º 5 - Disposições Especiais do Caderno de 
Encargos. 
 
2. Os diferenciais de preços, para mais ou para 
menos, que resultem da revisão de preços da 
empreitada são incluídos nas situações de 
trabalhos. 
 
Cláusula Oitava - Em caso de violação dos 
prazos contratuais, as sanções serão aplicadas 
nos termos da Cláusula 11.ª do Caderno de 
Encargos. 
 
Cláusula Nona - O prazo de garantia varia em 
função dos tipos de defeitos, nos termos da 
Cláusula 44.ª do Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Décima - Para todas as questões 
emergentes do contrato será competente o 
Tribunal Administrativo com competência territorial 
para o Concelho de Loures, com expressa 
renúncia a qualquer outro. 
 
Cláusula Décima Primeira - 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 
adjudicatário. 
 
Cláusula Décima Segunda - Foi designado pelo 
Contraente Público, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 290.º-A do Código dos 
Contratos Públicos, gestora do contrato a Sr.ª 
Engenheira Carla Monteiro. 
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Cláusula Décima Terceira - 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: 
 
MUNICÍPIO DE LOURES: ….@cm-loures.pt 
 
CVF - Construtora de Vila Franca, Lda.: 
cvf.geral@cvf.pt 
 
2. Qualquer alteração das informações de 
contacto contidas 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) 

 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 62.208/LA/E/N 
Vera Lúcia de Jesus Botelho 
Proposta de isenção do cumprimento da totalidade 
de lugares de estacionamento exigíveis por via do 
PDM, nos termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 543/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 122 e 123, e o despacho do Sr. Diretor 
do DPGU, a fl. 124; 

 
B. Que a isenção do cumprimento da dotação de 

lugares de estacionamento correspondentes 
aos usos habitacional e de comércio se refere 
a uma nova construção que vem substituir 
uma construção demolida que se encontrava 
em ruína; 

 
C. Que a construção preconizada se insere no 

núcleo antigo do Zambujal, onde quer as 
tipologias do edificado, quer a morfologia do 
suporte urbano, não permitem acolher a 
totalidade dos lugares de parqueamento 
afetos aos usos preconizados nos termos do 
PDM mas, ainda assim, prevê um lugar de 
parqueamento no interior do lote; 

D. O parecer favorável da União das Freguesias 
de Santo Antão e São Julião do Tojal, a fl. 
101. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 62.208/LA/E/N, em nome de Vera 
Lúcia de Jesus Botelho, que se refere à demolição 
de edifício em ruína e construção de uma 
edificação com uma unidade habitacional e um 
espaço de comércio, na Rua Dr. Francisco 
Ferreira Cunha, n.º 57, no Zambujal, na União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, 
ao abrigo da exceção prevista nos termos do n.º 3 
do artigo 150.º do Regulamento do PDM, 
conjugado com o artigo 33.º do RMEU, aprovar: 
 
A isenção do cumprimento da totalidade dos 
lugares de estacionamento exigíveis por via do 
PDM, designadamente 2 (dois) lugares de 
estacionamento. 
 
… 

 
Loures, 12 de setembro de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
Processo n.º 66.086/URB 
Felizardo Sociedade de Construções, Lda. 
Proposta de isenção do cumprimento da totalidade 
de lugares de estacionamento exigíveis por via do 
PDM, nos termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 544/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

nos documentos E/69297/2019 e 
E/91642/2019, e o despacho do Sr. Diretor do 
DPGU, no documento E/98155/2019; 
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B. Que a construção em questão, com 3 fogos, 
distribuídos por 3/4 pisos acima da cota de 
soleira e 1 abaixo desta, e mais 1 destinado a 
parqueamento, se insere no tecido urbano 
consolidado de Santa Iria de Azóia e, de 
acordo com a informação dos serviços, 
respeita o PDM quanto à capacidade de 
edificação conferida; 

 
C. Que apesar da dimensão do lote não permitir 

viabilizar mais que 1 piso para 
estacionamento, ainda assim este comporta 3 
lugares de parqueamento com adequadas 
condições de acessibilidade e manobra, 
embora aquém dos 8 lugares que resultariam 
do critério estabelecido no PDM; 

 
D. O parecer favorável da União das Freguesias 

de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, no documento E/112631/2018. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 66.086/URB, em nome de Felizardo 
Sociedade de Construções, Lda., que se refere à 
construção de edifício de habitação coletiva na 
Rua Damão, n.º 2, em Santa Iria de Azóia, na 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela, ao abrigo da exceção 
prevista nos termos do n.º 3 do artigo 150.º do 
Regulamento do PDM, conjugado com o artigo 
33.º do RMEU, aprovar: 
 
A isenção do cumprimento da totalidade dos 
lugares de estacionamento exigíveis por via do 
PDM, designadamente 5 (cinco) lugares de 
estacionamento. 
 
… 

 
Loures, 17 de setembro de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
 
 
 
 
 
 
 

Processo n.º 50.293/LA/L/N 
Administração Conjunta da AUGI do Bairro das 
Lameiras 
Proposta de aprovação do distrate da hipoteca 
existente sobre o lote 48, do loteamento com o 
alvará n.º 01/2013 (Bairro das Lameiras, Frielas, 
União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas), mediante substituição por 
prestação de garantia bancária, nos termos das 
informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 545/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fl. 2347, e o despacho do Diretor 
do DPGU, a fl. 2348; 

 
B. A presente proposta refere-se à substituição 

de hipoteca sobre o lote 48 por garantia 
bancária, destinada a garantir a boa e regular 
execução das obras de urbanização do 
loteamento, com o n.º 01/2013, referente ao 
Bairro das Lameiras; 

 
C. Que o valor global da caução destinada a 

garantir as obras de urbanização da AUGI das 
Lameiras, de 1.070.437,00 €, foi assegurado 
pela hipoteca de todos os lotes abrangidos 
pelo loteamento, contribuindo cada lote com a 
proporção da área de construção para si 
preconizada; 

 
D. Que, de tal proporção, resulta para o lote 48 o 

montante de 19.494,28 €. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença loteamento n.º 01/2013, do 
Bairro das Lameiras, em Frielas, na União das 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas, e face à pretensão instruída no processo 
50.293/LA/L/N, em nome de Administração 
Conjunta da AUGI do Bairro das Lameiras, ao 
abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 54.º do RJUE 
(Regime Jurídico da Urbanização e Edificação), 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação em vigor, aprovar: 
 
O distrate da hipoteca existente sobre o lote 48, do 
loteamento com o alvará n.º 01/2013, destinada a 
caucionar a parte respetiva, para garantir a boa e 
regular execução das obras de urbanização, 
mediante a substituição pela prestação de garantia 
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bancária no valor de 19.494,28 € (dezanove mil 
quatrocentos e noventa e quatro euros e vinte e 
oito cêntimos). 
 
… 

 
Loures, 13 de setembro de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata e os votos a favor do Sr. Presidente 
da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e dos Srs. 
Vereadores eleitos pela Coligação Democrática 
Unitária, não tendo participado na votação o 
Sr. Vereador Nuno Ricardo Conceição Dias) 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

Proposta de aceitação da doação de uma máquina 
de costura de marca Singer, modelo Esfinge, a 
integrar o acervo do Pólo de Sacavém da 
Academia dos Saberes - Universidade Sénior do 
Concelho de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 548/2019 

 
Considerando que: 
 
A. João Correia Pinheiro, proprietário de uma 

máquina de costura Singer, datada de 1902, 
pretende doá-la ao Município de Loures, por 
forma a que conste no Acervo do Pólo de 
Sacavém da Academia dos Saberes; 

 
B. É competência da Câmara Municipal aceitar 

doações, legados e heranças a benefício de 
inventário. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea j), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a doação, nos moldes previstos na 
Informação n.º 164/DE-ACADEMIA/SLC. 

 
 

Loures, 17 de setembro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de transferência de verbas para 
entidades parceiras, no âmbito do Serviço de 
Apoio à Família - prolongamento de horário (ano 
letivo 2018/2019 - acertos setembro a junho e 
julho). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 547/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Compete ao Município o desenvolvimento do 

Serviço de Apoio à Família que, em 
colaboração com diversas entidades, realiza 
as atividades do Serviço de Atividades de 
Animação e Apoio à Família - Prolongamento 
de horário nos jardins de infância de alguns 
equipamentos escolares do Concelho de 
Loures; 

 
B. As entidades parceiras e os valores das 

verbas a transferir para cada uma, 
relativamente aos acertos do ano letivo 
2018/2019, mês de julho e acertos relativos ao 
complemento financeiro no valor de 10,00 € 
(dez euros) e 5,00 € (cinco euros), 
respetivamente às crianças dos escalões A e 
B, que frequentam as atividades de animação 
e de apoio à família, de acordo com o 
aprovado na 6.ª Reunião de Câmara 
Extraordinária, realizada a 6 de setembro de 
2018, encontram-se descritos na informação 
n.º 646/DE-DASE/SI, datada de 27 de agosto 
de 2019, que se encontra em anexo à 
presente proposta. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea hh), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a transferência de verbas às 
entidades parceiras nos moldes previstos na 
informação n.º 646/DE-DASE/SI, de 27 de agosto. 
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Loures, 18 de setembro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
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(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: As tabelas acima inseridas, 
pelas suas caraterísticas, são apenas 
identificativas, pelo que se encontram disponíveis, 
em suporte informático, para eventual consulta, no 
Gabinete Loures Municipal. 

 
 
 
 

COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 
 

IGUALDADE E CIDADANIA 
 

Proposta de celebração de Protocolo entre o 
Município de Loures, a Freguesia de Lousa e a 
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 
Pedro de Lousa, e de isenção de pagamento de 
taxas de licenciamento para os festejos, no âmbito 
do acolhimento da imagem de Nossa Senhora do 
Cabo Espichel. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 549/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O culto a Nossa Senhora do Cabo Espichel ou 

Santa Maria da Pedra da Mua é de origem 
medieval e uma das mais importantes 
manifestações de religiosidade popular do 
nosso país. Teve início com o achamento da 
imagem de Nossa Senhora num penedo junto 
ao Cabo Espichel, durante o século XIV. O 
culto ter-se-á alargado pelas localidades 
vizinhas da margem sul do Tejo, mas 
sobretudo implementar-se-ia na região saloia, 
do lado norte do rio; 

 
B. O círio saloio é constituído pelo giro entre 26 

freguesias da margem norte do Tejo, 
percorrendo 5 paróquias no concelho de 
Loures; 

 
C. O culto a Nossa Senhora do Cabo Espichel, 

símbolo de devoção numa vasta área 
geográfica, representa a tradição e fé dum 
povo singular, tem uma forte implantação no 
concelho e atrai muitas pessoas das 
freguesias e concelhos vizinhos, deste modo 
perspetiva-se uma afluência de mais de 
10.000 pessoas durante estas festividades; 
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D. A Paróquia de Lousa terá participado pela 
primeira vez nos círios saloios em honra à 
Nossa Senhora do Cabo Espichel no ano de 
1440, festejando este ano a povoação de 
Lousa 579 anos de sua ligação a uma das 
mais antigas manifestações de religiosidade 
popular; 

 
E. Na semana de 21 a 29 de setembro de 2019 a 

Paróquia de Lousa vai estar em festa, dado 
que irá receber e acolher durante um ano a 
imagem de Nossa Senhora do Cabo Espichel, 
tornando-se palco de uma das festas católicas 
mais antigas de Portugal; 

 
F. Este acontecimento singular, que só acontece 

de 25 em 25 anos nesta freguesia, dá muita 
visibilidade à Freguesia de Lousa e ao 
Concelho de Loures, sendo um momento 
importante de culto cristão dos lourenses; 

 
G. Este evento pretende ser um encontro de 

festividade, com um programa litúrgico e 
profano, que também tem na sua génese 
potenciar a economia local; 

 
H. A organização de todos os eventos em honra 

de Nossa Senhora do Cabo Espichel é da 
responsabilidade da Fábrica da Igreja 
Paroquial da Freguesia de S. Pedro de Lousa, 
com a Comissão de Festas em Honra de 
Nossa Senhora do Cabo Espichel. 

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

das competências conferidas pela alínea o) e 
u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, aprovar a minuta de protocolo 
a celebrar entre o Município de Loures, 
Freguesia de Lousa, Fábrica da Igreja 
Paroquial da Freguesia de São Pedro de 
Lousa; 

 
2. Que a Câmara Municipal delibere a isenção do 

pagamento das taxas de licenciamento para 
os referidos Festejos ao abrigo do artigo 5.º do 
regulamento de Taxas do Município de 
Loures, aprovado na 11.ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal, realizada em 27 de 
maio de 2009 e na 3.ª Reunião da 3.ª Sessão 
Ordinária de Assembleia Municipal, realizada 
em 16 de julho de 2009. 

 
 
 
 
 

Loures, 18 de setembro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

PROTOCOLO 
 

Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva número 
501294996, com sede em Loures, na Praça da 
Liberdade, 2670-501 Loures, devidamente 
representado neste ato pelo Presidente da 
Câmara, Bernardino José Torrão Soares, 
doravante designado por Município ou por 
Primeira Contraente 
 
e 
 
a Freguesia de Lousa, pessoa coletiva número 
507084233, com sede em Lousa, na Rua Heróis 
do Ultramar, n.º 39-C, 2670-759 Lousa, 
devidamente representado neste ato pelo 
Presidente da Junta, Nelson César Gonçalves 
Batista, doravante designado por Freguesia de 
Lousa ou por Segunda Contraente 
 
e 
 
a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 
Pedro de Lousa, pessoa coletiva número 
501392300, com sede na Rua Heróis do Ultramar, 
2670-759 Lousa, devidamente representada neste 
ato pelo Pároco, Nuno Maria de Araújo Miguéis, 
doravante designado por Paróquia de Lousa ou 
por Terceira Contraente. 
 
 
Considerando que: 
 
A) A Paróquia de Lousa terá participado pela 

primeira vez nos círios saloios em 
homenagem à Senhora do Cabo Espichel no 
ano de 1440, festejando este ano a povoação 
de Lousa 579 anos da sua ligação a uma das 
mais antigas manifestações de religiosidade 
popular; 

 
B) Na semana de 21 a 29 de setembro de 2019 a 

Paróquia de Lousa vai estar em festa, dado 
que irá receber e acolher durante um ano a 
imagem de Nossa Senhora do Cabo Espichel, 
tornando-se palco de uma das festas católicas 
mais antigas de Portugal; 
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C) Este acontecimento singular, que só acontece 
de 25 em 25 anos nesta freguesia, dá muita 
visibilidade à Freguesia de Lousa e ao 
Concelho de Loures, sendo um momento 
importante de culto cristão dos lourenses; 

 
D) Este evento pretende ser um encontro de 

festividade, com um programa litúrgico e 
profano, que também tem na sua génese 
potenciar a economia local; 

 
E) A organização de todos os eventos em honra 

de Nossa Senhora do Cabo Espichel é da 
responsabilidade da Fábrica da Igreja 
Paroquial da Freguesia de S. Pedro de Lousa, 
e da Comissão de Festas em Honra de Nossa 
Senhora do Cabo Espichel. 

 
 
É livremente estabelecido e mutuamente aceite, 
nos termos e condições aqui definidos, o presente 
protocolo, que se rege pelos considerandos acima 
e pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objeto) 

 
O presente protocolo tem como objeto estabelecer 
as bases de colaboração entre as Contraentes 
com vista à organização e realização das Festas 
em honra da Nossa Senhora do Cabo Espichel. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Compromissos do Município) 

 
O Município compromete-se a prestar apoio 
financeiro à Terceira Contraente, no montante de 
5.000,00 € (cinco mil euros), bem como a prestar 
apoio de acordo com as suas competências para a 
realização das festividades religiosas, 
nomeadamente apoio logístico. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Compromissos da Freguesia de Lousa) 

 
A Freguesia de Lousa compromete-se a prestar 
apoio financeiro à Terceira Contraente, no 
montante de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos 
euros), bem como a prestar apoio nas mais 
variadas áreas, designadamente na divulgação do 
evento, no apoio logístico à realização dos 
espetáculos e no licenciamento das diversas 
atividades festivas. 

 
 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Compromissos da Terceira Contraente) 

 
A Terceira Contraente compromete-se a fazer 
referência à comparticipação assumida pelo 
Município e pela Freguesia de Lousa no seu 
desenvolvimento, fazendo menção das entidades 
que apoiam e respetivo logótipo, nas ações 
apoiadas ao abrigo do disposto no presente 
protocolo, quando publicitadas ou divulgadas por 
qualquer forma, nomeadamente cartazes, 
convites, programas, notas de imprensa, entre 
outros. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
(Colaboração entre as partes) 

 
As Contraentes comprometem-se a prestar 
reciprocamente toda a colaboração que se revele 
necessária à boa e regular execução do presente 
protocolo. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
(Acompanhamento e controlo) 

 
A Primeira e Segunda Contraentes devem 
acompanhar o correto cumprimento do presente 
protocolo, bem como a execução das atividades 
que beneficiam do presente apoio financeiro. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Duração) 

 
O presente protocolo entra em vigor na data da 
sua assinatura e mantém-se válido até à 
concretização dos objetivos nele definidos. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
(Alteração ou revisão) 

 
1. Este protocolo poderá ser alterado ou revisto 

por mútuo acordo das Contraentes. 
 
2. Eventuais alterações ou revisões ao 

documento devem ser efetuadas por 
aditamento escrito ao agora celebrado. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
(Resolução) 

 
1. Qualquer das entidades signatárias poderá, 

nos termos gerais de direito, proceder à 
resolução do presente Protocolo, quando se 
verifique ter havido da outra parte 
incumprimento de uma ou mais obrigações 
dele decorrentes. 
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2. A resolução prevista neste artigo será 
efetuada por meio de carta registada com 
aviso de receção, na qual a entidade 
signatária que a invoque deverá fundamentar 
as disposições contratuais que considera 
violadas e os eventuais prejuízos sofridos em 
consequência do invocado incumprimento, 
bem como a data a partir da qual a resolução 
deverá produzir efeitos. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
(Aceitação) 

 
As Contraentes aceitam para si, os termos e forma 
expressos, comprometendo-se a cumprir 
integralmente as respetivas condições e cláusulas. 
 
 
Celebrado em triplicado, em Loures, aos _____ de 
setembro de 2019, destinando-se um exemplar a 
cada uma das Contraentes. 

 
 

Primeira Contraente 
 
 

Segunda Contraente 
 
 

Terceira Contraente 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

CP 32/2019 
Aquisição de Gás Natural Comprimido 
Proposta de autorização para início do 
procedimento por concurso público (internacional), 
em dois lotes (Proposta n.º 325/2019 do Conselho 
de Administração dos SIMAR), para contratação 
de fornecimento continuado de gás natural 
comprimido (GNC), de aprovação das peças do 
procedimento respetivas, da constituição do júri, 
da nomeação do gestor do procedimento e de 
delegação das competências. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 536/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Se torna necessário proceder à Contratação 

de Gás Natural Comprimido (GNC), pelos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR); 

 
B. É objetivo da contratação o fornecimento 

continuado de Gás Natural Comprimido 
(GNC), divido em 2 (dois) lotes; 

 
C. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 

sua 46.ª Reunião Ordinária, de 16 de 
setembro de 2019, aprovou remeter aos 
municípios de Loures e Odivelas a proposta 
n.º 325/2019, relativa à autorização de 
despesa, início do procedimento, por 
Concurso Público, com preço base 
1.800.000,00 € (um milhão e oitocentos mil 
euros), valor que se encontra cabimentado, 
bem como a aprovação das peças do 
procedimento, a constituição do júri, e a 
delegação de competências no Coordenador 
da Unidade de Contratação 1 e no júri do 
procedimento. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal, nos termos da alínea f) do n.º 
1 do art.º 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na redação em vigor, delibere: 
 
1. Ao abrigo da alínea f) do n.º 1 do art.º 14.º do 

Dec.-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro (Código 
dos Contratos Públicos) e da alínea b) do n.º 1 
do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de junho, autorizar a despesa com o 
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fornecimento continuado de gás natural 
comprimido (GNC), no valor global de 
1.800.000,00 € (um milhão e oitocentos mil 
euros); 

 
2. Ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do art.º 16.º, do 

n.º 1 do artigo 36.º, conjugado com o n.º 2 do 
artigo 40.º e com o n.º 1 do artigo 109.º, todos 
do Código dos Contratos Públicos, aprovar a 
proposta do Conselho de Administração dos 
SIMAR n.º 325/2019, de autorização para 
início do procedimento por concurso público 
(Internacional), em dois lotes, com um preço 
base de 1.170.000,00 € (um milhão cento e 
setenta mil euros) e 630.000,00 € (seiscentos 
e trinta mil euros), para contratação de 
fornecimento continuado de gás natural 
comprimido (GNC), bem como aprovação das 
peças do procedimento respetivas, a 
constituição do júri, o gestor do procedimento 
e ainda, as delegação das competências 
referidas na proposta. 

 
 

Loures, 18 de setembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara em exercício, 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
Constituição do Júri: 
 
Membros efetivos: 
 
- Rui Brioso, como Presidente; 
 
- Nuno Peceguina, substitui o presidente na sua 

ausência ou impedimento; 
 
- Lurdes Lousa. 
 
 
Membros suplentes: 
 
- Alexandra Cunha; 
 
- Florbela Ferreira; 
 
- Hernâni Carvalho; 
 
- Emanuel Barbosa. 
 
 
O Júri será dispensado das suas funções, caso ao 
procedimento seja apresentada uma proposta, conforme 
disposto no n.° 4 do artigo 67.° do CCP. 
 
 
Proposta de nomeação de Luís Silva, como Gestor de 
Contrato, conforme disposto no artigo 290.°-A do CCP. 
 

Proposta de delegação, na Chefe de Divisão de 
Aprovisionamento, com possibilidade de subdelegação, 
das competências referidas nos artigos 77.°, 85.°, 100.° 
e n.° 3 do artigo 104.° do CCP, e, no Júri, das referidas 
no artigo 50.°, ao abrigo do n.° 1 do artigo 109.º do 
CCP. 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata e os votos a favor do Sr. Presidente 
da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e dos Srs. 
Vereadores eleitos pela Coligação Democrática 
Unitária) 

 
 
 
 
 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 177/2019 
 

de 23 de setembro de 2019 
 

(registo E/102036/2019, de 24.09.2019) 
 

Comemorações do 46.º Aniversário 
do 25 de Abril em 2020 

Constituição de Grupo de Trabalho 
 

As comemorações do 25 de Abril de 1974 
constituem um momento alto da programação 
municipal, não só pelo significado da data que 
evocamos, mas também pela oportunidade que 
proporcionam na construção ou reforço das 
relações institucionais, e pela dinâmica de 
participação que habitualmente suscitam. 
 
A articulação entre serviços na organização e 
concretização das comemorações do 25 de Abril 
tem-se revelado muito positiva, razão pela qual se 
justifica a criação de um Grupo de Trabalho para 
propor e desenvolver o programa de 2020, onde 
participarão os seguintes serviços: GAP, GPRI, 
DAIC, DCDJ, DCSH, DE. 
 
Devem os responsáveis por estes serviços indicar, 
até ao próximo dia 11 de outubro, os respetivos 
representantes. 
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O Grupo de Trabalho será coordenado pelo Sr. 
Vice-Presidente, que poderá convocar serviços 
não mencionados, cuja colaboração se identifique 
necessária. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 

VEREADORES 
 
 

DESPACHO n.º 174/2019 
 

de 18 de setembro de 2019 
 

(registo E/101302/2019, de 23.09.2019) 
 

Delegação e subdelegação de competências 
no Coordenador do Gabinete de Planeamento 

 
1. Tendo em vista conferir maior eficiência à 

gestão da atividade municipal e funcionamento 
dos serviços, bem como conferir maior 
celeridade na tomada das decisões, 
considerando ainda as competências que me 
foram delegadas e subdelegadas pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
Bernardino Soares, designadamente no ponto 
III do seu despacho n.º 184/2018, de 
02/10/2018 e publicado na 19.ª edição do 
Boletim Municipal de Publicação de 
Deliberações e Despachos, de 10 de outubro 
de 2018. 

 
2. Tendo igualmente em conta o disposto no 

artigo 3.º do Regulamento da Estrutura 
Orgânica dos serviços do Município de Loures, 
constante do Despacho n.º 14190/2015, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
235, de 1 de dezembro de 2015, e ao abrigo 
do estatuído no artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, no n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na sua redação atual, 
mandada aplicar à administração local pela Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, na ultima 
redação dada pela Lei n.º 114/2017, de 29 de 
dezembro e ainda nos artigos 44.º a 50.º do 
Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro e no n.º 3 do artigo 29.º do Decreto-Lei 

n.º 197/99, de 8 de junho (artigo repristinado 
pela Resolução da AR n.º 86/2011, de 11/04), 
subdelego, na licenciada Paula Alexandra dos 
Santos Vidal Pereira, Coordenadora do 
Gabinete de Planeamento, e designada pelo 
DESPACHO n.º 166/2019 do Sr. Presidente 
da Câmara, de 2 de setembro de 2019, as 
seguintes competências: 

 
I- Em matéria da Contratação Pública e 

Realização de Despesa 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

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

 
2. Propor o pagamento das despesas 

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

 
3. Autorizar o pagamento das despesas até ao 

valor de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil 
euros), IVA incluído, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizadas; 

 
4. Autorizar a realização de despesas e a 

escolha do procedimento de contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 5.000,00 
€ (cinco mil euros), IVA incluído; 

 
5. Autorizar as requisições internas no âmbito do 

GP. 
 
 
II- Em matéria de Gestão de Recursos 

Humanos 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
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4. Autorizar, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
III- Outras Áreas de Atividade 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
do Gabinete, de acordo com as normas em vigor. 
 
 
IV- Em matéria de Procedimento 

Administrativo 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, nomeação 
do responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

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

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

4. As competências necessárias à direção dos 
procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

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

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

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

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
dos Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta 

ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 

 
 
Do exercício das competências ora delegadas e 
subdelegadas deverá ser prestada mensalmente a 
respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
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Este despacho produz efeitos a 1 de setembro de 
2019, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o disposto no presente 
despacho. 

 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
 

DESPACHO n.º 169/2019 
 

de 10 de setembro de 2019 
 

(registo E/97097/2019, de 12.09.2019) 
 

Substituição do Diretor do DRH 
 

Atendendo ao período de férias do signatário, de 
11 a 27 de setembro, e às necessidades do 
serviço, subdelego as competências que me foram 
cometidas através do Despacho n.º 211/2018, de 
04/10/2018, do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos, no Sr. Chefe da Divisão de Gestão dos 
Recursos Humanos, Dr. Cândido Miguel 
Nascimento Esteves. 

 
 

O Diretor de Departamento 
 

(a) Carlos Santos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PLANEAMENTO 
FINANCEIRO 

E 
APROVISIONAMENTO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.° 107/DPFA/TES/RN 

 
de 11 de setembro de 2019 

 
sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 

datado de 11 de setembro de 2019 
pelo Sr. Diretor do Departamento 

de Planeamento Financeiro 
e Aprovisionamento, 

e datado de 16 de setembro de 2019 
pelo Sr. Presidente da Câmara em exercício 

 
(registo E/97059/2019, de 17.09.2019) 

 
Proposta de substituição 

 
Propõe-se que a substituição da Coordenadora 
Técnica no período de férias de 16 a 26 de 
setembro seja efetuada pela Assistente Técnica 
Maria João Alves Robalo Ramos, conferindo-lhe 
os seguintes poderes e competências: 
 
a) Conferência e assinatura de ordens de 

pagamento, Folha de Caixa e Resumo Diário 
de Tesouraria; 

 
b) Emissão, conferência e assinatura de 

informações, faxes e ofícios relacionados com 
a Tesouraria. 

 
À consideração superior. 

 
 

Loures, 11 de setembro de 2019 
 

A Coordenadora Técnica 
 

(a) Rosa Neno 
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OBRAS 

MUNICIPAIS 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 663/DEC/CM 

 
de 23 de setembro de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 24 de setembro de 2019, 
pela Sr.ª Diretora do Departamento 

de Obras Municipais 
 

(registo E/101544/2019, de 25.09.2019) 
 

Substituição em período de férias 
(25 a 27-09-2019) 

 
Considerando a ausência da signatária, no 
período compreendido entre 25 e 27 de setembro 
por motivo de férias, proponho que a minha 
substituição seja assegurada com as 
competências que me foram delegadas no 
despacho n.º 25412015, datado de 4 de outubro 
de 2018, pelo Técnico Superior Engenheiro Paulo 
Bravo. 
 
Adicionalmente proponho que caso a presente 
informação mereça despacho superior favorável a 
mesma seja remetida à Secção de Expediente, 
para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe de Divisão 
 

(a) Carla Monteiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO n.º 14177/2019 
 

Designação em comissão de serviço 
para o cargo de direção intermédia 

de 2.º grau 
para Chefe da Divisão 

de Serviços Público Ambientais (DSPA) 
 

Considerando a conclusão do procedimento 
concursal para recrutamento para o cargo de 
direção intermédia de 2.º grau para Chefe da 
Divisão de Serviços Públicos Ambientais e de 
acordo com o proposto pelo júri na Ata n.º 6, 
datada de 23 de maio de 2019, homologada em 
28 de junho de 2019, reconhece-se que o 
candidato Rui Miguel Rodrigues Máximo dos 
Santos confere a posse do perfil, a experiência e 
os conhecimentos adequados para o desempenho 
do cargo concursado. 
 
Considerando que o referido candidato reúne os 
requisitos legalmente exigidos, designadamente 
os previstos no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação e 
detém o currículo e perfil adequados para o 
desempenho do cargo, foi determinado por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 4 de 
julho de 2019, a designação em comissão de 
serviço de Rui Miguel Rodrigues Máximo dos 
Santos para exercer o cargo de direção intermédia 
de 2.º grau para Chefe da Divisão de Serviços 
Público Ambientais, a partir do dia 04 de julho de 
2019, pelo período de 3 anos. 
 
Nota relativa ao currículo profissional do candidato 
Rui Miguel Rodrigues Máximo dos Santos: 
 
Habilitações académicas: Licenciatura em 
Geografia Física e Ordenamento do Território 
(Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa), 
em 2006; 
 
Competências teórico-práticas adquiridas e 
experiência profissional: 
 
De 2008 a 2010, desempenhou funções como 
Técnico Superior, na Divisão de Planeamento de 
Equipamentos e Infraestruturas, do Departamento 
de Planeamento Estratégico desenvolvendo 
diversos projetos, entre os quais: Integração das 
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equipas do Projeto "Loures Acessível"; 
Levantamento "Quintas e Casais" existentes no 
território do município de Loures. Controlo e 
atualização da base de dados sobre "pretensões" 
e respetiva articulação com o sistema de 
informação geográfica municipal e área 
patrimonial. 
 
Entre janeiro de 2011 e janeiro de 2016, 
desempenhou funções como Coordenador 
Técnico de acompanhamento das equipas de 
Sapadores Florestais, desenvolvendo a 
coordenação de duas equipas, com a missão 
principal de prevenção de incêndios florestais, 
bem como, entre outras, o apoio às populações, a 
pedido do Serviço Municipal de Proteção Civil. 
 
De 2013 a 2016, foi responsável como técnico, do 
Parque Municipal do Cabeço de Montachique, da 
Divisão de Espaços Verdes e Florestas, bem 
como, Coordenador do Gabinete Técnico 
Florestal. 
 
De janeiro de 2016 até à presente data, 
desempenha funções de Chefe de Divisão de 
Serviços Públicos Ambientais sendo que se 
destacam os trabalhos de dirigir o pessoal 
integrado na Divisão, orientando, distribuindo e 
controlando a execução dos trabalhos, organizar 
as atividades da divisão, elaboração de pareceres 
e informações sobre assuntos da competência da 
divisão. 
 
Participou em diversas ações de formação, 
conferências, seminários, etc., salientando-se a 
sua participação, designadamente: Curso "Técnico 
Superior de Segurança e Higiene do Trabalho", 
Curso "Gestão de Emergência", Curso "Planos de 
Emergência e Gestão e Gestão de Crise", Curso 
"Incêndios Florestais", Curso "Sistema de 
Informação Geográfica", 8.º, 9.º e 10.º Encontro 
"Utilizadores ESRI", 2.ªs Jornadas de Engenharia 
de Segurança, Plano Especial de Emergência do 
Centro Urbano Antigo de Coimbra. 
 
Outras atividades de interesse: Ação de 
voluntariado ambiental, Membro da direção da 
Federação de Bombeiros do Distrito de Lisboa, 
formador em ações de formação nas componentes 
de primeira intervenção de combate a incêndios, 
brigadas de incêndios, trabalhos em espaços 
confinados, vigilantes e seguranças em espaços 
desportivos (Projeto EURO 2004). 

 
Por subdelegação de competências 

do Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos 

 
 

16 de julho de 2019. 
 

O Chefe da Divisão 
de Gestão de Recursos Humanos, 

 
(a) Cândido Esteves 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 175, de 12 de setembro de 2019] 

 
 
 
 

AVISO n.º 14406/2019 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação 

de dezanove postos de trabalho 
da categoria de assistente técnico 

Lista unitária de ordenação final homologada 
 

Para efeitos do disposto nos n.ºs 4 a 6 do artigo 
36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145-
A/2011, de 6 de abril, notificam-se os candidatos 
ao Procedimento concursal comum para ocupação 
de dezanove postos de trabalho da categoria de 
Assistente Técnico, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 13, de 18 de janeiro de 
2019, do Aviso n.º 1191/2019, da homologação da 
lista unitária de ordenação final, por despacho do 
Sr. Vereador dos Recursos Humanos, de 28 de 
agosto de 2019, que se encontra afixada nas 
instalações do Departamento de Recursos 
Humanos da Câmara Municipal de Loures, sita na 
Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7 em Loures, e 
disponibilizada na sua página eletrónica. 

 
29 de agosto de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 178, de 17 de setembro de 2019] 
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AVISO n.º 14613/2019 
 

Autorização para a continuidade do exercício 
de funções públicas 

 
Nos termos e para efeitos do n.º 7 do artigo 294.º-
A da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, torna-se público que por despacho do 
Sr. Presidente da Câmara, datado de 5 de junho 
de 2019, foi autorizada a continuidade do exercício 
de funções públicas após a aposentação por limite 
de idade do Assistente Técnico Luís Filipe Alberto 
Gaspar. 
 
A continuidade do exercício de funções, por 
manifesta vontade do trabalhador expressa por 
escrito através de requerimento, fundamenta-se 
no excecional interesse público e na elevada 
complexidade das funções exercidas inerentes a 
publicitação obrigatória das deliberações dos 
órgãos do Município, bem como na inexistência de 
recursos humanos aptos a assegurar o seu 
exercício. 

 
20 de agosto de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 180, de 19 de setembro de 2019] 

 
 
 
 

AVISO n.º 14709/2019 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

da trabalhadora 
Cecília Alexandra Mendes Romão Reis 

 
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 Odivelas, e por acordo da 
trabalhadora, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade na categoria da Assistente 
Técnica Cecília Alexandra Mendes Romão Reis 
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. 

 
 

13 de junho de 2019. 
 

O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 181, de 20 de setembro de 2019] 

 
 
 
 

AVISO n.º 14941/2019 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

do trabalhador Ricardo Filipe Louro Franco 
 

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 do Sabugal, e por acordo do 
trabalhador, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade na categoria do Técnico 
Superior Ricardo Filipe Louro Franco nesta 
Câmara Municipal, a partir do dia 1 de setembro 
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. 

 
22 de agosto de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 184, de 25 de setembro de 2019] 
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SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

AVISO n.º 14208/2019 
 

Homologação da lista unitária 
de ordenação final 

do procedimento concursal 
para a categoria de assistente operacional, 

na área funcional 
de condutor de máquinas pesadas 

e veículos especiais 
(ref.ª 2/2018) 

 
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83-A/2009 de 22/1 alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6/04, 
informa-se os interessados que a Lista Unitária de 
Ordenação Final do Procedimento Concursal 
Comum para ocupação de quatro postos de 
trabalho na carreira e categoria de Assistente 
Operacional, na área funcional de Condutor de 
Máquinas Pesadas e Veículos Especiais, em 
regime de Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado, com a Ref.ª 
2/2018, cuja publicitação ocorreu no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 164, aviso n.º 12309 de 
2018.08.27, na Bolsa de Emprego Público com o 
código de oferta OE201808/0863 e no jornal 
"Correio da Manhã" do dia 2018.08.28, foi 
homologada pelo Conselho de Administração em 
reunião de 5 de agosto de 2019, encontrando-se 
afixada nos placards da Divisão de Recursos 
Humanos no edifício Sede destes Serviços 
Intermunicipalizados, sito na Rua Ilha da Madeira, 
n.º 2, Loures, e disponível para consulta na página 
eletrónica www.simar-louresodivelas.pt. 

 
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 175, de 12 de setembro de 2019] 

 
 
 
 
 


