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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

47.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 9 de outubro 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 
 
• Ana Paula da Silva Franco Damil 
 
 
 
Senhores Vereadores: 
 
• Tiago Farinha Matias 
 
• Gonçalo Filipe Vintém Caroço 
 
• Nuno Ricardo Conceição Dias 
 
• Carlos César Cipriano Araújo 
 
• Nuno Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Justificadas as faltas dos Srs. Vereadores João 
Manuel Ferreira Calado e António Manuel Lopes 
Marcelino à presente Reunião 

 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 43.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 31 de julho de 
2019. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Ana 
Paula da Silva Franco Damil e o Sr. Vereador 
Carlos César Cipriano Araújo, por não terem 
estado presentes naquela Reunião) 

 
 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação da 7.ª Alteração ao 
Orçamento de 2019 e Opções do Plano 2019-
2022. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 551/2019 

 
Considerando que: 
 
A. De acordo com a atual execução orçamental 

existe necessidade de se proceder a 
ajustamentos nas classificações e dotações do 
Orçamento 2019 e Opções do Plano 2019-
2022, das quais se destacam: 

 
- Ajustamentos em algumas dotações 

orçamentais, que se compensam 
orçamentalmente, nomeadamente: gestão de 
equipamentos municipais, intervenções 
arqueológicas, acordos de colaboração e 
contratos-programa, transportes escolares, 
Academia dos Saberes, apoio a projetos 
escolares, apoio a Instituições sem fins 
lucrativos e reparações de material de 
transporte; 
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- Reforço da dotação de rubricas relativas a 
despesa de funcionamento, em especial nas 
rubricas referentes aos consumos de energia 
elétrica e água de instalações municipais 
assim como a rúbrica para o registo de 
reembolsos e restituições de impostos; 

 
- Acertos transversais nas dotações das 

rubricas do orçamento de pessoal; 
 
B. É necessário efetuar ajustamentos nas 

dotações plurianuais das Grandes Opções do 
Plano. 

 
 
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 7.ª Alteração ao 
Orçamento 2019 e Opções do Plano 2019-2022, 
conforme documento em anexo. 

 
 

Loures, 3 de outubro 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 7.ª Alteração ao Orçamento 
2019 e Opções do Plano 2019-2022 encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 
 

Processo n.º 48350/DCA/2018 
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 ratificação do ato praticado pelo Sr. 
Presidente da Câmara, em 2 de outubro de 2019, 
de aceitação das garantias bancárias 
apresentadas pela empresa Creixoauto - 
Combustíveis e Lubrificantes, S.A.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 552/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Foi instruído e lançado um procedimento do 

tipo concurso público, com publicitação no 
Jornal Oficial da União Europeia, desenvolvido 
sob o n.º de processo 48350/DCA/2018, com 
vista à celebração de contrato para aquisição 
continuada de combustíveis a granel (Lote 1) e 
aquisição de combustíveis através de cartão 
eletrónico de abastecimento (Lote 2), 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., procedimento esse 
relativamente ao qual se aguarda a celebração 
do contrato respeitante ao Lote 1; 

 
B. Na sequência da adjudicação do Lote 1 que 

lhe foi feita, e depois de notificada para o 
efeito, a entidade Creixoauto - Combustíveis e 
Lubrificantes, S.A. veio apresentar as 
garantias bancárias respetivas; 

 
C. Suscitada que foi a análise de tais garantias 

bancárias em virtude da não coincidência do 
teor do Anexo IV do Programa do Concurso 
com o teor das garantias bancárias 
apresentadas pela Creixoauto - Combustíveis 
e Lubrificantes, S.A., tudo conforme melhor 
consta do documento anexo, houve a 
necessidade de tomar uma decisão de 
aceitação das garantias bancárias nos termos 
em que foram apresentadas, decisão essa 
tomada por mim, Presidente da Câmara 
Municipal, a 2 de outubro de 2019; 
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D. A decisão foi tomada em face da urgência na 
celebração do contrato visado pelo concurso 
público desenvolvido e a dificuldade em reunir 
extraordinariamente a Câmara Municipal para 
o efeito, tudo circunstâncias aptas a protelar a 
conclusão da celebração desse contrato, 
tendo em vista a data de início de produção de 
efeitos pretendida para o mesmo; 

 
E. A norma legal que fundamenta o ato por mim 

praticado, com caráter excecional, é a que 
consta do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (Lei que 
estabelece o regime jurídico das autarquias 
locais); 

 
F. Sendo a Câmara Municipal o órgão 

competente para efeito de aprovação do ato 
praticado, carece tal ato, pois, de ser 
ratificado, nos termos previstos na norma 
referida no considerando que antecede sob a 
letra E. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro (Lei que 
estabelece o regime jurídico das autarquias 
locais), ratificar o ato por mim praticado, a 2 de 
outubro de 2019, ato esse que consistiu na 
aceitação das garantias bancárias apresentadas 
pela garantida Creixoauto - Combustíveis e 
Lubrificantes, S.A., no âmbito do lote 1 do 
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., concurso público esse 
desenvolvido sob o n.º de processo 
48350/DCA/2018. 

 
 

Loures, 2 de outubro 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) 

 

CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 
 

Processo de Registo n.º 540 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 
revogação da deliberação incidente sobre a 
Proposta n.º 466/2013, aprovada na 15.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 24 
de julho de 2013 e na 4.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, realizada em 12 de 
setembro de 2013 [Publicitadas 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 15/2013, de 24 de julho de 2013, 
pág.s 20-22 e Edição Especial n.º 6/2013, de 13 de 
setembro de 2013, pág.s 29-32, respetivamente], e de 
autorização para constituição de direito de 
superfície sobre o lote de terreno para 
equipamento urbano com a área de 8.560 m2, sito 
na Rua Guerra Junqueiro e Praça Alexandre 
Herculano, Quinta da Caldeira, Unidade 8-A, em 
Santo António dos Cavaleiros, União das 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas, a favor da ABA - Associação Beneficente 
de Ajuda e da Igreja da Família Reviver, para a 
construção de um equipamento com as respostas 
sociais no âmbito do apoio à infância, juventude, 
população sénior, à família e comunidade bem 
como a construção de equipamento de culto. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 553/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação da Assembleia Municipal, que 

incidiu sobre a proposta n.º 466/2013 
(aprovada na 15.ª Reunião Ordinária de 
Câmara, de 24/07/2013), tomada na sua 4.ª 
Sessão Ordinária, realizada em 12 de 
setembro de 2013, foi aprovada a constituição 
do direito de superfície, a favor da ABA - 
Associação Beneficente de Ajuda e da Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus de Santo 
António dos Cavaleiros/Igreja Reviver, sobre o 
lote de terreno para equipamento urbano com 
8.560 m2, inscrito sob o artigo urbano 1565.º 
da freguesia de Santo António dos Cavaleiros 
e descrito na ficha predial n.º 4273 da 
freguesia de Loures; 

 
B. A outorga da escritura da cedência do lote de 

terreno para equipamento urbano não foi 
formalizada por não se encontrarem reunidas 
as condições previstas na deliberação citada 
no ponto anterior; 
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C. A ABA - Associação Beneficente de Ajuda e a 
Igreja Família Reviver vêm requerer nova 
constituição do direito de superfície sobre a 
mesma parcela de terreno identificada em A, 
para a construção de um equipamento com as 
respostas sociais no âmbito do apoio à 
infância, juventude, população sénior, à família 
e comunidade bem como a construção de 
equipamento de culto; 

 
D. A ABA - Associação Beneficente de Ajuda 

pretende apresentar uma candidatura ao 
Programa de Alargamento da Rede de 
Equipamentos Sociais 2.ª geração (PARES 
2.0); 

 
E. A cedência em direito de superfície da parcela 

municipal acima identificada é imprescindível 
para o cumprimento das condições de acesso 
para apresentação da candidatura ao 
programa mencionado em D; 

 
F. Foi emitido parecer favorável pelo 

Departamento de Coesão Social e Habitação; 
 
G. A Direção da ABA - Associação Beneficente 

de Ajuda e da Igreja Família Reviver aceitaram 
as condições do contrato a celebrar com o 
Município de Loures, no entanto a 
formalização do ato fica condicionada ao 
cumprimento dos requisitos estatutários; 

 
H. Ao direito de superfície a constituir é atribuído 

o valor de 1.258.508,65 € (um milhão 
duzentos e cinquenta e oito mil quinhentos e 
oito euros e sessenta e cinco cêntimos). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e 
alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à 
Assembleia Municipal para deliberação: 
 
1. Revogar a proposta n.º 466/2013, aprovada na 

15.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal, 
de 24/07/2013 e na 4.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, de 12 de setembro de 
2013, que aprovou a constituição do direito de 
superfície, a favor da ABA - Associação 
Beneficente de Ajuda e da Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus de Santo António dos 
Cavaleiros, sobre o lote de terreno para 
equipamento urbano com 8.560 m2, situado na 
Rua Guerra Junqueiro e Praça Alexandre 
Herculano, Quinta da Caldeira, Unidade 8-A, 
em Santo António dos Cavaleiros, União das 

Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas, descrito na 1.ª Conservatória do 
Registo Predial de Loures sob a ficha n.º 4273 
da freguesia de Loures e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo 1565 da União das 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas para construção conjunta das valências 
de centro de dia, apoio domiciliário, creche e 
pré-escolar, cantina social, loja social e áreas 
de restauração com zona pública, casa 
mortuária multiconfessional, local de 
culto/auditório e centro de atividades, e áreas 
de escritórios e parte administrativa e espaços 
verdes com zona de lazer destinadas a 
crianças e idosos; 

 
2. Autorizar a constituição do direito de superfície 

sobre o lote de terreno para equipamento 
urbano com a área de 8.560 m2, situado na 
Rua Guerra Junqueiro e Praça Alexandre 
Herculano, Quinta da Caldeira, Unidade 8-A, 
em Santo António dos Cavaleiros, União das 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas, descrito na 1.ª Conservatória do 
Registo Predial de Loures sob a ficha n.º 4273 
da freguesia de Loures e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo 1565 da União das 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas a favor da ABA - Associação 
Beneficente de Ajuda e da Igreja da Família 
Reviver, para a construção de um 
equipamento com as respostas sociais no 
âmbito do apoio à infância, juventude, 
população sénior, à família e comunidade bem 
como a construção de equipamento de culto. 

 
 

Loures, 3 de outubro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

MINUTA 
DE CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO 

DE DIREITO DE SUPERFÍCIE 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

Pelo presente contrato é constituído a favor da 
ABA - Associação Beneficente de Ajuda e da 
Igreja da Família Reviver (doravante designadas 
por ABA e Igreja Reviver) o direito de superfície 
sobre o lote de terreno para equipamento urbano 
com a área de 8.560 m2, situado na Rua Guerra 
Junqueiro e Praça Alexandre Herculano, Quinta da 
Caldeira, Unidade 8-A, em Santo António dos 
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Cavaleiros, União das Freguesias de Santo 
António dos Cavaleiros e Frielas, descrito na 1.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures sob a 
ficha n.º 4273 da freguesia de Loures e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo 1565 da União 
das Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas, identificado 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 de equipamento para respostas sociais 
no âmbito do apoio à infância, juventude, 
população sénior, à família e comunidade bem 
como a construção de equipamento de culto. 

 
 

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 ABA e a Igreja Reviver devem 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 
 

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

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

O direito de superfície só poderá ser onerado pela 
ABA e pela Igreja Reviver 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 SÉTIMA 
 

Em qualquer caso, a ABA e a Igreja Reviver são 
as únicas entidades responsáveis pelo 
cumprimento das obrigações a que ficam adstritas, 
reservando-se o Município de Loures o direito de 
resolver o presente contrato em caso de 
incumprimento de alguma ou algumas daquelas 
obrigações, nos termos previstos na cláusula 
oitava. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 

1. Ao Município de Loures é conferido o direito 
de resolver o contrato, em caso de 
incumprimento pela ABA e/ou pela Igreja 
Reviver 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 (3) 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 da ABA 
e/ou da Igreja Reviver, sem motivo justificado, 
por período superior a 2 (dois) meses; 

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

f) se a ABA e/ou a Igreja Reviver deixarem de 
ter existência jurídica própria e autónoma; 

g) se a ABA e/ou a Igreja Reviver 
proporcionarem o uso privativo do local, total 
ou parcialmente, sem prévia autorização do 
Município de Loures; 

h) se, até que se verifique o cumprimento do 
objeto identificado na cláusula terceira, a ABA 
e a Igreja Reviver não informarem o Município 
de Loures, por escrito, com caráter semestral, 
sobre a situação do procedimento tendente à 
implantação do equipamento bem como sobre 
a situação do imóvel transmitido. 
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CLÁUSULA NONA 
 

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 das 
superficiárias. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
 

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 em bom estado de 
conservação, integrarão o património 
municipal, sem qualquer indemnização para a 
ABA e para a Igreja Reviver, pelas benfeitorias 
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 ABA e pela Igreja 

Reviver, 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 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 ABA e 
para a Igreja Reviver pelos custos associados; 

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

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 

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) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
 
Processo de Registo n.º 1666_E1 Bobadela 
Proposta de revogação do Protocolo de 
Colaboração celebrado em 8 de junho de 2005, 
entre o Município de Loures e o Centro Popular 
Infantil Nascer do Sol, e de  constituição de direito 
de superfície sobre o prédio urbano, propriedade 
municipal, com a área de 2.980 m2 (área coberta 
de 398,48 m2 e descoberta de 2.581,52 m2), 
situado na Rua dos Girassóis, Bairro da Petrogal, 
Bobadela, União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, a favor do 
Centro Popular Infantil Nascer do Sol, para 
construção de um equipamento social de Creche. 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 554/2019 
 

Considerando que: 
 
A. O Centro Popular Infantil Nascer do Sol é uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social 
que tem por objetivos contribuir para a 
promoção, desenvolvimento e educação 
integral da criança, num espírito de interajuda, 
solidariedade e colaboração com outras 
instituições; 

 
B. Por Protocolo celebrado em 8 de junho de 

2005, foi cedido ao Centro Popular Infantil 
Nascer do Sol um dos edifícios da EB1 n.º 2 
da Bobadela, constituído por 3 salas de aula, 
gabinete de direção, instalações sanitárias, 
logradouro e demais espaços que pudessem 
vir a integrar as instalações protocoladas, com 
a duração de um ano a contar da data da 
assinatura, sendo automaticamente renovável 
por iguais períodos até à construção de 
instalações próprias da Instituição, e com vista 
ao desenvolvimento de atividade educativas 
na vertente de Jardim de Infância e ATL; 

 
C. O Centro Popular Infantil Nascer do Sol veio 

solicitar a cedência em direito de superfície 
das instalações municipais já cedidas através 
do Protocolo acima referido, tendo em vista a 
ampliação das mesmas, para transferência da 
atividade desenvolvida nas instalações dos 
Fojos para um único espaço e por forma a 
abarcar as valências de Creche, Jardim de 
Infância e ATL; 

 
D. O Centro Popular Infantil Nascer do Sol 

pretende apresentar candidatura ao Programa 
de Alargamento da Rede de Equipamentos 
Sociais 2.ª geração (PARES 2.0); 

 
E. A cedência em direito de superfície da 

propriedade municipal acima mencionada é 
imprescindível para o cumprimento das 
condições de acesso para apresentação da 
candidatura ao programa mencionado; 

 
F. O Protocolo de Colaboração celebrado em 8 

de junho de 2005 com o Centro Popular 
Infantil Nascer do Sol encontra-se em vigor, 
pelo que, aprovada a constituição do direito de 
superfície sobre o mesmo imóvel municipal, o 
mesmo carece de ser objeto de revogação; 

 
 
 
 

G. Foi emitido parecer favorável pelo 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística e pelo Departamento de Coesão 
Social e Habitação; 

 
H. A Direção do Centro Popular Infantil Nascer do 

Sol aceitou a revogação do protocolo de 
colaboração celebrado em 8 de junho de 
2005, bem como as condições do contrato a 
celebrar com o Município de Loures, no 
entanto a decisão da direção bem como a 
formalização do ato ficam condicionadas ao 
cumprimento dos requisitos estatutários; 

 
I. Ao direito de superfície a constituir é atribuído 

o valor de 250.660,00 € (duzentos e cinquenta 
mil seiscentos e sessenta euros). 

 
 
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 e 
da alínea a) do n.º 2 do artigo 52.º do Decreto-Lei 
n.º 280/2007, de 7 de agosto, aprovar: 
 
1. A revogação do Protocolo de Colaboração 

celebrado em 8 de junho de 2005, entre o 
Município de Loures e o Centro Popular 
Infantil Nascer do Sol; 

 
2. A constituição do direito de superfície sobre o 

prédio urbano, propriedade municipal, com a 
área de 2.980 m2 (área coberta de 398,48 m2 
e descoberta de 2.581,52 m2), situado na Rua 
dos Girassóis, Bairro da Petrogal, Bobadela, 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela, descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures 
sob a ficha 1101 da Freguesia da Bobadela e 
inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 
13013 da União das Freguesias de Santa Iria 
de Azóia, São João da Talha e Bobadela, a 
favor do Centro Popular Infantil Nascer do Sol, 
para construção de um equipamento social de 
Creche, nos termos e condições que constam 
da minuta anexa à presente proposta. 

 
 

Loures, 3 de outubro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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MINUTA 
DE CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO 

DE DIREITO DE SUPERFÍCIE 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

1. O Município de Loures é dono e legítimo 
proprietário do prédio urbano, composto por 
edifício de um piso e logradouro, com a área 
coberta de 398,48 m2 e descoberta de 
2.581,52 m2, situado na Rua dos Girassóis, 
Bairro da Petrogal, União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, descrito na 2.ª Conservatória do 
Registo Predial de Loures sob a ficha 1101 da 
Freguesia de Bobadela e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo P13013 da União 
das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela. 

 
2. Pelo presente contrato, é constituído, a favor 

do Centro Popular Infantil Nascer do Sol, o 
direito de superfície sobre o referido prédio, 
situado na Rua dos Girassóis, Bairro da 
Petrogal, União das Freguesias de Santa Iria 
de Azóia, São João da Talha e Bobadela, que 
se encontra identificado 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 
ampliação das instalações do Centro Popular 
Infantil Nascer do Sol, por forma a abarcar as 
valências de Creche, Jardim de Infância e ATL. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

O Centro Popular Infantil Nascer do Sol pode 
construir sobre o edifício existente, ampliando-o ou 
alterando-o, com sujeição a prévia aprovação dos 
projetos pela Câmara Municipal de Loures. 

 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

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. O Centro Popular Infantil Nascer do Sol 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 SEXTA 
 

No caso do Município de Loures pretender realizar 
iniciativas no imóvel deverá informar o Centro 
Popular Infantil Nascer do Sol, solicitando-lhe 
autorização com 30 (trinta) dias de antecedência. 

 
 

CLAÚSULA SÉTIMA 
 

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

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 

O direito de superfície só poderá ser onerado pelo 
Centro Popular Infantil Nascer do Sol 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 NONA 
 

Em qualquer caso, o Centro Popular Infantil 
Nascer do Sol é a única entidade responsável pelo 
cumprimento das obrigações a que fica adstrito, 
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 décima. 
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CLÁUSULA DÉCIMA 
 

1. Ao Município de Loures é conferido o direito 
de resolver o contrato, em caso de 
incumprimento pelo Centro Popular Infantil 
Nascer do Sol 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 3 (três) 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 4 (quatro) 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 o Centro Popular Infantil Nascer do Sol 
deixar de ter existência jurídica própria e 
autónoma; 

g) Se o Centro Popular Infantil Nascer do Sol 
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, o 
Centro Popular Infantil Nascer do Sol 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 PRIMEIRA 
 

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. 

 
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 

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 o 
Centro Popular Infantil Nascer do Sol, 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 pelo Centro Popular Infantil 

Nascer do Sol, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados de qualquer dos factos 
determinantes da reversão, com a ressalva de 
que a entrega não se pode realizar antes do 
fim do ano escolar, que ocorre em 31 de 
agosto; 

b) Dentro do prazo fixado na alínea anterior, a 
reposição do prédio nas condições em que se 
encontrava à data da constituição do direito, 
caso não se verifique a conclusão do 
equipamento, sem qualquer indemnização 
para o Centro Popular Infantil Nascer do Sol 
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 TERCEIRA 
 

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. 
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(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Processo de Registo n.º 3682/05_X1 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 
desafetação do domínio público para o domínio 
privado municipal da parcela X1 do PR 3682/05, 
com a área de 2.443 m2, integrada no domínio 
público municipal com a 4.ª fase da Quinta do 
Infantado, para equipamentos de utilização 
coletiva, sita na Rua Fernão de Magalhães, 
Infantado, Freguesia de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 555/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A Associação “O Saltarico” é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social, e tem por 
objetivo a prossecução de atividades de 
âmbito educativo, social, cultural e recreativo 
destinando-se a todas as faixas etárias e que 
promovam a sua integração social e 
comunitária; 

B. A Associação “O Saltarico” tem a intenção de 
construir um equipamento que possibilite a 
implementação da resposta social de creche; 

 
C. A Associação “O Saltarico” demonstrou 

disponibilidade para aceitar o terreno 
municipal sito na Quinta do Infantado, 
freguesia de Loures, com condições 
adequadas à instalação de equipamento 
social, e manifestou interesse para a 
apresentação de uma candidatura ao 
Programa de Alargamento da Rede de 
Equipamentos Sociais - 2.ª Geração, (PARES 
2.0), destinado ao financiamento da 
construção do equipamento social, 
denominado Creche; 

 
D. A cedência da parcela de terreno acima 

mencionada à Associação “O Saltarico” é 
imprescindível para o cumprimento das 
condições de acesso para apresentação da 
candidatura PARES 2.0; 

 
E. A parcela de terreno acima mencionada 

corresponde à parcela X1 do PR 3682/05, com 
a área de 2.443 m2, integrada no domínio 
público municipal com a 4.ª fase da Quinta do 
Infantado, através do Alvará de Licença de 
Loteamento n.º 16/79, de 24 de novembro de 
1979, aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 
16/79, de 24 de novembro de 1979, emitido 
em 11 de setembro de 2003 e aditamento n.º 3 
ao Alvará de Loteamento n.º 16/79, de 24 de 
novembro de 1979, de 14 de fevereiro de 
2006, para equipamentos de utilização 
coletiva, pelo que se torna necessária a sua 
desafetação do domínio público municipal. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e na 
alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à 
Assembleia Municipal para deliberação a 
desafetação do domínio público para o domínio 
privado municipal da parcela X1 do PR 3682/05, 
com a área de 2.443 m2, integrada no domínio 
público municipal com a 4.ª fase da Quinta do 
Infantado, através do Alvará de Licença de 
Loteamento n.º 16/79, de 24 de novembro de 
1979, aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 
16/79, de 24 de novembro de 1979, emitido em 11 
de setembro de 2003 e aditamento n.º 3 ao Alvará 
de Loteamento n.º 16/79, de 24 de novembro de 
1979, de 14 de fevereiro de 2006, para 
equipamentos de utilização coletiva, situada na 
Rua Fernão de Magalhães, Infantado, Freguesia 
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de Loures, descrita na 1.ª Conservatória do 
Registo Predial sob o número 3712 da freguesia 
de Loures e inscrita na matriz predial rústica sob o 
artigo 4 (parte) da Secção D da Freguesia de 
Loures. 

 
 

Loures, 3 de outubro de 2019. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL 
 

Proposta de designação do Representante do 
Município de Loures no Conselho Geral da 
Associação de Apoio a Profissionais do Hospital 
de Santa Maria. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 556/2019 

 
Considerando que:  
 
A. A Associação de Apoio a Profissionais do 

Hospital de Santa Maria (AAP_HSM) é uma 
Instituição Particular de Solidariedade Social 
reconhecida como pessoa coletiva de utilidade 
pública e com Fins de Saúde, (D.R., III Série, 
n.º 121, de 26 de maio de 2003 e n.º 40 de 17 
de fevereiro de 2004), que tem a sua sede no 
Concelho de Loures, mais concretamente na 
Alameda Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 30, em 
Camarate; 

 
B. Os seus fins são intervir prioritariamente e de 

forma organizada no campo da solidariedade 
social e prestação de cuidados de saúde aos 
seus associados e à comunidade, desenvolver 
o convívio intergeracional, a abertura à 
comunidade; 

 
C. De acordo com o disposto no artigo 49.º, n.º 1, 

alínea a), dos Estatutos da Associação de 
Apoio a Profissionais do Hospital de Santa 
Maria, o respetivo Conselho Geral é composto 
por um representante do Município de Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, nos termos do disposto 
no artigo 33.º, n.º 1, alínea oo), da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, assim como do artigo 49.º, n.º 
1, alínea a), dos Estatutos da Associação, delibere 
designar como representante do Município de 
Loures no Conselho Geral da Associação de 
Apoio a Profissionais do Hospital de Santa Maria, 
o Vereador Gonçalo Filipe Vintém Caroço. 

 
 

Loures, 2 de outubro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por 4 votos a favor e 7 votos em 
branco, mediante escrutínio secreto) 
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TRANSPORTES E OFICINAS 
 

Proposta de revogação parcial da Deliberação 
incidente sobre a Proposta de Deliberação n.º 
124/2019 [Aprovada na 33.ª Reunião Ordinária de Câmara 
Municipal, realizada em 13 de março de 2019, 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 5, de 13 de março de 
2019, pág.s 35-36], e de consequente revogação da 
aprovação de aquisição, por ocupação, de dois 
veículos automóveis abandonados na via pública. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 557/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Através da aprovação da Proposta de 

Deliberação n.º 124/2019, a Câmara 
Municipal, na sua reunião de 13 de março de 
2019, deliberou a aquisição, por ocupação, de 
3 veículos ligeiros para que estes passassem 
a integrar a frota e o património municipal; 

 
B. Na sequência daquela deliberação foram 

promovidas diligências pelos serviços 
municipais com vista à regularização dos 
registos dos veículos a favor do município, 
tendo concluído já um daqueles processos de 
registo, (o relativo à viatura Volkswagen 
Caddy, matrícula 14-LZ45), sendo patente que 
se verificaram grandes constrangimentos à 
regularização registral dos outros 2 veículos, 
não se justificando o prosseguimento do 
processo e, assim constata-se ser necessário 
proceder à revogação parcial da mencionada 
Deliberação de 13 de março do corrente ano. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo do estatuído 
nos artigos 165.º, 169.º e 170.º do Código do 
Procedimento Administrativo, proceda à 
revogação parcial da sua Deliberação n.º 
124/2019, e, consequentemente, revogue a 
aprovação da aquisição, por ocupação, no que 
respeita aos seguintes veículos, aprovada na 
supra mencionada reunião de Câmara: 
 
a) Citroën Berlingo, ligeiro de mercadorias, com a 

matrícula 48-LV78; 
 
b) Hyundai Tucson, ligeiro de passageiros, com a 

matrícula VD-288274. 
 
 
 
 

Loures, 2 de outubro 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) 

 
 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

DESPORTO 
 

Proposta de celebração de Contrato-programa de 
Desenvolvimento Desportivo entre o Município de 
Loures e a Associação de Moradores da Portela. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 561/2019 

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

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

 
B. As autarquias e as entidades desportivas 

desempenham um papel fundamental no 
desenvolvimento da atividade desportiva, 
permitindo, pela conjugação de sinergias, a 
promoção da prática para todos os munícipes; 

 
C. A Associação de Moradores da Portela, 

fundada em 1975, tem sido um polo de 
desenvolvimento desportivo e social de grande 
importância para a zona do concelho em que 
se insere; 

 
D. A parceria entre o Município e a Associação 

de Moradores da Portela, no que respeita ao 
programa de desenvolvimento desportivo 
proposto, permitirá aos Munícipes de Loures 
usufruírem de um espaço desportivo renovado 
contribuindo para o incremento da atividade 
desportiva no concelho. 
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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 na 
Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro, aprovar a proposta 
de contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo, a estabelecer entre o Município e a 
Associação de Moradores da Portela. 

 
 

Loures, 1 de outubro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

CONTRATO-PROGRAMA 
DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

 
Considerando que: 
 
a) Incumbe ao Estado em colaboração com as 

associações e coletividades desportivas 
promover, estimular e orientar a prática e a 
difusão da cultura física e do desporto, de 
acordo com o n.º 1 do artigo 79.º da 
Constituição da República Portuguesa; 

 
b) Compete à Câmara Municipal apoiar 

entidades e atividades de interesse municipal 
designadamente de caráter desportivo, de 
acordo com as 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, na sua redação atual; 

 
c) Os apoios ou comparticipações financeiras 

concedidas pelas autarquias locais, na área do 
desporto, são tituladas por contratos-programa 
de desenvolvimento desportivo, de acordo 
com o n.º 3 do artigo 46.º da Lei n.º 5/2007, de 
16 de janeiro; 

 
d) As entidades beneficiárias de apoios ou 

comparticipações financeiras, na área do 
desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte 
da entidade concedente, de acordo com o n.º 
4 do artigo 46.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de 
janeiro; 

 
e) Os apoios financeiros, materiais e logísticos 

concedidos pelos municípios devem ser objeto 
de contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo, nos termos enunciados no 
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro. 

Entre 
 
o Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público n.º 501294996, com sede na Praça da 
Liberdade, Loures, representada pelo Dr. 
Bernardino José Torrão Soares, na qualidade de 
Presidente da respetiva Câmara Municipal, 
doravante designado como primeiro outorgante 
 
e 
 
a Associação de Moradores da Portela, 
associação sem fins lucrativos, com o NIPC 
500742367 e sede na Praceta Arquiteto Fernando 
Silva, 5E, União das Freguesias de Moscavide e 
Portela, representada por Maria Margarida Pedro 
Louro, na qualidade de Presidente da Direção, 
adiante designada como segundo outorgante. 
 
É reciprocamente estabelecido e livremente aceite 
o presente Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo, cujo conteúdo foi 
voluntariamente fixado pelas partes e consta das 
cláusulas seguintes, que ambos os outorgantes se 
obrigam a cumprir com diligência e boa-fé: 

 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
O presente contrato tem por objetivo a atribuição 
pelo primeiro outorgante de apoio financeiro, ao 
segundo outorgante para a requalificação do seu 
parque desportivo, nomeadamente a substituição 
do piso de relva sintética do seu campo de jogos, 
nos termos do Programa de Desenvolvimento 
Desportivo, incluído neste clausulado. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Programa de Desenvolvimento Desportivo) 

 
1. O Programa de Desenvolvimento Desportivo 

apresentado pelo segundo outorgante tem por 
objeto a renovação do piso de relva sintética 
do campo de jogos, com vista a garantir um 
mínimo de condições de segurança aos 
praticantes da modalidade; 

 
2. O custo total para a realização da obra é 

orçamentado em 57.627,96 € (cinquenta e 
sete mil seiscentos e vinte e sete euros e 
noventa e seis cêntimos); 

 
3. O segundo outorgante candidatou-se ao 

Programa de Reabilitação de Instalações 
Desportivas 2019, promovido pelo Instituto 
Português do Desporto e Juventude (IPDJ), 
tendo obtido um apoio financeiro, no valor de 
20.000,00 € (vinte mil euros) para substituição 
do relvado sintético; 



 

 
N.º 19 

  

 
 

9 de OUTUBRO 
de 2019 

 
 
 
 

18 

 

4. É da inteira responsabilidade do segundo 
outorgante o financiamento no valor de 
37.627,96 € (trinta e sete mil seiscentos e 
vinte e sete euros e noventa e seis cêntimos) 
para a execução da obra; 

 
5. A obra será iniciada em 1 de outubro de 2019 

e prevê-se a sua conclusão para o dia 31 de 
outubro de 2019. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
O primeiro outorgante compromete-se a: 
 
1. Conceder ao segundo outorgante apoio 

financeiro, na diferença entre o valor 
subsidiado pelo IPDJ e o valor total da obra, 
através da transferência para o segundo 
outorgante de verba no montante de 
37.627,96 € (trinta e sete mil seiscentos e 
vinte e sete euros e noventa e seis cêntimos); 

 
2. Fiscalizar a execução do presente contrato-

programa, recorrendo a todos os 
procedimentos administrativos adequados 
para este fim, nomeadamente através da 
realização de inspeções, inquéritos e 
sindicâncias ou determinando a realização de 
auditoria (s) por entidade externa. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
O segundo outorgante compromete-se a: 
 
1. Afetar todos os apoios financeiros concedidos 

exclusivamente ao programa de 
desenvolvimento desportivo objeto deste 
contrato; 

 
2. Realizar, administrar e controlar a 

implementação do Programa de 
Desenvolvimento Desportivo que integra o 
presente Contrato-Programa, nomeadamente 
a substituição do piso sintético do campo de 
jogos; 

 
3. Na qualidade de responsável da obra, 

adjudicar a empreitada a uma empresa da 
especialidade com reconhecidos méritos e 
provas dadas, mediante os preceitos legais 
aplicáveis, sendo a sua execução objeto de 
acompanhamento técnico pelos Serviços 
Municipais competentes; 

 

4. Apresentar ao primeiro outorgante os 
documentos comprovativos da despesa 
realizada e de acordo com o orçamento 
apresentado; 

 
5. Prestar ao primeiro outorgante todas as 

informações ou apresentar documentos 
solicitados pela entidade concedente que 
respeitem à execução do programa de 
desenvolvimento desportivo; 

 
6. Disponibilizar o equipamento desportivo ao 

Município de Loures, mediante solicitação 
prévia de no mínimo trinta dias, para a 
realização de iniciativas municipais ou de 
apoio a outras entidades; 

 
7. Promover o desporto nas camadas mais 

jovens. 
 
 

Cláusula Quinta 
(Apoio Financeiro) 

 
1. Pela execução do programa de 

desenvolvimento desportivo, o segundo 
outorgante é beneficiário de um apoio 
financeiro por parte do primeiro outorgante, no 
valor de 37.627,96 € (trinta e sete mil 
seiscentos e vinte e sete euros e noventa e 
seis cêntimos), pago até ao final de 2019, 
numa única tranche; 

 
2. O pagamento da comparticipação financeira 

depende da inexistência, à data do mesmo, de 
uma situação de incumprimento por parte do 
beneficiário das suas obrigações fiscais ou 
para com a segurança social. 

 
 

Cláusula Sexta 
(Vigência do Contrato) 

 
O período de vigência do presente contrato-
programa tem início na data da sua publicitação e 
término no momento da conclusão do objeto deste 
Contrato-Programa.  

 
 

Cláusula Sétima 
(Revisão) 

 
O presente contrato pode ser modificado ou 
revisto nos termos do artigo 21.º do Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro. 
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Cláusula Oitava 
(Suspensão) 

 
Os benefícios financeiros concedidos ao abrigo do 
presente contrato suspendem-se se a entidade 
beneficiária se encontrar, em qualquer momento, 
em situação de incumprimento das suas 
obrigações tributárias ou para com a segurança 
social, nos termos do n.º 1 do art.º 25.º do 
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro. 

 
 

Cláusula Nona 
(Direito à Restituição) 

 
É aplicável o disposto no artigo 29.º do Decreto-
Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro. 

 
 

Cláusula Décima 
(Publicidade) 

 
O presente contrato deve ser publicitado nos 
termos do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro. 

 
 

Cláusula Décima Primeira 
(Omissões) 

 
Nos casos omissos é aplicável o regime jurídico 
dos contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro, e as demais normas 
de direito administrativo. 

 
 

Cláusula Décima Segunda 
(Entrada em Vigor) 

 
O presente contrato entra em vigor a partir da data 
da sua publicitação, nos termos do artigo 14.º do 
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro. 
 
 
O presente contrato, que vai ser assinado pelas 
partes, consta de dois exemplares, ambos fazendo 
igualmente fé, e ficando um exemplar na posse de 
cada um dos Outorgantes. 

 
 

Loures, __ de _________ de 2019 
 

Município de Loures 
 

Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

________________________ 
Bernardino Soares 

Associação de Moradores da Portela 
 

Presidente da Direção 
 

________________________ 
 

Maria Margarida Louro 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

CULTURA 
 

Proposta de aprovação das Normas de 
Participação no Meeting Internacional de Clarinete 
Marcos Romão dos Reis Jr.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 562/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Meeting Internacional de Clarinete Marcos 

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

 
B. Nos termos indicados na informação registada 

sob o n.º E/89743/2019, este programa 
possibilita a partilha de experiências e a 
consolidação das competências artísticas dos 
músicos participantes, bem como o 
incremento da oferta cultural municipal, 
através de um conjunto de concertos para o 
público em geral. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo das al. e) e u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar as normas de 
participação no Meeting Internacional de Clarinete 
Marcos Romão dos Reis Jr., nos termos da 
informação registada sob o n.º E/89743/2019. 

 
 

Loures, 1 de outubro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
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Loures, Capital do Clarinete 
 

Meeting Internacional de Clarinete 
Marcos Romão dos Reis Jr. 

 
Normas de Participação 

 
Loures, Capital do Clarinete afirma a vocação e 
singularidade do concelho de Loures, berço de 
virtuosos músicos clarinetistas, reconhecidos 
nacional e internacionalmente. 
 
O Meeting Internacional de Clarinete Marcos 
Romão dos Reis Jr. valoriza a troca de 
experiências dos músicos participantes e a 
oportunidade de trabalharem com alguns dos 
melhores clarinetistas do mundo, proporcionando 
simultaneamente concertos de significativa 
qualidade ao público em geral, momentos cruciais 
para o incremento da atividade cultural municipal. 
 
Esta iniciativa anual é o momento culminar de um 
processo de aprendizagem, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento artístico dos músicos promovido 
pela Academia de Clarinete Marcos Romão dos 
Reis Jr., projeto de caráter continuado que 
privilegia a formação e a difusão musical. 
 
1. Organização 
 
O Meeting Internacional de Clarinete Marcos 
Romão dos Reis Jr. é organizado pela Câmara 
Municipal de Loures e promovido em parceria com 
a Junta de Freguesia de Loures. 
 
2. Direção Musical e Pedagógica 
 
A direção musical e pedagógica do Meeting 
Internacional de Clarinete Marcos Romão dos Reis 
Jr. é da responsabilidade de professor convidado 
de reconhecido mérito nacional e internacional. 
 
3. Destinatários 
 
Destina-se a todos os clarinetistas, assim como a 
demais instrumentistas, independentemente do 
seu nível, escola onde estudam ou agrupamento a 
que pertençam. 
 
4. Data e local do evento 
 
O evento decorre anualmente em Loures, em 
calendário a anunciar em programa específico. 
 
 
 
 
 
 

5. Funcionamento 
 
5.1. Masterclasses e workshops 
 
As masterclasses e workshops são dirigidos por 
professores nacionais e internacionais, nas quais 
os alunos inscritos participam em função de 
distribuição definida pela Direção Pedagógica, 
conciliando-se sempre que possível os interesses 
dos participantes. Cada professor define o modelo 
e organização de trabalho das suas classes. 
 
5.2. Palestras, Exposições e Concertos 
 
As palestras, exposições e concertos são de 
participação livre e decorrem em dias e horários a 
designar em programa específico do evento. 
 
6. Inscrição 
 
6.1. A inscrição é efetuada mediante o 

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

 
6.2. A inscrição pressupõe a aceitação integral das 

normas de participação e a exigência de 
comprovação de toda a informação requerida 
(termos de responsabilidade, documentos de 
identificação pessoal e comprovativo de 
residência, quando aplicável). No que respeita 
à identificação pessoal, será esta validada, por 
exibição do respetivo documento identificativo 
ou sob o consentimento expresso do seu 
titular, da reprodução do mesmo. 

 
7. Valores de inscrição 
 
7.1. A inscrição tem um valor de 35,00 € (trinta e 

cinco euros); 
 
7.2. Os residentes no Concelho têm um desconto 

de 30%, perfazendo o valor de 24,50 € (vinte e 
quatro euros e cinquenta cêntimos); 

 
7.3. Ficam isentos de pagamento os músicos das 

bandas e orquestras e alunos das escolas de 
música do movimento associativo do concelho 
de Loures, assim como os alunos da 
Orquestra Geração e do Conservatório d´Artes 
de Loures. 
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8. Refeições e alojamento 
 
8.1. Aos participantes interessados, a organização 

facilita as refeições e o alojamento, mediante 
manifestação de interesse na ficha de 
inscrição, acrescendo ao valor de inscrição o 
custo de 5,00 € (cinco euros) por refeição e 
15,00 € (quinze euros) por pernoita, até ao 
limite disponível e em local a designar. 

 
8.2. A organização reserva-se ao direito de não 

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

 
8.3. Os alunos que provoquem danos serão 

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

 
9. Meios de pagamento 
 
Os inscritos podem proceder ao pagamento das 
respetivas taxas, à Câmara Municipal de Loures, 
em numerário, cheque ou transferência bancária. 
 
10. Critérios de seleção 
 
O número de vagas em cada classe é limitado, 
pelo que poderá haver lugar a seleção em função 
dos seguintes critérios e respetiva ordem de 
prioridade: 
 
a. Músicos das bandas e orquestras e alunos 

das escolas de música do movimento 
associativo do concelho de Loures, assim 
como os alunos da Orquestra Geração e do 
Conservatório d´Artes de Loures;  

b. Residentes no concelho de Loures; 
c. Habilitações musicais; 
d. Ordem de chegada da ficha de inscrição. 
 
11. Condições de participação 
 
11.1. Os participantes no Meeting devem fazer-se 

acompanhar dos seus próprios instrumentos 
musicais, não se responsabilizando a 
organização pelo seu fornecimento. 

 
 
 
 

11.2. Os alunos são responsáveis pelos conteúdos 
pedagógicos individuais, enquanto que a 
organização fornece os conteúdos didáticos 
coletivos, como partituras de música de 
conjunto ou textos de apoio às aulas. 

 
12. Desistências e alteração na modalidade de 

inscrição 
 
12.1. Em caso de desistência ou alteração à 

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

 
12.2. Após a data limite referida no número 

anterior, o candidato não terá direito a 
qualquer devolução de quantias 
anteriormente liquidadas. 

 
12.3. Os participantes inscritos que não 

compareçam não terão direito à devolução do 
pagamento efetuado. 

 
13. Certificado 
 
A todos os alunos participantes no Meeting 
Internacional de Clarinete Marcos Romão dos Reis 
Jr. é entregue um certificado de participação. 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e do Sr. Vereador eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
 
 
 
 
Proposta de celebração de Acordo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
Junta de Freguesia de Loures, no âmbito do 
projeto Meeting Internacional de Clarinete Marcos 
Romão dos Reis Jr.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 563/2019 

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

outras, atribuições e competências no domínio 
da educação e cultura, nomeadamente no que 
concerne ao apoio a atividades com interesse 
para a população; 
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B. A Junta de Freguesia de Loures e o Município 
de Loures consideram desejável formalizar 
uma articulação estruturada, que permita 
explorar as competências e experiências 
mútuas, facilitando desta forma a potenciação 
de recursos para a realização do Meeting 
Internacional de Clarinete Marcos Romão dos 
Reis Jr.. 

 
 
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 estabelecer com a Junta de Freguesia de 
Loures, no âmbito do projeto Meeting Internacional 
de Clarinete Marcos Romão dos Reis Jr.. 

 
 

Loures, 1 de outubro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

entre a Freguesia de Loures 
e 

Município de Loures 
 

Preâmbulo 
 

O Meeting Internacional de Clarinete Marcos 
Romão dos Reis Jr. é um evento que confere a 
oportunidade de formação e difusão musical aos 
intervenientes. Aos participantes no Meeting será 
dada a oportunidade de trabalhar com alguns dos 
melhores instrumentistas do mundo, 
proporcionando-lhes experiências únicas de 
partilha e aquisição de conhecimentos da maior 
relevância para a sua prática e formação musical. 
 
A existência do Acordo de colaboração, assegura 
o acesso do público e alunos à fruição cultural de 
elevada qualidade. 
 
O incentivo institucional das autarquias, Município 
de Loures e Freguesia de Loures, e o seu 
empenho são fundamentais para garantir a 
viabilidade deste projeto. 
 
 
 

O Meeting Internacional de Clarinete Marcos 
Romão dos Reis Jr. assenta nos seguintes 
objetivos: 
 
- Promover a formação e difusão musical no 

concelho e, em particular, na Freguesia de 
Loures. 

 
- Gerar novos públicos, servir a comunidade 

musical e contribuir para a formação de jovens 
músicos oriundos de vários locais. 

 
- Defender a qualidade artística e pedagógica 

dos seus programas, bem como a excelência 
e reconhecimento nacional e internacional do 
corpo docente, dando uma imagem de 
prestígio à organização. 

 
 
 
É celebrado o presente Acordo de colaboração 
entre: 
 
A Freguesia de Loures, pessoa coletiva de direito 
público n.º 506849171, com sede na Rua Manuel 
Francisco Soromenho n.º 50, em Loures, aqui 
representada pela Exma. Sr.ª Presidente da Junta 
de Freguesia de Loures, Orlanda Maria Oliveira 
Rodrigues, adiante também designada como Junta 
de Freguesia 
 
e 
 
o Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público n.º 501294996, com sede na Praça da 
Liberdade, em Loures, aqui representado pelo 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Loures, Bernardino José Torrão Soares, adiante 
também designado como Município, 
 
que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 
 

Cláusula Primeira 
(Âmbito) 

 
O presente Acordo de colaboração estabelece a 
forma de cooperação entre a Junta de Freguesia e 
o Município de Loures para a organização e 
realização das atividades inerentes ao Meeting 
Internacional de Clarinete Marcos Romão dos Reis 
Jr.. 
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Cláusula Segunda 
(Obrigações da Junta de Freguesia de Loures) 

 
1. A Junta de Freguesia compromete-se a 

coorganizar a iniciativa Meeting Internacional 
de Clarinete Marcos Romão dos Reis Jr., 
apoiando financeiramente no montante de 
5.000,00 € (cinco mil euros) nomeadamente 
na comparticipação nas despesas inerentes 
aos transportes de apoio ao Meeting, 
alojamentos do corpo docente, logística de 
organização de concertos e pagamento ao 
diretor artístico. 

 
2. A Junta de Freguesia compromete-se a 

assegurar: 
 
a. A divulgação do evento no site e em 2 

outdoors da Junta de Freguesia. 
b. O pagamento das telas de divulgação do 

evento referente aos 2 outdoors. 
c. A divulgação do evento através de spots 

publicitários na Rádio Horizonte FM. 
d. A divulgação do evento através da mailing list 

da Junta de Freguesia de Loures. 
 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Município de Loures) 

 
O Município compromete-se a: 
 
1. Realizar dois concertos na área geográfica da 

Freguesia de Loures, dos quais se exemplifica 
o Concerto de abertura do Meeting 
Internacional de Clarinete Marcos Romão dos 
Reis Jr. e/ou o Concerto de Encerramento do 
Meeting Internacional de Clarinete Marcos 
Romão dos Reis Jr. e/ou recitais. 

 
2. Assumir a responsabilidade de toda a 

organização a nível pedagógico, artístico e 
logístico que permita a realização do evento. 

 
3. Elaborar os conteúdos para divulgação do 

evento. 
 
4. Colocar o logótipo da Junta de Freguesia de 

Loures em todos os materiais de promoção e 
divulgação do evento. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Outras Formas de Colaboração) 

 
Poderão ainda ser pontualmente estabelecidas 
outras formas de colaboração com interesse para 
as partes, nas condições que vierem a ser 
acordadas. 

Cláusula Quinta 
(Vigência do Acordo de Colaboração) 

 
O presente Acordo de colaboração tem a duração 
de um ano, renovando-se tacitamente por iguais 
períodos, caso não exista denuncia por qualquer 
das partes, até ao final do primeiro trimestre de 
cada ano civil. 

 
 

Loures, …. outubro de 2019 
 

A Presidente da Junta de Freguesia de Loures 
 

_________________________ 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

_________________________ 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra 
das Sr.ªs Vereadoras e do Sr. Vereador eleitos 
pelo Partido Social Democrata) 
 
 
 
 
 
Proposta de aprovação das Normas de 
Participação do 13.º Prémio Literário Maria Amália 
Vaz de Carvalho - edição de 2019/2020 - na 
modalidade Jovens Talentos/Prosa de Ficção. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 564/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A promoção e o apoio a atividades de 

natureza cultural são competências das 
autarquias na prossecução dos interesses 
próprios das respetivas populações; 

 
B. O Prémio Literário Maria Amália Vaz de 

Carvalho visa, nas quatro modalidades que 
atualmente promove (Poesia, Prosa de Ficção, 
Jovens Talentos - Poesia, Jovens Talentos - 
Prosa de Ficção), incentivar a produção 
literária em Língua Portuguesa, premiando 
obras inéditas de autores portugueses; 

 
C. Este Prémio pretende homenagear a memória 

da escritora e ativista feminina que, ao longo 
da sua vida, contribuiu para a dinamização 
cultural do Município; 
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D. A consolidação nacional deste prémio, 
instituído desde 1993, é notória quer no 
número de trabalhos a concurso, quer no 
mercado livreiro nacional. 

 
 
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, aprovar as Normas de Participação 
do 13.º Prémio Literário Maria Amália Vaz de 
Carvalho, edição de 2019/2020, na modalidade 
Jovens Talentos/Prosa de Ficção, em anexo, 
conforme informação registada sob o n.º 
E/97235/2019. 

 
 

Loures, 30 de setembro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

13.º Prémio Literário 
Maria Amália Vaz de Carvalho 

 
Jovens Talentos 
Prosa de Ficção 

 
2019/2020 

 
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 
1. O Prémio Literário Maria Amália Vaz de 

Carvalho, instituído pela Câmara Municipal de 
Loures, pretende homenagear a memória da 
escritora e ativista que, ao longo da sua vida, 
contribuiu para a dinamização cultural do 
concelho. No Palácio de Pintéus, onde viveu, 
foi lida publicamente a sua primeira obra, Uma 
primavera de Mulher, editada em 1867. 
 
Este Prémio tem como finalidade incentivar a 
produção literária em língua portuguesa, 
premiando obras inéditas de autores de 
nacionalidade portuguesa ou naturalizados, 
numa das seguintes modalidades: 
 
» Poesia 
» Jovens Talentos - Poesia 
» Prosa de Ficção 
» Jovens Talentos - Prosa de Ficção 

 
 

2. O Prémio Literário Maria Amália Vaz de 
Carvalho, no biénio 2019/2020, será na 
modalidade Jovens Talentos|Prosa de Ficção. 
O Prémio tem o valor de 1.000,00 € (mil euros) 
e conta com o apoio da empresa EGEO 
Circular, S.A.. 

 
3. A presente edição tem como principais 

objetivos: incentivar a criatividade literária 
entre os jovens, bem como promover o 
surgimento de novos autores, entre os 16 e os 
30 anos. 

 
4. A participação neste Prémio pressupõe a 

aceitação, por parte dos concorrentes, das 
normas de participação. 

 
5. Os trabalhos a concurso serão identificados 

com pseudónimo nunca antes utilizado. 
 

Os dados pessoais de identificação civil 
(identificação completa do(a) autor(a), morada, 
data de nascimento, telefone/telemóvel e 
endereço eletrónico), a comprovar 
posteriormente sob pena de exclusão, terão 
de ser entregues em envelope fechado, tendo 
no exterior apenas o título e o pseudónimo 
utilizado. 
 
Com o envio da fotocópia do cartão de 
cidadão, ou equivalente, presume-se o 
consentimento, por parte do titular, da sua 
reprodução, comprovando-se assim, de 
imediato, todos os requisitos de admissão a 
concurso. 

 
6. As obras concorrentes deverão respeitar as 

seguintes práticas gerais: 
 
a) O texto deve vir processado em word, 

recomendando-se a utilização da fonte Arial, 
tamanho 11, impresso em folhas de formato 
A4, com o mínimo de 50 páginas; 

 
b) As páginas devem estar devidamente 

numeradas e agrupadas (agrafadas ou com 
outro tipo de encadernação), trazendo na capa 
o título da obra e o pseudónimo do autor; 

 
c) As obras devem ser enviadas em número de 

quatro exemplares. 
 
7. No caso de um concorrente apresentar mais 

do que um trabalho, deverá remetê-los em 
separado, subscritos por pseudónimos 
diferentes. 
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8. Ao mesmo autor não poderão ser atribuídos 
dois prémios consecutivos, seja na mesma 
modalidade ou em modalidade diferente. 

 
9. O prazo de entrega dos originais concorrentes 

termina no dia 31 de dezembro de 2019. 
 

No caso de obras enviadas pelo correio, será 
considerada a data limite de 31 de dezembro 
de 2019, do carimbo dos CTT. Os trabalhos 
concorrentes poderão ser entregues em mão 
ou enviados pelo correio: 

 
a) Em mão: 
 
Biblioteca Municipal José Saramago 
 
Rua 4 de outubro, n.º 19 
2670-466 Loures 
 
GPS: N 38º 49’39. 4 “W 009º 10’ 16.1 
 
211151262/66 
 
bmjs@cm-loures.pt 
 
Horário: terça a sexta | 9h15 »18h45 
Sábado| 10h00» 18h00 
 
 
Biblioteca Municipal Ary dos Santos 
 
Avenida James Gilman, n.º 18 
2665-068 Sacavém 
 
GPS: N 38º 79’28.54” W - 9º 10’ 48.99 
 
211150665 
 
bmas@cm-loures.pt 
 
Horário: terça a sábado | 10h00 » 18h00 
 
 
b) Via correio: Por carta registada com aviso de 

receção 
 
Câmara Municipal de Loures 
Prémio Literário Maria Amália Vaz de Carvalho 
Rua Frederico Tarré, n.º 5 - r/c 
2674-501 LOURES 
 
10. Durante o mês de janeiro de 2020 será 

divulgada publicamente (no site do Município 
de Loures) a listagem dos trabalhos aceites a 
concurso, com os respetivos pseudónimos. 

 
 

11. O Prémio será entregue em sessão pública, 
na Biblioteca Municipal José Saramago, no dia 
28 de março de 2020 - Dia da Juventude - e 
divulgado nos órgãos de comunicação social. 

 
12. O júri, nomeado pela entidade organizadora, 

será constituído por dois elementos de 
reconhecido mérito, no âmbito da 
escrita/crítica literária ou do ensino da 
literatura, e um elemento da APE - Associação 
Portuguesa de Escritores. 
O Júri será secretariado por dois elementos da 
Câmara Municipal de Loures. 

 
13. Nenhum elemento do júri ou do seu 

secretariado poderá ser concorrente ao 
Prémio. 

 
14. As deliberações do Júri serão tomadas por 

maioria. 
 
15. O Prémio não deverá ser atribuído ex aequo. 
 
16. O júri poderá não atribuir o Prémio se 

entender que as produções literárias não 
possuem o nível exigido. 

 
17. Os membros do júri não terão acesso aos 

dados pessoais dos autores, cabendo à 
entidade organizadora zelar pela manutenção 
do sigilo durante todo o processo de 
apreciação e avaliação dos trabalhos. No 
processo de concurso só será aberto o 
envelope que contenha a identificação do 
autor premiado. Os restantes só serão abertos 
por solicitação dos interessados na devolução 
dos trabalhos, ou outra finalidade, devendo, na 
ocasião, fazer prova da sua identidade. 
Só será possível haver notificação aos autores 
das obras concorrentes não premiadas, 
perante solicitação dos próprios. 

 
18. Em caso de edição, deverá ser referenciada, 

em local devidamente destacado do volume, a 
menção “Prémio Literário Maria Amália Vaz de 
Carvalho - Câmara Municipal de Loures”. 
A Câmara Municipal de Loures compromete-
se a adquirir ao editor 200 (duzentos) 
exemplares do original premiado, caso seja 
editado no prazo de dois anos a partir da data 
de atribuição do Prémio. 

 
19. As obras não premiadas poderão ser 

levantadas pelos autores na Biblioteca 
Municipal José Saramago, em Loures, até dois 
meses após a divulgação da deliberação do 
júri, prazo findo o qual se procederá à sua 
destruição. 

 



 

 
N.º 19 

  

 
 

9 de OUTUBRO 
de 2019 

 
 
 
 

26 

 

20. O não cumprimento do enunciado destas 
normas de participação levará à exclusão da 
participação neste Prémio Literário. 

 
21. Os casos omissos nestas normas de 

participação serão resolvidos pela entidade 
organizadora. 
Das decisões do Júri não haverá recurso. 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
Proposta de transferência de verbas para agentes 
musicais, no âmbito do projeto Brincar com a 
Música. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 565/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O projeto “Brincar com a Música” se encontra 

previsto no Plano de Intervenção Municipal 
para a Música e visa criar um espaço 
privilegiado para a sensibilização musical na 
infância; 

 
B. Este projeto consiste em sessões musicais 

dirigidas ao público infantil e famílias, 
integrando a programação dos Sábados em 
Cheio, na Biblioteca Municipal José Saramago 
e das Tardes Mágicas, na Biblioteca Municipal 
Ary dos Santos; 

 
C. Este projeto tem o envolvimento de agentes 

locais, nomeadamente a Banda de Música da 
Sociedade Recreativa e Cultural de Pintéus, a 
Banda Recreativa de Bucelas, a Banda de 
Música da Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários do Zambujal e a Banda 
de Música da Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Loures; 

 
D. Se requer, na informação técnica registada 

sob o n.º E/88758/2019, a transferência de 
verbas para as entidades supra indicadas, no 
âmbito do projeto “Brincar com a Música”. 

 
 
 
 
 
 
 

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, aprovar a transferência de verbas 
para os agentes musicais indicados na informação 
n.º E/88758/2019, nos termos e para os efeitos aí 
indicados. 

 
 

Loures, 1 de outubro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

Entidade: Sociedade Recreativa e Cultural de 
Pintéus 
Valor a transferir: 250,00 € (duzentos e cinquenta 
euros) 
 
(referente à elaboração do projeto de sessões de 
sensibilização musical para a infância preparada 
no âmbito da atividade musical desenvolvida pela 
Banda de Música da Sociedade Recreativa e 
Cultural de Pintéus orientada pelo maestro Hélio 
Gonçalves e trabalhada com os músicos da banda 
daquela coletividade e que decorreu no dia 23 de 
fevereiro na Biblioteca Municipal José Saramago). 
 
 
Entidade: Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários do Zambujal 
Valor a transferir: 250,00 € (duzentos e cinquenta 
euros) 
 
(referente à inclusão de uma sessão preparada no 
âmbito da atividade musical desenvolvida pela 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Zambujal, orientada pela maestrina 
Cristina Pereira e trabalhada com os músicos da 
banda daquela associação e que decorreu no dia 
6 de abril na Biblioteca Municipal Ary dos Santos). 
 
 
Entidade: Banda Recreativa de Bucelas 
Valor a transferir: 250,00 € (duzentos e cinquenta 
euros) 
 
(referente à elaboração do projeto de sessões de 
sensibilização musical para a infância preparada 
no âmbito da atividade musical desenvolvida pela 
Banda Recreativa de Bucelas orientada pelo 
maestro Pedro Almeida e trabalhada com os 
músicos da banda daquela coletividade e que 
decorreu no dia 18 de maio na Biblioteca 
Municipal Ary dos Santos). 
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Entidade: Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Loures 
Valor a transferir: 250,00 € (duzentos e cinquenta 
euros) 
 
(referente à inclusão de uma sessão preparada no 
âmbito da atividade musical desenvolvida pela 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
de Loures, orientada pelo maestro João Dias e 
trabalhada com os músicos da banda daquela 
associação e que decorreu no dia 15 de junho na 
Biblioteca Municipal José Saramago). 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 573/2019 
 

Considerando: 
 
A. Que atentas as atribuições do Município, mais 

concretamente no âmbito do ordenamento do 
território e, consequentemente, na 
reconversão urbanística das áreas urbanas de 
génese ilegal (AUGI), cujo regime legal 
excecional se encontra estabelecido na Lei n.º 
91/95, de 2 de setembro (adiante referida 
como Lei n.º 91/95), na sua redação vigente, 
onde se comete à Câmara Municipal especiais 
competências neste âmbito; 

 
B. Que a Comissão de Administração Conjunta 

da AUGI do Bairro Estacal Novo, no âmbito e 
para prossecução do processo de reconversão 
urbanística respetivo, solicitou e foi-lhe 
autorizada a utilização do Pavilhão José 
Gouveia para a realização de uma Assembleia 
de Proprietários, que veio a ter lugar naquele 
pavilhão, no dia 22 de junho de 2019 
(sábado), às 14:30h; 

 
C. Que atento o interesse em presença e que, 

face ao número elevado de proprietários e à 
falta de equipamentos onde se pudesse 
realizar esta Assembleia, se propõe a isenção 
de pagamento de tarifas de utilização daquele 
equipamento, referente ao dia 22 de junho de 
2019; 

 
 

D. A Tabela de Tarifas do Município de Loures, 
para a utilização do Pavilhão José Gouveia e 
ainda, os períodos de montagem, realização 
do evento e desmontagem, e que os valores 
de utilização por hora do equipamento são: 

 
• Montagem: 08:00h às 13:00h = 5 horas x 

13,14€ = 65,70 €; 
• Assembleia: 13:00h às 20:00h = 7 horas x 

40,16€ = 281,12 €. 
 
E. Assim, perante as tarifas em vigor, a utilização 

do equipamento teve um valor de 346,82 €, ao 
qual acresce o IVA à taxa legal em vigor; pelo 
que o valor total a isentar é de 426,59 € 
(quatrocentos e vinte e seis euros e cinquenta 
e nove cêntimos). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere a isenção, ao 
abrigo da alínea o) do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, de pagamento de 
tarifas de utilização do Pavilhão José Gouveia, 
para a realização de uma Assembleia de 
Proprietários no dia 22 de junho de 2019, efetuado 
pela Comissão de Administração Conjunta da 
AUGI do Bairro Estacal Novo. 

 
 

Loures, 23 de setembro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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OBRAS MUNICIPAIS 
 

Processos n.ºs 1070-G/DOM e 1070-E/DOM 
Escola Básica da Flamenga - Remodelação do 
Edifício - Santo António dos Cavaleiros 
Proposta de aprovação do projeto de execução, 
do início e tipo do procedimento, da 
fundamentação do valor base, do preço 
anormalmente baixo, da não contratação por lotes, 
do valor de caução, do Programa de Concurso, do 
critério de desempate, do Caderno de Encargos, 
do Anúncio do Concurso, da composição do Júri, 
da delegação de competências no Júri, da 
designação de representantes autorizados para 
assinatura de documentos na plataforma 
eletrónica, da designação do gestor do contrato e 
de delegação de competências no Presidente da 
Câmara para prestação de esclarecimentos, 
aceitação de erros e omissões e prorrogação de 
prazos. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 567/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O presente procedimento visa a beneficiação 

do edifício escolar da Escola Básica da 
Flamenga, no sentido de o dotar de melhores 
condições para o desenvolvimento do ensino, 
através de Obras de Remodelação e 
Ampliação do Edifício e do Logradouro da 
Escola, melhorando as suas condições de 
utilização, dando cumprimento aos requisitos 
mínimos impostos no âmbito da legislação 
atual aplicável; 

 
B. Estes objetivos estão inscritos em Plano 

Plurianual de Investimentos, tendo sido, nesse 
sentido, elaborado o Projeto de Execução e 
preparado o procedimento para lançamento da 
Empreitada “Escola Básica da Flamenga - 
Remodelação do Edifício” - Processo 1070-
G/DOM; 

 
C. O procedimento encontra-se em condições 

para ser tomada a decisão de contratar, sendo 
o valor económico máximo estimado do 
contrato de 2.200.000,00 € (dois milhões e 
duzentos mil euros), não incluindo o imposto 
sobre o valor acrescentado, com um prazo de 
execução de 395 dias seguidos; 

 
D. Foi verificado, nesta data, que a despesa do 

Município de Loures está prevista na rubrica 
10.02/07.01.03.05 e ação 2005 I 71. 

 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 36.º, artigo 38.º, n.º 2 
do artigo 40.º, do n.º 4 do artigo 47.º, da alínea c) 
do n.º 1 do artigo 16.º e da alínea b) do artigo 19.º, 
todos do D.L. n.º 18/2008, de 29 de janeiro (CCP), 
e bem assim, da alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e alínea b) do 
n.º 1 do artigo 18.º do D.L. n.º 197/99, de 8 de 
junho: 
 
1. A aprovação do Projeto de Execução 

elaborado nos termos e para os efeitos do 
disposto na Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de 
julho; 

 
2. A aprovação da abertura do procedimento por 

Concurso Público, nos termos da alínea b) do 
artigo 19.º do CCP, pelo valor base de 
2.200.000,00 € (dois milhões e duzentos mil 
euros) sem IVA, com um prazo máximo de 
execução de 395 (trezentos e noventa e cinco) 
dias seguidos; 

 
3. A aprovação da fundamentação do valor base, 

que corresponde ao valor total calculado na 
estimativa orçamental do projeto de execução; 

 
4. A aprovação de preço anormalmente baixo 

quando for 10%, ou mais, inferior ao preço 
base, fixado no caderno de encargos, 
considerando-se que o preço inferior produzirá 
decréscimo da qualidade dos trabalhos tendo 
em consideração os preços médios praticados 
no mercado; 

 
5. A aprovação da decisão de não contratação 

por lotes, nos termos da alínea a) do n.º 2 do 
artigo 46.º-A do CCP, uma vez que a 
separação da empreitada por lotes causaria 
graves inconvenientes para a entidade 
adjudicante, resultando em mais encargos 
para o Dono da Obra (duplicação de tarefas 
de mobilização, estaleiro, controlo de 
qualidade, segurança e desmobilização) e 
dificultaria um controlo de custos e prazos 
mais apurados; 

 
6. A aprovação da caução a prestar pelo 

empreiteiro no valor de 5% do valor da 
adjudicação; 

 
7. A aprovação do Programa de Concurso e os 

seguintes critérios de seleção da proposta 
economicamente mais vantajosa, na 
modalidade de melhor relação qualidade-
preço, conforme fatores e subfactores 
previstos no ponto 18 do Programa: 
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A) Preço da Proposta (PP) - 40% 
B) Valia Técnica da Proposta (VTP) - 50% 
C) Prazo de Execução (PE) - 10% 
 
 
8. A aprovação do seguinte critério de 

desempate: 
 
• Em caso de empate a escolha recairá sobre a 

proposta que apresentar menor valor para o 
Preço da Proposta (PP). 

 
• Em caso de subsistência do empate, será 

realizado por via de um sorteio, a realizar 
através de ato público, com prévia 
comunicação aos concorrentes, relativamente 
ao local e hora; 

 
9. A aprovação do Caderno de Encargos; 
 
10. A aprovação do Anúncio do Concurso Público; 
 
11. A aprovação da seguinte constituição e 

composição do júri: 
 
Presidente Carla Monteiro, Eng.ª Civil 
1.º Vogal efetivo Paulo Bravo, Eng.º Civil 
2.º Vogal efetivo Alexandre Santos, Eng.º Civil 
3.º Vogal efetivo António Carvalho, Eng.º Civil 
4.º Vogal efetivo Joana Morgado, Jurista 
1.º Suplente José Barros, Assistente Técnico 
2.º Suplente Luísa Caetano, Técnica Superior  
 
12. A delegação de competências no júri nos 

termos do disposto no artigo 109.º do CCP, 
com exceção das previstas no n.º 2 do artigo 
69.º do CCP, designadamente para: 

 
a) Prestar esclarecimentos; 
b) Pronúncia sobre pedidos de classificação de 

documentos e de pedidos de prorrogação de 
prazos; 

c) Análise de erros e omissões e submissão da 
mesma ao órgão competente para a decisão 
de contratar; 

d) Audiência prévia dos concorrentes; 
e) A autorização para a publicação eletrónica do 

anúncio do concurso no sítio do Diário da 
República; 

 
13. A designação dos seguintes funcionários, ao 

abrigo do disposto nos n.ºs 1, 2 e 7 do artigo 
54.º da Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto, como 
representantes autorizados para assinar 
eletronicamente os documentos da 
responsabilidade da entidade adjudicante na 
plataforma eletrónica Vortal: Luísa Maria Reis 
Caetano, Técnica superior; e José Manuel 
Cerqueira de Barros, Assistente Técnico; 

14. A designação da gestora do contrato, proposta 
a fl.10, nos termos do artigo 290.º-A do CCP: 
Carla Monteiro, Chefe de Divisão da DEC; 

 
15. A delegação das seguintes competências no 

Presidente, ao abrigo do disposto no art.º 
109.º do CCP, com vista ao cumprimento dos 
prazos procedimentais previstos na Lei: 

 
a) Prestação de esclarecimentos; 
b) Aceitação de erros e omissões que não 

impliquem a alteração do valor base do 
procedimento; 

c) Prorrogações de prazos que não impliquem 
encargos para o Município. 

… 
 

Loures, 1 de outubro de 2019. 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Processos n.ºs 1086-G/DOM e 1086-E/DOM 
Escola Básica n.º 3 de Sacavém - Remodelação 
do Edifício Escolar 
Proposta de aprovação do projeto de execução, 
do início e tipo do procedimento, da 
fundamentação do valor base, do preço 
anormalmente baixo, da não contratação por lotes, 
do valor de caução, do Programa de Concurso, do 
critério de desempate, do Caderno de Encargos, 
do Anúncio do Concurso, da composição do Júri, 
da delegação de competências no Júri, da 
designação de representantes autorizados para 
assinatura de documentos na plataforma 
eletrónica, da designação do gestor do contrato e 
de delegação de competências no Presidente da 
Câmara para prestação de esclarecimentos, 
aceitação de erros e omissões e prorrogação de 
prazos. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 568/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O presente procedimento visa a beneficiação 

do edifício escolar da Escola Básica n.º 3 de 
Sacavém, no sentido de o dotar de melhores 
condições para o desenvolvimento do ensino, 
através de Obras de Remodelação do Edifício; 
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B. Estes objetivos estão inscritos em Plano 
Plurianual de Investimentos, tendo sido, nesse 
sentido, elaborado o Projeto de Execução e 
preparado o procedimento para lançamento da 
Empreitada “Escola Básica n.º 3 de Sacavém - 
Remodelação do Edifício Escolar” - Processo 
1086-G/DOM; 

 
C. O procedimento encontra-se em condições 

para ser tomada a decisão de contratar, sendo 
o valor económico máximo estimado do 
contrato de 2.000.000,00 € (dois milhões de 
euros), não incluindo o imposto sobre o valor 
acrescentado, com um prazo de execução de 
395 dias seguidos; 

 
D. Foi verificado, nesta data, que a despesa do 

Município de Loures está prevista na rubrica 
10.02/07.01.03.05 e Cl. Analítica 94.2.1.2.01. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 36.º, artigo 38.º, n.º 2 
do artigo 40.º, do n.º 4 do artigo 47.º, da alínea c) 
do n.º 1 do artigo 16.º e da alínea b) do artigo 19.º, 
todos do D.L. n.º 18/2008, de 29 de janeiro (CCP), 
e bem assim, da alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e alínea b) do 
n.º 1 do artigo 18.º do D.L. n.º 197/99, de 8 de 
junho: 
 
1. A aprovação do Projeto de Execução 

elaborado nos termos e para os efeitos do 
disposto na Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de 
julho; 

 
2. A aprovação da abertura do procedimento por 

Concurso Público, nos termos da alínea b) do 
artigo 19.º do CCP, pelo valor base de 
2.000.000,00 € (dois milhões de euros) sem 
IVA, com um prazo máximo de execução de 
395 (trezentos e noventa e cinco) dias 
seguidos; 

 
3. A aprovação da fundamentação do valor base, 

que corresponde ao valor total calculado na 
estimativa orçamental do projeto de execução; 

 
4. A aprovação de preço anormalmente baixo 

quando for 10%, ou mais, inferior ao preço 
base, fixado no caderno de encargos, 
considerando-se que o preço inferior produzirá 
decréscimo da qualidade dos trabalhos tendo 
em consideração os preços médios praticados 
no mercado; 

 

5. A aprovação da decisão de não contratação 
por lotes, nos termos da alínea a) do n.º 2 do 
artigo 46.º-A do CCP, uma vez que a 
separação da empreitada por lotes causaria 
graves inconvenientes para a entidade 
adjudicante, resultando em mais encargos 
para o Dono da Obra (duplicação de tarefas 
de mobilização, estaleiro, controlo de 
qualidade, segurança e desmobilização) e 
dificultaria um controlo de custos e prazos 
mais apurados; 

 
6. A aprovação da caução a prestar pelo 

empreiteiro no valor de 5% do valor da 
adjudicação; 

 
7. A aprovação do Programa de Concurso e dos 

seguintes critérios de seleção da proposta 
economicamente mais vantajosa, na 
modalidade de melhor relação qualidade-
preço, conforme fatores e subfactores 
previstos no ponto 18 do Programa: 

 
A) Preço da Proposta (PP) - 40% 
B) Valia Técnica da Proposta (VTP) - 50% 
C) Prazo de Execução (PE) - 10% 
 
 
8. A aprovação do seguinte critério de 

desempate: 
 
• Em caso de empate a escolha recairá sobre a 

proposta que apresentar menor valor para o 
Preço da Proposta (PP). 

 
• Em caso de subsistência do empate, será 

realizado por via de um sorteio, a realizar 
através de ato público, com prévia 
comunicação aos concorrentes, relativamente 
ao local e hora; 

 
9. A aprovação do Caderno de Encargos; 
 
10. A aprovação do Anúncio do Concurso Público; 
 
11. A aprovação da seguinte constituição e 

composição do júri: 
 
Presidente Carla Monteiro, Eng.ª Civil 
1.º Vogal efetivo Alexandre Santos , Eng.º Civil 
2.º Vogal efetivo José Alcobia, Eng.º Civil 
3.º Vogal efetivo António Carvalho, Eng.º Civil 
4.º Vogal efetivo Joana Morgado, Jurista 
1.º Suplente Luísa Caetano, Técnica Superior 
2.º Suplente José Barros, Assistente Técnico 
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12. A delegação de competências no júri nos 
termos do disposto no artigo 109.º do CCP, 
com exceção das previstas no n.º 2 do artigo 
69.º do CCP, designadamente para: 

 
a) Prestar esclarecimentos; 
b) Pronúncia sobre pedidos de classificação de 

documentos e de pedidos de prorrogação de 
prazos; 

c) Análise de erros e omissões e submissão da 
mesma ao órgão competente para a decisão 
de contratar; 

d) Audiência prévia dos concorrentes; 
e) A autorização para a publicação eletrónica do 

anúncio do concurso no sítio do Diário da 
República; 

 
13. A designação dos seguintes funcionários, ao 

abrigo do disposto nos n.ºs 1, 2 e 7 do artigo 
54.º da Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto, como 
representantes autorizados para assinar 
eletronicamente os documentos da 
responsabilidade da entidade adjudicante na 
plataforma eletrónica Vortal: Luísa Maria Reis 
Caetano, Técnica superior; e José Manuel 
Cerqueira de Barros, Assistente Técnico; 

 
14. A designação da gestora do contrato, proposta 

na Inf. 674/DEC/AS e na 039/DOM/-AAE/LC 
(folhas 11 e 16) e (folhas 61 e 62), 
respetivamente, nos termos do artigo 290.º-A 
do CCP: Carla Monteiro, Chefe de Divisão da 
DEC; 

 
15. A delegação das seguintes competências no 

Presidente, ao abrigo do disposto no art.º 
109.º do CCP, com vista ao cumprimento dos 
prazos procedimentais previstos na Lei: 

 
a) Prestação de esclarecimentos; 
b) Aceitação de erros e omissões que não 

impliquem a alteração do valor base do 
procedimento; 

c) Prorrogações de prazos que não impliquem 
encargos para o Município. 

 
… 

 
Loures, 1 de outubro de 2019. 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 

Processo n.º 1716/DOM 
Pavimentação em arruamentos do Concelho 
Proposta de aprovação do Relatório Final do 
concurso público, de adjudicação da empreitada e 
de aprovação da minuta do contrato a celebrar. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 569/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures, a 19 de junho de 2019, 
conforme deliberação n.º 355/2019, foi 
lançado o concurso público, em conformidade 
com o previsto no artigo 19.º alínea b) e 
artigos 17.º e 18.º, todos do Código dos 
Contratos Públicos, desenvolvido sob o 
número de processo 1716/DOM, para a 
execução da empreitada “Pavimentação em 
Arruamentos do Concelho”; 

 
B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 

de propostas, o júri do procedimento elaborou 
o Relatório Preliminar com análise, avaliação e 
ordenação das propostas apresentadas pelos 
concorrentes, tendo-o submetido a audiência 
prévia com concessão de prazo que também 
já decorreu, tendo-se pronunciado o 
concorrente Constradas - Estradas e 
Construção Civil, S.A., pronúncia analisada 
pelo júri de procedimento e à qual não foi dada 
razão, conforme consta no relatório final; 

 
C. Entretanto, o júri elaborou o Relatório Final 

que se anexa, e que cabe submeter à Câmara 
Municipal de Loures com vista à aprovação do 
mesmo; 

 
D. Do teor do Relatório Final, dá-se nota, em 

síntese, que o mesmo propõe a adjudicação à 
empresa Sanestradas - Empreitadas de Obras 
Públicas e Particulares, S.A.; 

 
E. O valor do procedimento é de 600.000,00 € 

(seiscentos mil euros), excluindo o IVA e com 
um prazo máximo de execução de 24 (vinte e 
quatro) meses, podendo a sua duração ser 
inferior caso o preço contratual seja atingido. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere ao abrigo do 
disposto na alínea f) do número 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
do previsto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 148.º, bem 
como nos artigos 73.º, 76.º e 98º, todos do Código 
dos Contratos Públicos, aprovar: 
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1. O Relatório Final referente ao concurso 
público desenvolvido sob o número de 
processo 1716/DOM; 

 
2. A adjudicação da empreitada de 

Pavimentação em arruamentos do Concelho, 
à empresa Sanestradas - Empreitadas de 
Obras Públicas e Particulares, S.A., pelo valor 
de 600.000,00 € (seiscentos mil euros) e o 
prazo máximo de execução de 24 (vinte e 
quatro) meses, podendo a sua duração ser 
inferior caso o preço contratual seja atingido, 
sendo que ao preço referido acresce o IVA à 
taxa legal em vigor; 

 
3. A minuta do contrato a celebrar. 
 
… 

 
Loures, 2 de outubro 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 Bernardino José Torrão Soares, 
que também usa assinar Bernardino Soares, 
Primeiro Outorgante, na qualidade de Presidente 
da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
SANESTRADAS - Empreitadas de Obras Públicas 
e Particulares, S.A., pessoa coletiva número 
500120501, com sede na Estrada da Rebelva, 
1258, 1.º A, Freguesia de S. Domingos de Rana e 
Município de Cascais, C.P. 2785-596, com 
endereço eletrónico geral@sanestradas.pt, com o 
capital social de 2.050.000,00 euros, matriculada 
na Conservatória do Registo Comercial de 
Cascais, adiante designada por Segundo 
Contraente, 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 7606-5617-6327. 

Tendo em conta a deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, tomada na sua 40.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 19 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, 
número 127, de 5 de julho de 2019, e 
disponibilizado a 8 de julho de 2019 na plataforma 
VortalNext. 
 
Tendo, também, em conta a deliberação de 
adjudicação e de aprovação da minuta 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 
Empreitada de Obras Públicas que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 
 
Cláusula Primeira - 1. O presente contrato tem 
por objeto a realização da empreitada designada 
por Pavimentação em arruamentos do Concelho 
de Loures respeitante aos Lotes 1 e 2, a que 
corresponde: 
 
- Lote 1 - Saneamento, Pavimentação, 

Drenagem e Diversos na Zona Ocidental do 
Concelho de Loures, freguesias de Loures, 
Santo Antão e São Julião do Tojal, Santo 
António dos Cavaleiros e Frielas a executar de 
acordo com o Mapa de Trabalhos constante 
das Condições Técnicas Especiais e da 
Proposta do Segundo Contraente; 

 
- Lote 2 - Saneamento, Pavimentação, 

Drenagem e Diversos na Zona Oriental do 
Concelho de Loures, freguesias de Camarate, 
Unhos e Apelação, Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela, Sacavém e Prior 
Velho, Moscavide e Portela a executar de 
acordo com o Mapa de Trabalhos constante 
das Condições Técnicas Especiais da 
Proposta do Segundo Contraente; 

 
2. A presente empreitada é executada nas 

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.º do Código dos 
Contratos Públicos. 
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Cláusula Segunda - O Empreiteiro obriga-se a 
executar a empreitada respeitante aos Lotes 1 e 2, 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro meses), a 
contar da data da consignação, ou até ser atingido 
o valor de 300.000,00 € (trezentos mil euros), para 
cada um dos Lotes. 
 
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: 
 
- para o Lote 1 o preço de 300.000,00 € 

(trezentos mil euros), acrescido do IVA - 
Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa 
legal em vigor, se legalmente devido. 

 
- para o Lote 2 o preço de 300.000,00 € 

(trezentos mil euros), acrescido do IVA - 
Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa 
legal em vigor, se legalmente devido. 

 
2. Os encargos resultantes do presente contrato 

serão satisfeitos pela dotação orçamental 
seguinte: 

 
Lote 1 e Lote 2 - classificação orgânica: 1003, 
classificação económica: 07010401, com o 
número de compromisso 2019/4358, datado de 18 
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 ……. 
, no valor de ………. € (……..), a favor do 
Município de Loures, correspondente a 5% do 
valor do contrato. 
 
Cláusula Sexta - 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 do número 7 da 
Cláusula 55.ª 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 Sétima - Em caso de violação dos 
prazos contratuais, as multas serão aplicadas nos 
termos da Cláusula 11.ª do Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Oitava - O prazo de garantia varia em 
função dos tipos de defeitos, nos termos da 
Cláusula 44.ª do Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Nona - 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 - 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 Primeira - Foi designada 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 Ana Margarida Boto. 
 
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: 
 
MUNICÍPIO DE LOURES: geral@cm-loures.pt 
 
SANESTRADAS - Empreitadas de Obras Públicas 
e Particulares, S.A.: geral@sanestrada.pt 
 
2. Qualquer alteração das informações de 

contacto contidas no contrato deve ser 
comunicada ao outro Contraente. 
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Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus 
representados, aceitam o presente contrato nas 
condições exaradas. 
 
Pelo Segundo Outorgante foram exibidos os 
seguintes documentos: 
 
- Declaração emitida conforme modelo 

constante do anexo II, do Código dos 
Contratos Públicos; 

- Declaração do Instituto da Segurança Social, 
I.P., válida até … de ……. de 2019, 
comprovativa da situação contributiva 
regularizada; 

- Certidão do Serviço de Finanças de ……. , 
válida até … de ……. de 2019, comprovativa 
da situação tributária regularizada; 

- Certificados do Registo Criminal dos titulares 
dos órgãos sociais do Segundo Contraente. 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 66.639/URB_L_E/2019 
Associação de Reformados, Pensionistas e 
Idosos da Bobadela 
Proposta de isenção do pagamento de taxas 
devidas por apreciação incidente sobre alterações 
em edifício, nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 566/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e despacho do Chefe de Divisão, à data em 
substituição do Diretor de Departamento, no 
documento E/75838/2019; 

 
B. Que a requerente possui o estatuto de 

instituição particular de solidariedade social 
(IPSS), nos termos dos estatutos publicados 
no Diário da República - 3.ª série, de 14-05-
1993, que lhe confere enquadramento nas 
situações previstas no n.º 1 do artigo 5.º do 
Regulamento da Tabela de Taxas, passíveis 
de isenção do pagamento de taxas; 

 
 

C. Que as taxas em questão se reportam ao 
licenciamento de obras para instalações onde 
a instituição prosseguirá a sua atividade 
estatutária. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, relativamente ao processo 
n.º 66.639/URB_L_E/2019, em nome de 
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos 
da Bobadela, que reporta a alterações em edifício 
sito na Rua Herculano Rodrigues (antigo mercado 
da Bobadela), na Bobadela, na União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela, aprovar: 
 
A isenção do pagamento da taxa de apreciação, 
prevista no art.º 26.º do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, num total de 180,00 € (cento 
e oitenta euros). 
 
… 

 
Loures, 30 de setembro de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
Processo n.º 66352/URB_L_E/2019 
Fernandes Alves Rosa 
Proposta de isenção do cumprimento da totalidade 
dos lugares de estacionamento exigíveis por via 
do PDM, nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 571/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

no documento E/94506/2019, e o despacho do 
Sr. Diretor do DPGU, no documento 
E/95459/2019; 
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B. Que a dotação de lugares de estacionamento 
em questão se reporta à alteração/reabilitação 
de edifício inserido na área urbana 
consolidada de Moscavide, considerado de 
valor arquitetónico, mas presentemente 
devoluto; 

 
C. Que a operação de reabilitação preconizada, 

respeitando o PDM em vigor, quanto à 
superfície de pavimento e à volumetria, na 
conjugação dos usos propostos e dos 
destinatários-alvo (estudantes e jovens de um 
modo geral) tem condições para contribuir 
para a saudável dinâmica urbana de 
Moscavide; 

 
D. Que as condições físicas de reabilitação do 

edifício em questão, nomeadamente as 
características do lote, não permitem 
considerar lugares de parqueamento no seu 
interior; 

 
E. O parecer favorável da Junta de Freguesia da 

União das Freguesias de Moscavide e Portela 
no documento E/47587/2019. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 66352/URB_L_E/2019, em nome de 
Fernandes Alves Rosa, que se refere ao 
licenciamento de obras de alteração, na Rua 
Almirante Gago Coutinho, n.º 7, em Moscavide, na 
União das Freguesias de Moscavide e Portela, 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 7 (sete) lugares de 
estacionamento privativos. 
 
… 

 
Loures, 30 de setembro de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra 
das Sr.ªs Vereadoras e do Sr. Vereador eleitos 
pelo Partido Social Democrata) 

 
 
 

TOPONÍMIA 
 

Processo n.º 31.839/OM-A 
Toponímia de Camarate 
Proposta de atribuição de denominações 
toponímicas para rotundas em Palmares e Quinta 
de Santa Rosa, Camarate, União das Freguesias 
de Camarate, Unhos e Apelação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 570/2019 

 
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 dos Fetais” se 

justifica por constituir um dos maiores locais 
de tráfego dos Habitantes de Fetais; 

 
C. O topónimo proposto de “Rotunda dos 

Palmares” está circundada pela Zona 
Industrial dos Palmares; 

 
D. As propostas de designação de “Rotunda dos 

Fetais e “Rotunda dos Palmares” foram 
apreciadas pelos serviços no âmbito do 
processo n.º 31839/OM-A, tendo obtido 
parecer favorável nos termos da informação a 
fl. 130 e despacho do Sr. Diretor do DPGU. 

 
 
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 das 
designações:  
 
Na localidade de Palmares e Quinta de Santa 
Rosa na União das Freguesias de Camarate, 
Unhos e Apelação: 
 
1. “Rotunda dos Fetais”, ao troço viário com 

início na Azinhaga dos Fetais; Estrada de 
Fetais; Rua dos Fetais; Nó Eixo N-S e termo 
na Azinhaga dos Fetais; Estrada dos Fetais; 
Rua dos Fetais; Nó Eixo N-S. 
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Na localidade de Quinta de Santa Rosa na União 
das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação: 
 
1. “Rotunda dos Palmares”, ao troço viário com 

início no Nó Eixo N-S; Estrada de Fetais e 
termo no Nó Eixo N-S; Estrada de Fetais. 

 
… 

 
Loures, 27 de setembro de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
 

Localidade de Palmares e Quinta de Santa 
Rosa 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rotunda dos Fetais 
 
Início: Azinhaga dos Fetais; Estrada de Fetais; 
Rua dos Fetais; Nó Eixo N-S 
Termo: Azinhaga dos Fetais; Estrada dos Fetais; 
Rua dos Fetais; Nó Eixo N-S 
 
 
 
Localidade de Quinta de Santa Rosa 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rotunda dos Palmares 
 
Início: Nó Eixo N-S; Estrada de Fetais 
Termo: Nó Eixo N-S; Estrada de Fetais 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 
DAS ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 

 
AUGI das Antas e Barros ou Redondo 
Proposta de aprovação da desanexação, do 
prédio rústico designado por Cerieira, com a área 
total de 7.800,00 m2, constituído por duas parcelas 
de terreno: tendo a parcela 1 a área de 5.640,00 
m2 e a parcela 2 a área de 2.160,00 m2, mais 
concretamente da sua parcela 1, de duas parcelas 
de terreno, uma com 491,00 m2 e outra com 
394,00 m2, com vista à sua integração em domínio 
municipal, por doação, e de aceitação da doação 
daquelas parcelas e de aprovação da sua 
integração em domínio municipal, a efetivar por 
escritura pública, para futura afetação às soluções 
urbanísticas das AUGI denominadas Bairro das 
Antas e Bairro Barros ou Redondo. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 572/2019 

 
Considerando: 
 
A. Que por requerimento apresentado pelo Sr. 

Jorge Luís da Conceição Viana Castelo 
Catarino e pelas Administrações Conjuntas 
das áreas urbanas de génese ilegal (AUGI) 
denominadas Bairro das Antas e Bairro Barros 
ou Redondo, é efetuado pedido de autorização 
de desanexação de duas parcelas de terreno 
e aceitação da sua doação ao Município, para 
viabilização dos processos de reconversão 
urbanística de ambas as AUGI, que constitui 
expediente com o registo webdoc n.º 
E/80001/2019; 

 
B. Que o regime excecional para a reconversão 

urbanística das áreas urbanas de génese 
ilegal (AUGI), estabelecido na Lei n.º 91/95, de 
2 de setembro (adiante referida como Lei n.º 
91/95), que vigora com a redação dada pela 
Lei n.º 165/99, de 14 de setembro, pela 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, comete à Câmara 
Municipal especiais competências neste 
âmbito; 

 
C. Que no exercício dessas competências e no 

âmbito dos processos de reconversão 
urbanística das AUGI denominadas bairro das 
Antas (Processo Administrativo n.º 
52989/LA/L/N) e bairro Barros ou Redondo 
(Processo Administrativo n.º 28762/L), que 
decorrem sob a forma de operação de 
loteamento da iniciativa dos proprietários, pela 
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Câmara Municipal de Loures foram já 
aprovados, condicionadamente, os projetos de 
loteamento respetivos, por deliberações 
Camarárias tomadas na 30.ª Reunião 
Ordinária de Câmara, realizada em 
30.01.2019; 

 
D. Que a condição para o licenciamento da 

operação de loteamento de cada uma das 
AUGI, e, assim, para a emissão do 
competente alvará de licença de loteamento, 
garantir a aquisição/cedência ao domínio 
municipal de duas parcelas de terreno com 
uma área total de 885,00 m2, a desanexar do 
prédio rústico designado por Cerieira, inscrito 
na matriz predial rústica da freguesia de 
Loures sob o artigo 85 da Secção AA, descrito 
na 1.ª Conservatória do Registo Predial de 
Loures com o n.º 4970, com a área total de 
7.800,00 m2, constituído por duas parcelas de 
terreno: tendo a parcela 1, à qual se efetivará 
a desanexação, a área de 5.640,00 m2 e a 
parcela 2, a área de 2.160,00 m2, com a sua 
titularidade inscrita a favor de Maria Aurora da 
Conceição Viana e Jorge Luís da Conceição 
Viana Castelo Catarino; 

 
E. Nestes termos integrará o domínio municipal 

uma parcela de terreno com a área de onde 
491,00 m2, a integrar o polígono da AUGI 
denominada Bairro das Antas, no âmbito do 
seu processo de reconversão que, atenta a 
solução urbanística já aprovada pela Câmara, 
não só viabiliza os lotes 25, 26 e 27, 
concedendo-lhes a área necessária para o seu 
desenho final, como permite a execução do 
cruzamento viário localizado nessa zona em 
ligação ao bairro Barros ou Redondo; 

 
F. Que já relativamente ao bairro Barros ou 

Redondo, de modo idêntico, esta cedência 
viabilizará o lote 16 e a realização dos 
acessos aos lotes 17 a 21, com a integração 
no seu polígono de uma parcela de terreno 
com a área de 394,00 m2; 

 
G. Releva, ainda, salientar que, relativamente a 

esta área, houve já acordo que legitimou a 
intervenção para a realização de obras de 
infraestruturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere: 
 
a) Autorizar a desanexação do prédio rústico 

designado por Cerieira, inscrito na matriz 
predial rústica da freguesia de Loures sob o 
artigo 85 da Secção AA, descrito na 1.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures 
com o n.º 4970, com a área total de 7.800,00 
m2, constituído por duas parcelas de terreno: 
tendo a parcela 1 a área de 5.640,00 m2 e a 
parcela 2 a área de 2.160,00 m2, mais 
concretamente da sua parcela 1, duas 
parcelas de terreno, uma com 491,00 m2 e 
outra com 394,00 m2, com vista à sua 
integração em domínio municipal, por doação; 

 
b) A aceitação da doação das mesmas parcelas 

e a sua integração em domínio municipal, a 
efetivar por escritura pública, para futura 
afetação às soluções urbanísticas das AUGI 
denominadas Bairro das Antas e Bairro Barros 
ou Redondo, nos seguintes termos: 

 

• Antas - Parcela a integrar – 491,00 m2; 
 

• Barros ou Redondo - Parcela a integrar - 
394,00 m2. 

 
 

Loures, 23 de setembro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
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(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de admissão de 1 trabalhador 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 de 
procedimento concursal, a afetar à Divisão de 
Atendimento, Informação e Comunicação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 575/2019 

 
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, foi constituída reserva de 
recrutamento interna; 

 

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 1 (um) trabalhador 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 à Divisão de Atendimento, Informação e 
Comunicação. 

 
 

Loures, 2 de outubro de 2019. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta de admissão de 25 trabalhadores, da 
categoria de Assistente Operacional, 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 de 
procedimento concursal, a afetar ao Departamento 
de Educação para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 576/2019 

 
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 Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional; 

 
C. Em resultado do procedimento concursal para 

constituição de reserva de recrutamento para 
a carreira de Assistente Operacional, 
aprovado por deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, na 7.ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal de Loures, realizada em 
31 de janeiro de 2018 e publicado em Diário 
da República, 2.ª série, n.º 68, de 6 de abril de 
2018, Aviso n.º 4609/2018, foi constituída 
reserva de recrutamento interna; 

 
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 Operacionais 
para o exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho, 
atendendo a situações de absentismo 
prolongado, de restrições médicas graves nas 
unidades educativas concelhias, bem como à 
saída de trabalhadores, por procedimentos 
concursais, aposentações, mobilidades 
intercarreiras e licenças sem vencimento 
superiores a 12 meses, que colocam em 
causa o eficiente funcionamento dos serviços 
e valências. 

 
 
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 25 trabalhadores, da categoria de 
Assistente Operacional, 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 68, 
de 6 de abril de 2018, Aviso n.º 4609/2018, a 
afetar ao Departamento de Educação para 
exercício de funções nos estabelecimentos de 
ensino do concelho. 

 
 

Loures, 2 de outubro de 2019. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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SEGURANÇA, SAÚDE OCUPACIONAL 
E APOIO PSICOSSOCIAL 

 
Proposta de aprovação do preço de venda de 
cervejas e refrigerantes, no Refeitório Municipal, 
com efeitos a 1 de novembro de 2019 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 574/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Da análise do quadro abaixo apresentado, 

sobre os valores de custo associados ao 
contrato vigente até 31/12/2019 (renovável por 
períodos de um ano, até ao limite de 
31/12/2021) para a aquisição de bebidas para 
o Refeitório Municipal, conclui-se pela 
necessidade de atualizar o preço de venda de 
algumas dessas bebidas para consumo neste 
equipamento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compra (2019) Venda 

Produto Especificação 
Preço/Lt 
(s/IVA) 

Preço 
Unit. 

(s/IVA) 

Taxa IVA 
aplicável 

Preço 
Unit. 

(c/IVA) 

Preço 
Unit. 

Margem 

Cerveja Branca c/ álcool (33 cl) 1,17 € 0,39 € 23% 0,47 € 0,45 € -0,02 € -5% 

Cerveja Branca s/ álcool (33 cl) 1,26 € 0,42 € 23% 0,51 € 0,45 € -0,06 € -12% 

Chá gelado Sabores diversos (33 cl) 1,04 € 0,34 € 23% 0,42 € 0,45 € 0,03 € 7% 

Refrigerante Com gás - Ananás ou Laranja (33 cl) 1,00 € 0,33 € 23% 0,41 € 0,45 € 0,04 € 11% 

Refrigerante Com gás - Cola - 33 cl 1,20 € 0,40 € 23% 0,49 € 0,45 € -0,04 € -8% 

Refrigerante Com gás - Lima-limão (33 cl) 0,85 € 0,28 € 23% 0,35 € 0,45 € 0,10 € 30% 

 
 
 
B. O preço dos refrigerantes não foi alterado 

quando (em janeiro de 2017) se aumentou a 
quantidade disponibilizada por unidade 
(passando de garrafas de 20 cl para latas de 
33 cl) nos “refrigerantes com gás”; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C. No seguimento da assinatura do “Pacto de 

Milão sobre Política de Alimentação Urbana”, 
foi identificada a necessidade de se estimular 
o consumo de água potável no Refeitório 
Municipal, assim como de fomentar uma 
alimentação mais saudável / dietas 
sustentáveis, o que poderá ser articulado com 
o desincentivo ao consumo de determinadas 
bebidas associadas a dietas inadequadas e à 
obesidade (como refrigerantes com gás e 
bebidas alcoólicas); 
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D. Do “Estudo de Prevalência de Doenças 
Cardiovasculares” realizado entre 1 de 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 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), de que decorre também a 
importância de desincentivar o consumo de 
bebidas gaseificadas e açucaradas, associado 
ao aumento deste risco; 

E. É objetivo harmonizar os preços praticados 
para a venda destas bebidas. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na 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 o preço de venda de 
cervejas e refrigerantes, no Refeitório Municipal, 
com efeitos a 1 de novembro de 2019, nos 
seguintes termos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Produto Especificação 
Preço 

de Compra 
(c/IVA) 

Preço 
de Venda 

Atual 

Preço de Venda 
Proposto 

Aumento 
de Preço 
Proposto 

Cerveja Branca c/ álcool (33 cl) 0,47 € 0,45 € 0,50 € 0,05 € 

Cerveja Branca s/ álcool (33 cl) 0,51 € 0,45 € 0,50 € 0,05 € 

Chá gelado Sabores diversos (33 cl) 0,42 € 0,45 € 0,50 € 0,05 € 

Refrigerante Com gás - Ananás (33 cl) 0,41 € 0,45 € 0,50 € 0,05 € 

Refrigerante Com gás - Cola (33 cl) 0,49 € 0,45 € 0,50 € 0,05 € 

Refrigerante Com gás - Laranja (33 cl) 0,41 € 0,45 € 0,50 € 0,05 € 

Refrigerante Com gás - Lima-limão (33 cl) 0,35 € 0,45 € 0,50 € 0,05 € 

 
 
 

Loures, 2 de outubro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Concurso Público n.º 20-PABS/124/2019 
Prestação de serviços na área de Seguros 
Proposta de aprovação do Relatório Final e de 
revogação da decisão de contratação da 
prestação de serviços na área de seguros. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 558/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Foi aberto procedimento relativo à contratação 

de serviços na área de seguros, para um 
prazo de 12 (doze) meses, pelos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), 
publicitado em Diário da República e na 
plataforma eletrónica em 02/08/2019, a que foi 
atribuída a designação de Concurso Público 
n.º 20 - PABS/124/2019; 

 
B. Efetuada a abertura das propostas no dia 

03/09/2019, reuniu o júri para proceder à 
análise das mesmas elaborando relatório 
preliminar, que foi sujeito a audiência prévia; 

 
C. O procedimento ficou desprovido de 

propostas; 
 
D. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 

sua 10.ª Reunião Extraordinária, de 23 de 
setembro de 2019, aprovou remeter aos 
municípios de Loures e Odivelas, a proposta 
n.º 326/2019 relativa à revogação da decisão 
de contratar. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal, de acordo com a proposta n.º 
326/2019 do Conselho de Administração dos 
SIMAR, delibere, nos termos dos n.ºs 3 e 4 do 
artigo 148.º e do n.º 1 do artigo 80.º do Código dos 
Contratos Públicos, aprovar o relatório final e a 
revogação da decisão de contratar a prestação de 
serviços na área de seguros relativa ao Concurso 
Público n.º 20 - PABS/124/2019. 

 
 

Loures, 2 de outubro 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) 
 
 
 
 
 
Prestação de serviços na área de Seguros 
Consulta Prévia 19/C/00303 
Proposta de autorização da despesa com a 
aquisição de serviços de apólice de seguros, de 
aprovação do início do procedimento, por Consulta 
Prévia, para a contratação de serviços, bem como 
do convite e do caderno de encargos, das 
empresas a convidar, da constituição do júri, da 
designação do gestor do contrato e de delegação 
de competências na Chefe da Divisão de 
Aprovisionamento dos Serviços 
Intermunicipalizados. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 559/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Foi aprovada a revogação da decisão de 

contratar relativa ao procedimento Concurso 
Público n.º 20/2019 dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR) de 
contratação de serviços de seguros; 

 
B. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 

sua 10.ª Reunião Extraordinária, de 23 de 
setembro de 2019, aprovou remeter aos 
municípios de Loures e Odivelas, a proposta 
n.º 327/2019 relativa à autorização de 
despesa, início do procedimento, por Consulta 
Prévia, bem como a aprovação do convite e 
caderno de encargos, as empresas a convidar, 
a constituição do júri, a nomeação do gestor 
do contrato e a delegação de competências na 
Chefe Divisão de Aprovisionamento com 
possibilidade de subdelegação. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal, nos termos da proposta n.º 
327/2019 de 23 de setembro do Conselho de 
Administração dos SIMAR, e com as 
fundamentações referidas delibere: 
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1. Ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º 
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
aprovar autorizar a despesa com a aquisição 
de serviços de apólice de seguros, no valor 
máximo de 1.168.250,00 € (um milhão, cento 
e sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta 
euros); 

 
2. Ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 24.º, 

conjugado com o artigo 27.º-A do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual 
redação, aprovar o início do procedimento, por 
Consulta Prévia, para a contratação de 
serviços na área de seguros, com o preço 
base de 1.168.250,00 € (um milhão, cento e 
sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta 
euros), bem como o convite e o caderno de 
encargos, as empresas a convidar, a 
constituição do júri, o gestor do contrato e a 
delegação das competências na Chefe da 
Divisão de Aprovisionamento, daqueles 
Serviços Intermunicipalizados. 

 
 

Loures, 2 de outubro 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESLOURES 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Lda. 
 

Proposta de autorização para celebração de um 
contrato de trabalho a termo certo pelo período de 
um ano e de um contrato a termo incerto, ambos 
para a categoria de Assistente Administrativo. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 560/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A GesLoures, Gestão de Equipamentos 

Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. (GesLoures) 
manifesta, através do seu ofício com o n.º de 
entrada E/105685/2019, de 2 de outubro de 
2019, a necessidade de proceder à celebração 
de 1 (um) contrato a termo certo pelo período 
de 1 ano, para substituição de trabalhadora 
que pediu a cessação do seu contrato de 
trabalho e 1 (um) contrato a termo incerto para 
responder às necessidades resultantes de 
uma ausência prolongada, ambos para a 
categoria de Assistente Administrativo e para 
colmatar necessidades no Serviço de Atenção 
ao Cliente e Secretarias; 

 
B. A impossibilidade de satisfazer a necessidade 

de pessoal por recurso a pessoal que já se 
encontre em situação de requalificação ao 
abrigo de outros instrumentos de mobilidade; 
propondo-se, contudo, que a autorização seja 
prestada sob condição de, para cada caso, a 
Direção Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas se 
manifestar pela inexistência de trabalhadores 
que possam preencher a necessidade da 
GesLoures; 

 
C. Estes recrutamentos são imprescindíveis para 

assegurar a capacidade operacional da 
GesLoures, por impossibilidade de satisfazer 
esta necessidade com os recursos humanos 
ao serviço da empresa; 

 
D. Os encargos com os recrutamentos em causa 

estão incluídos no Orçamento aprovado para a 
GesLoures; 

 
E. O n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 71/2018, de 31 

de dezembro, determina “As empresas de 
setor público empresarial só podem proceder 
ao recrutamento de trabalhadores para a 
constituição de vínculos de emprego por 
tempo indeterminado ou a termo de acordo 
com o disposto no decreto-lei de execução 
orçamental; 
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F. O Decreto-Lei de Execução Orçamental (D.L. 
n.º 84/2019, de 28 de junho) dispõe que a 
celebração de contratos de trabalho é 
autorizada pela Câmara Municipal. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos e 
para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 53.º da 
Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, e nos termos 
e para os efeitos previstos no artigo 157.º do 
Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho, autorizar 
a GesLoures, Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda. à celebração de 1 (um) 
contrato de trabalho a termo certo pelo período de 
1 (um) ano e 1 (um) contrato a termo incerto, 
ambos para a categoria de Assistente 
Administrativo. 

 
 

Loures, 2 de outubro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 183/2019 
 

de 7 de outubro de 2019 
 
 

Grupo de Trabalho para a Área da Inclusão 
 

Considerando que: 
 
- Compete à Unidade de Igualdade e Cidadania 

garantir os princípios transversais de 
intervenção, no âmbito dos direitos humanos e 
da inclusão; 

 
- Compete à mesma Unidade intervir de forma 

direta e sistémica em grupos específicos da 
população, com vista à sua capacitação, 
autonomia e inclusão social; 

 
- Compete, ainda, à mesma Unidade, elaborar 

os planos municipais para a inclusão; 
 
- A nova proposta de Regulamento da Estrutura 

Orgânica da Câmara Municipal de Loures 
reforça as competências da Unidade da 
Inclusão e Cidadania (UIC) na área da 
inclusão social visando minimizar as 
desigualdades sociais, melhorar a qualidade 
de vida e promover o desenvolvimento coeso 
e sustentável do território; 

 
- O desenvolvimento destas competências 

numa área tão abrangente como a inclusão 
social, que se pretende implícita em toda a 
ação do município, só é possível com a 
participação e articulação de todas as 
unidades orgânicas; 

 
- No âmbito das competências atribuídas ao 

Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, definidas no artigo 7.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da 
Câmara Municipal de Loures (Regulamento), e 
ao Departamento de Obras Municipais, 
definidas no artigo 8.º do mesmo diploma 
legal, estes departamentos têm relevância no 
eixo das acessibilidades aos serviços públicos, 
equipamentos e espaços públicos, bem como 
na requalificação urbana em instituições 
públicas ou privadas, com incidência no 
espaço público da Cidade; 
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- No âmbito das competências atribuídas ao 
Departamento de Educação, definidas no 
artigo 9.º do Regulamento, estas têm 
relevância no eixo das capacitação e formação 
dos destinatários das políticas e ações para a 
inclusão bem como dos profissionais da 
comunidade educativa; 

 
- No âmbito das competências atribuídas ao 

Departamento de Coesão Social e Habitação, 
definidas no artigo 11.º do Regulamento, estas 
têm relevância no desenvolvimento social 
inclusivo do concelho; 

 
- No âmbito das competências atribuídas ao 

Departamento da Cultura, Desporto e 
Juventude, definidas no artigo 12.º do 
Regulamento, estas têm relevância no eixo do 
apoio e fomento de políticas desportivas, 
culturais e juvenis inclusivas bem como a 
sensibilização e formação dos atores sociais; 

 
- No âmbito das competências atribuídas à 

Divisão de Economia e Inovação, definidas no 
artigo 29.º do Regulamento, estas têm 
relevância na promoção do 
empreendedorismo e da criação de emprego 
inclusivo; 

 
- No âmbito das competências atribuídas à 

Divisão de Atendimento, Informação e 
Comunicação, definidas no artigo 30.º do 
Regulamento, estas têm relevância no eixo da 
proximidade e interação com os munícipes; 

 
- No âmbito das competências atribuídas à 

Unidade de Turismo, definidas no artigo 34.º 
do Regulamento, estas têm relevância no 
desenvolvimento e valorização do turismo 
inclusivo; 

 
- Compete ao Gabinete de Planeamento, de 

acordo com o disposto no artigo 38.º do 
Regulamento, promover e realizar as ações 
necessárias para o planeamento estratégico 
integrado e desenvolvimento do Concelho de 
Loures; 

 
- É essencial a constituição de um grupo de 

trabalho que conjuntamente defina, proponha 
e implemente as políticas e ações que 
concorrem para as competências 
identificadas; 

 
- A racionalização de recursos implícita à 

eficácia e eficiência dos serviços públicos 
impõe a determinação das unidades orgânicas 
a participar no mesmo tendo em conta as 
competências atribuídas na proposta 
suprarreferida. 

Determino: 
 
1. A constituição do Grupo de Trabalho para a 

Área da Inclusão, que integrará elementos das 
seguintes unidades orgânicas: 

 
- Departamento de Coesão Social e Habitação; 
 
- Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística; 
 
- Departamento de Obras Municipais; 
 
- Departamento de Educação; 
 
- Departamento de Cultura, Desporto e 

Juventude; 
 
- Divisão de Economia e Inovação; 
 
- Divisão de Atendimento, Informação e 

Comunicação; 
 
- Unidade de Turismo; 
 
- Gabinete de Planeamento. 
 
2. Que a coordenação do Grupo de Trabalho 

para a Área de Inclusão caberá à Dr.ª Amélia 
Matos Oliveira Teodoro Reis Fançony, Chefe 
da Unidade de Igualdade e Cidadania. 

 
3. Que os serviços acima referidos deverão 

indicar, até ao próximo dia 18 de outubro, os 
respetivos representantes no Grupo de 
Trabalho, para o mail: uic@cm-loures.pt. 

 
4. Que a primeira reunião do Grupo de Trabalho 

para a Área da Inclusão realizar-se-á no dia 29 
de outubro de 2019, pelas 15:00 horas, no 
Salão Nobre dos Paços do Concelho. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 
 

AMBIENTE 
 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 379/DA/DSPA/RMS 

 
de 18 de setembro de 2019 

 
sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 

datado de 24 de setembro de 2019 
pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 

e datado de 25 de setembro de 2019 
pelo Sr. Vice-Presidente 

 
(registo E/99302, de 26.09.2019) 

 
Substituição na ausência do signatário 

 
Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias, proponho que no período compreendido 
entre 21 de setembro e 2 de outubro, a minha 
substituição seja assegurada pelo Eng.º António 
Miguel Alves Sales Entrezede, com as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Sr. Diretor de Departamento. 
 
Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação. 

 
 

O Chefe da Divisão 
de Serviços Públicos Ambientais 

 
(a) Rui Máximo Santos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ATENDIMENTO 
INFORMAÇÃO 

E 
COMUNICAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 69/DAIC/CG 

 
de 24 de setembro de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 25 de setembro de 2019, 

pelo Sr. Presidente da Câmara 
 

(registo E/101770, de 27.09.2019) 
 

Alteração do responsável 
pela Área de Sonorização da DAIC 

 
No âmbito da gestão dos recursos humanos afetos 
à Divisão de Atendimento, Informação e 
Comunicação, verifica-se a necessidade de 
substituir o responsável pela Área de Sonorização. 
 
Deste modo, propõe-se que o trabalhador Rui 
Jorge dos Santos Anjos assuma esta 
responsabilidade a partir do próximo dia 1 de 
outubro. 
 
Em caso de concordância superior, propõe-se 
enviar a presente informação ao Expediente para 
divulgação pelas diferentes unidades orgânicas. 

 
 

Loures, 24 de setembro de 2019 
 

O chefe da Divisão de Atendimento, 
Informação e Comunicação 

 
(a) Carlos Gomes 
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EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 

DAS ÁREAS URBANAS 
DE GÉNESE ILEGAL 

 

 
 

EDITAL n.º 137/2019 
 

Assunto: Consulta Pública relativamente à 
proposta de deliberação de aprovação do Projeto 
de Loteamento/Reconversão Urbanística do Bairro 
Olival dos Machios - União das Freguesias de 
Santo Antão e São Julião do Tojal - Processo 
Administrativo n.º 65340/LA/L/N. 

 
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 data do despacho que determina a 
sua realização (25.09.2019) 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 Olival dos Machios, sito na 
União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal, 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 65340/LA/L/N, 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 para as 
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, 25 de setembro de 2019 
 

O Chefe da EMAUGI 
 

Por subdelegação de competências, 
Despacho n.º 250/2018, de 03-10-2018 

 
(a) Rui Paulo 
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ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO n.º 15555/2019 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

do trabalhador 
Gonçalo Ricardo Medeiros Ferreira 

 
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por despacho da Sr.ª Vereadora dos 
Recursos Humanos da Câmara Municipal da 
Amadora, e por acordo do trabalhador, foi 
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade 
na categoria do Agente Municipal de 2.ª Classe 
Gonçalo Ricardo Medeiros Ferreira nesta Câmara 
Municipal, com efeitos a 1 de agosto 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. 

 
30 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 190, de 3 de outubro de 2019] 

 
 
 
 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
n.º 1469/2019 

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

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
NIPC: 501294996 
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Divisão de 
Contratação e Aprovisionamento 
Endereço: Rua do Funchal 
Código postal: 2670 364 

Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
9- PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS 
 
Até às 18:00 do 10.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio  
 
14- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2019/10/02 
 
17- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Bernardino José Torrão Soares 
Cargo: Presidente 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 190, de 3 de outubro de 2019] 
 
 
 

AVISO n.º 15718/2019 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

da trabalhadora 
Sílvia Sofia Cardoso Soeiro 

Martins Henriques 
 

Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por despacho do Sr. Administrador dos 
Serviços de Ação Social da Universidade de 
Lisboa, e por acordo da trabalhadora, foi 
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade 
na categoria da Assistente Operacional Sílvia 
Sofia Cardoso Soeiro Martins Henriques nesta 
Câmara Municipal, com efeitos a 1 de agosto 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. 

 
30 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 191, de 4 de outubro de 2019] 
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AVISO n.º 16024/2019 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de cinco postos de trabalho 

de técnico superior, 
na área de formação de Direito 

Contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 1 de 
setembro de 2019, com Cláudia Susana Soeiro 
Ferreira de Almeida, na categoria de Técnico 
Superior da carreira geral de Técnico Superior, na 
2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15 
da Tabela Remuneratória Única, no seguimento 
do Aviso n.º 14629/2017, publicado em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 233, de 5 de dezembro de 
2017, para constituição de vínculo de emprego 
público na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado. 

 
16 de setembro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 194, de 9 de outubro de 2019] 

 
 
 

AVISO n.º 16025/2019 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de um posto de trabalho 

de técnico superior, 
na área de formação de Engenharia Mecânica 

Contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 1 de 
setembro de 2019, com João Eduardo Martins 
Godinho na categoria de Técnico Superior da 
carreira geral de Técnico Superior, na 2.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 15 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 
14629/2017, publicado em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 233, de 5 de dezembro de 2017, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. 

16 de setembro de 2019. 
 

O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 194, de 9 de outubro de 2019] 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 
 

AVISO (extrato) n.º 15077/2019 
 

Abertura de procedimentos concursais 
para as carreiras de assistente técnico 

e de assistente operacional 
 

Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 
125-A/2019 de 30/04, torna-se pública a abertura 
de Procedimentos Concursais Comuns para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado tendo em vista 
o preenchimento dos postos de trabalho que se 
identificam, do mapa de pessoal dos SIMAR de 
Loures e Odivelas. 
 
O período de receção de candidaturas é de 10 
dias úteis contados da data da publicação do 
presente aviso no Diário da República, 
encontrando-se disponível mais informação e o 
formulário de candidatura na página eletrónica 
www.simar-louresodivelas.pt: 
 
Referência 7/2019 - 2 postos de trabalho da 
carreira e categoria de Assistente Técnico, na área 
funcional de Técnico de Ambiente, afetos ao 
Departamento de Resíduos e Apoio Logístico, com 
a titularidade do 12.º ano de escolaridade, 
acrescido de formação específica devidamente 
acreditada na área adequada para a função em 
procedimento, ou Curso Tecnológico ou 
Profissional, que confira o 12.º ano de 
escolaridade, na área adequada para a função, 
designadamente na Gestão do Ambiente; 
 
Referência 8/2019 - 1 posto de trabalho da 
carreira e categoria de Assistente Técnico, afeto 
ao Diretor Delegado/Divisão de Laboratório e 
Qualidade, com a titularidade do 12.º ano de 
escolaridade, ou de curso que lhe seja 
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equiparado, preferencialmente do Curso de 
Ciências e Tecnologias (via de ensino) ou da área 
de Tecnologia dos Processos Químicos (via 
profissional); 
 
Referência 9/2019 - 3 postos de trabalho da 
carreira e categoria de Assistente Operacional, na 
área funcional de Mecânico Eletricista, afetos ao 
Departamento de Resíduos e Apoio Logístico, com 
a titularidade da escolaridade obrigatória; 
 
Referência 10/2019 - 4 postos de trabalho da 
carreira e categoria de Assistente Operacional, na 
área funcional de Pedreiro, afetos ao 
Departamento de Exploração de Águas e ao 
Departamento de Resíduos e Apoio Logístico, com 
a titularidade da escolaridade obrigatória; 
 
Referência 11/2019 - 4 postos de trabalho da 
carreira e categoria de Assistente Operacional, na 
área funcional de Serralheiro Civil, afetos ao 
Departamento de Resíduos e Apoio Logístico, com 
a titularidade da escolaridade obrigatória. 
 
Em todos os Procedimentos Concursais sem 
possibilidade de substituição do nível habilitacional 
por formação, ou experiência profissional. 
 
Caracterização dos postos de trabalho: As 
constantes no anexo referido no artigo 88.º da 
LTFP - Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de 
junho, e ainda as inerentes à prossecução das 
atribuições descritas nas atas n.º 1 das reuniões 
dos Júris de cada um dos procedimentos 
concursais e respetivamente constantes no aviso 
de abertura integral de cada procedimento, 
encontrando-se disponíveis na página eletrónica 
da internet dos SIMAR. 
 
Área de recrutamento: podem concorrer os 
trabalhadores com e sem vínculo de emprego 
público, nos termos do n.º 4 do artigo 30.º da 
LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de 
junho. 
 
A publicitação integral dos procedimentos será 
efetuada na Bolsa de Emprego Público em 
www.bep.gov.pt e no sítio da Internet dos SIMAR 
de Loures e Odivelas em www.simar-
louresodivelas.pt > Os SIMAR > Recursos 
Humanos > Procedimentos Concursais. 

 
2 de setembro 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 185, de 26 de setembro de 2019] 

AVISO n.º 15619/2019 
 

Homologação 
de listas unitárias de ordenação final 

de procedimentos concursais 
para as categorias de assistente operacional 

na área funcional 
de cantoneiro de limpeza 

com ref.ª 1/2018 
e de assistente técnico 

com ref.ª 7/2018 
 

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, 
notificam-se os interessados que as Listas 
Unitárias de Ordenação Final dos Procedimentos 
Concursais Comuns para ocupação de postos de 
trabalho em regime de Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas por Tempo Indeterminado, cujo 
aviso de abertura n.º 12309/2018 foi publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 164, de 
27/08/2018, na Bolsa de Emprego Público com os 
códigos de oferta OE201808/0862 e 
OE201808/0875 respetivamente a seguir 
identificados, foram homologadas pelo Conselho 
de Administração em reunião de 9 de setembro de 
2019, encontrando-se afixadas nos placards da 
Divisão de Recursos Humanos no edifício Sede 
destes Serviços Intermunicipalizados, sito na Rua 
Ilha da Madeira, n.º 2, Loures, e disponíveis para 
consulta na página eletrónica www.simar-
louresodivelas.pt: 
 
Ref.ª 1/2018 - Assistente Operacional, na área 
funcional de Cantoneiro de Limpeza, para 
ocupação de 4 postos de trabalho; 
 
Ref.ª 7/2018 - Assistente Técnico, para ocupação 
de 4 postos de trabalho. 

 
16 de setembro 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 190, de 3 de outubro de 2019] 
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AVISO n.º 15774/2019 
 

Homologação da lista unitária 
de ordenação final 

do procedimento concursal 
para a categoria de assistente operacional 

(refeitório) - ref.ª 8/2018 
 

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 um posto de trabalho 
na carreira e categoria de Assistente Operacional, 
para o Departamento Administrativo e Financeiro, 
em regime de Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado, com a Ref.ª 
8/2018, cuja publicitação ocorreu no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 231, aviso n.º 17767 de 
2018.11.30, na Bolsa de Emprego Público com o 
código de oferta OE201812/0020 e no jornal 
"Correio da Manhã" do dia 2018.12.04, foi 
homologada pelo Conselho de Administração em 
reunião de 16 de setembro 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. 

 
17 de setembro de 2019. 

 
Pela Chefe de Divisão 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Maria de Fátima Lopes 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 191, de 4 de outubro de 2019] 

 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 535/2019 
 

(Aprovada na 46.ª Reunião Ordinária de Câmara Municipal, realizada em 25 de setembro de 2019) 
 
 

Acordo de Colaboração 
 

entre o Município de Loures 
 
e 
 

Animalife - Associação de Sensibilização e Apoio Social e Ambiental 
 
 



                         
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

a celebrar 
 

entre o Município de Loures e ANIMALIFE 
 

Considerando que: 
 
I. 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; 

 
II. É competência da Câmara Municipal deliberar sobre apoios a atividades de natureza social, educativa 

ou outra de interesse para o Município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde, 
nos termos da alínea u) do n.º1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 
III. 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; 

 
IV. 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; 

 
V. 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. 

 
 
O Município de Loures, Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501294996, com sede na Praça da 
Liberdade, 2675-501, Loures, através do seu órgão executivo, Câmara Municipal da Loures, representada 
pelo seu Presidente, Dr. Bernardino Soares, adiante designado por primeiro outorgante 
 
e a ANIMALIFE - Associação de Sensibilização e Apoio Social e Ambiental, com o número fiscal 
510025757, com sede na Av. Praia da Victória, n.º 15 - Cave, freguesia de Arroios, neste ato representada 
por Rodrigo Alexandre Fernandes Livreiro, na qualidade de Presidente da Direção, adiante designado por 
segundo outorgante. 
 
Celebram o presente acordo, nos termos exarados nas cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
1. O presente acordo de colaboração entre os outorgantes tem por objeto uma parceria entre as entidades 

outorgantes, por forma à concessão de apoio a tutores de animais, em famílias carenciadas, no que se 
reporta a bens de primeira necessidade e cuidados médico-veterinários, com especial incidência em 
cães e gatos. 

 
2. A parceria traduz-se na identificação das famílias carenciadas por parte do primeiro outorgante e a sua 

comunicação ao segundo outorgante que avaliará as necessidades em termos de alimentação, 
desparasitação, vacinação, esterilização e outros atos que se revelarão importantes no 
acompanhamento dos animais de companhia das famílias sinalizadas. 

 
 



Cláusula Segunda 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
O primeiro outorgante compromete-se a: 
 
1. Ceder ao segundo outorgante dois espaços, localizados no Centro Comunitário da Apelação, que 

sirvam para atendimento ao público e armazém para os bens de primeira necessidade; 
 
2. Informar o segundo outorgante, das famílias carenciadas identificadas como detentoras de animais de 

companhia; 
 
3. Disponibilizar através da Unidade de Serviços de Veterinário Municipal, a prestação de apoio gratuito às 

famílias carenciadas identificadas no ponto 2 desta cláusula, na desparasitação, identificação eletrónica, 
vacinação e esterilização dos animais de companhia das famílias em causa. 

 
4. Conceder apoio financeiro mensal ao segundo outorgante, por cada atendimento realizado, no valor 

5,00 € (cinco euros) canídeo/mês e 2,50 € (dois euros e cinquenta cêntimos) gatídeo/mês, servindo este 
apoio para as despesas de deslocações, logísticas, alimentos e bens de primeira necessidade para os 
animais; 

 
5. O apoio mencionado no ponto anterior será transferido mensalmente, para o segundo outorgante, em 

função do número de animais atendidos; 
 
6. Os animais que deixem de ser considerados no apoio gratuito prestado, por motivo justificado, são 

considerados para fim de apoio ao segundo outorgante, no mês em que se efetue a saída; 
 
7. Conceder ao segundo outorgante apoio financeiro no valor de 400,00 € (quatrocentos euros) para 

encargos administrativos e logísticos que decorram do presente acordo, até 30 (trinta) dias após a 
outorga deste; 

 
8. O apoio financeiro a conceder ao segundo outorgante, não deverá exceder anualmente o valor total de 

5.000,00 € (cinco mil euros). 
 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
O segundo outorgante compromete-se a: 
 
1. Disponibilizar o apoio indicado no ponto 1 da cláusula primeira, mediante disponibilidade e de acordo 

com a necessidade de cada família e seus animais de companhia, 
 
2. Gerir a tipologia e duração do apoio concedido a cada tutor de animais de companhia identificada pelos 

serviços municipais; 
 
3. Remeter ao primeiro outorgante até dia 15 de cada mês listagem dos animais considerados no apoio, 

onde conste a identificação e contacto do tutor, categoria e sexo do animal e número de chip, bem 
como o apoio concedido; 

 
4. Desenvolver a sua atividade em estreita colaboração com a Unidade de Serviço Veterinário Municipal e 

com a Divisão de Intervenção Social e Saúde deste Município. 
 
 

Cláusula Quarta 
(Da divulgação das iniciativas) 

 
1. As partes procedem conjuntamente à divulgação e publicitação das iniciativas definindo por acordo as 

formas mais eficazes de o fazer, no respeito pelas características e especificidades de cada uma. 
 
2. Em todo o material promocional concretizado no âmbito do presente Protocolo deve figurar o logótipo 

oficial da Câmara Municipal de Loures. 
 
 



Cláusula Quinta 
(Interpretação e integração de lacunas) 

 
Quaisquer dúvidas resultantes da interpretação e execução do presente acordo de colaboração, bem como 
a integração de lacunas, serão resolvidas por acordo entre os outorgantes. 

 
 

Cláusula Sexta 
(Incumprimento das obrigações) 

 
O incumprimento das obrigações previstas, pelas partes, confere à parte não faltosa a possibilidade de 
resolver imediatamente o presente acordo de colaboração, mediante mera comunicação escrita; 

 
 

Cláusula Sétima 
(Vigência) 

 
O presente acordo produz efeitos a partir da data da sua assinatura, sendo válido pelo período de um ano, 
ou até ao esgotamento do teto financeiro que lhe está alocado, renovando-se, contudo, automática e 
sucessivamente por iguais períodos, quando não seja denunciado por qualquer das partes com a 
antecedência de 30 dias, relativamente ao seu término ou das respetivas renovações, mediante notificação 
por carta registada com aviso de receção a remeter à contraparte. 

 
 

Cláusula Oitava 
(Foro) 

 
É competente para resolver os litígios emergentes deste acordo de colaboração o Foro da comarca de 
Loures. 
 
 
O presente acordo de colaboração que vai ser assinado pelas partes consta de dois exemplares, ambos 
fazendo igualmente fé, e ficando um exemplar na posse de cada um dos outorgantes. 

 
 

Loures, xx de xxxxxx de 2019 
 

Município de Loures 
 

Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

(Dr. Bernardino José Torrão Soares) 
 
 
 
 

ANIMALIFE 
 

Presidente da Direção 
 

Sr. Rodrigo Alexandre Fernandes Livreiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA DE APOIO A ANIMAIS PERTENCENTES A FAMÍLIAS CARENCIADAS 
 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 
 
 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

1 - Identificação 

 
Titular  
 
Data de Nascimento  NIF  NISS  
 
Morada  

 
 
Código Postal  Telefone  
 
BI/CC/TR/P  Data de Emissão  Data de Validade  
 
 
Vem requerer a V. Exa. a inscrição no âmbito do apoio em apreço, apresentando a respetiva candidatura e fornecendo os 
elementos que se seguem para avaliação da situação. 

 
 
2 - Caracterização Familiar 

 
Nome NISS NIF Data 

Nascimento 
Parentesco Profissão 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
N.° Total de Elementos no Agregado  
 
 
3- Critérios de Elegibilidade 
 

Baixo 
Rendimento 

Desemprego Doença Deficiência Família 
Numerosa 

Idosos Outras (*) 

 
(*) prisão, morte, separação e abandono, catástrofes 
 
 
4- Situação Económica 
 

Despesas Valor 
apresentado 

Valor a 
considerar 

 Rendimentos Montante 

Habitação 
(renda, amortização) 

   Rendimentos de trabalho 
dependente 

 

Água    Rendimentos de trabalho 
independentes 

 

Eletricidade    Rendimento de capitais  
Gás    Rendimentos prediais  
Telefone    Pensões (2)  
 Saúde   Prestações Sociais (3)  
 Transportes   Apoios à habitação com caráter 

de regularidade 
 

 Educação   Bolsas de estudo e formação  
 Frequência de 

Equipamento 
  Outras (4)  

 Outras (1)     
      
Total      
 



Capitação  
 
 
(1) Quais?  
(2) Quais?  
  
(3) Quais?  
(4) Quais?  
 
 
5- Animais que Irão beneficiar de apoio 
 

TIPO 
(cão/gato) 

Raça Nome Sexo 
(M/F) 

Idade Peso 

      
      
      
      
      
      

 
 

6 - Tipo de apoio pretendido 
 

Tipo de apoio Descrição do apoio 
a) Alimentação  
b) Desparasitação  
c) Medicação  
d) Vacinação  
e) Esterilização  
f) Colocação de chip  
g) Registo e licença  
h) Outros apoios considerados mais 

relevantes 
 

 

 
 
Identificação do candidato declara expressamente, nos termos e para os efeitos do disposto na Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, 
lei que assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados, que autoriza o Município de Loures ao tratamento dos seus dados pessoais no âmbito do 
procedimento de candidatura a apoio pretendido ao abrigo do Programa de Apoio a Animais Pertencentes a Famílias 
Carenciadas. 
 
Este consentimento é prestado de acordo com o estabelecido na referida Lei n.º 58/2019 e Regulamento (UE) 2016/679, 
constituindo uma manifestação de vontade, livre, específica, informada e explícita, pela qual o titular dos dados aceita que os 
mesmos sejam objeto de tratamento nos termos previstos na lei. 
 
Nota: O declarante tem direito a retirar o seu consentimento a todo o tempo, não comprometendo tal retirada a licitude do tratamento 
dos dados efetuada com base no consentimento previamente prestado. 
 
 
Declaro tomar conhecimento e aceitar as condições do Programa, assumindo por minha honra que as informações prestadas 
correspondem à verdade. 

 
 
Pede Deferimento, _____ de __________ de _____ 

 
O candidato, 

 
________________________________ 

 
 
 
 
Conferi os documentos (assinatura): 
 
Categoria: 
 
 
 
 



Instruções 
 
 
Juntar: 
 
 
� Cópia dos documentos de identificação dos elementos do agregado familiar e, no caso de cidadãos estrangeiros, passaporte e 

autorização de residência ou outro título que ateste a residência em território nacional; 
� Cópia de Cartão de Contribuinte; 
� Cópia de Cartão de Eleitor ou atestado de residência emitido pela Junta de Freguesia territorialmente competente em razão de 

residência, ou ainda fatura da água, luz ou gás natural que comprove a residência no Concelho; 
� Cópia dos documentos comprovativos dos rendimentos do agregado familiar (nomeadamente, declaração de IRS do último ano e 

a correspondente nota de liquidação ou, se for caso disso, declaração de isenção emitida pela administração tributária; recibos de 
vencimento, de pensões e de subsídios de desemprego ou de outras prestações sociais); 

� Cópia dos documentos comprovativos das despesas mensais dedutíveis (habitação, água, gás, eletricidade, condomínio, telefone, 
equipamentos sociais, propinas do Ensino Superior, material escolar, transporte, medicamentos) 

� Declaração, sob compromisso de honra do requerente, em como não beneficia de quaisquer apoios análogos, concedidos por 
outras entidades para os mesmos fins; 

� Caso aplicável, declaração emitida pela Segurança Social comprovativa da inexistência de rendimentos de todos os membros do 
agregado familiar com idade superior a 15 anos; 

� O requerente pode apresentar outros documentos que entenda relevantes para a análise da sua situação económica e social. 
 
Notas: 
 
 
� Os dados pessoais apresentados serão objeto de tratamento pelos serviços competentes da Câmara Municipal de Loures e da 

Associação Animalife, para os fins a que se destina o presente formulário e serão conservados pelo prazo estritamente necessário 
à prossecução desses fins. 

� Os serviços envolvidos comprometem-se a proteger os seus dados pessoais e a cumprir as suas obrigações no âmbito da 
proteção dos dados. 

 
 
Direito à informação 
 
� Responsável pelo tratamento: Departamento de Coesão Social e Habitação 
� Finalidades de tratamento: Tratamento do processo do candidato no âmbito da Divisão de Intervenção Social e Saúde 
� Destinatários ou categorias de destinatários dos dados: serviço municipal interventor no processo 
� A resposta aos dados integrantes no formulário é obrigatória sob pena da rejeição da inscrição. 
� Os dados disponibilizados podem ser, a todo o tempo, acedidos, eliminados ou alterados pelo interessado, podendo este exercer 

o seu direito pessoalmente ou por escrito. 
 
 
Base Legal: 
 
 
Protocolo de Colaboração n.° ….. , de ……… celebrado entre a Animalife - Associação de Sensibilização e Apoio Social e Ambiental e 
o Município de Loures, bem como demais legislação e regulamentação municipal aplicável. 
 
 
 
 

 

RECIBO DE ENTREGA 
 
ASSUNTO: PROGRAMA DE APOIO A ANIMAIS PERTENCENTES A FAMÍLIAS CARENCIADAS 
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 
 
Assinatura do Funcionário______________________________________         Data __/___/____ 
 

 PARA USO EXCLUSIVO DOS SERVIÇOS 

 
 
7- Parecer Técnico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 539/2019 
 

(Aprovada na 46.ª Reunião Ordinária de Câmara Municipal, realizada em 25 de setembro de 2019) 
 
 
 

Programa Mais Desporto em Loures 
 

Época 2019/2020 
 

Normas de Participação e Critérios de Apoio 
 
 



 DCDJ/DIVISÃO DE DESPORTO 

Programa Mais Desporto em Loures – Normas de participação e critérios de apoio 
1/10 

PRO GR AMA MUN IC IP AL  MAIS  DES PO RT O  E M LO URE S  

= N O R M A S  D E  P A R T I C I P A Ç Ã O  E  C R I T É R I O S  D E  A P O I O  = 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O fenómeno desportivo tem assumido um papel de destaque na sociedade atual, contribuindo de 

forma inequívoca como um dos principais meios de educação e formação da população em geral. 

 

O Associativismo Desportivo é, sem dúvida, um elemento de extrema importância na estrutura do 

Sistema Desportivo Nacional, apresentando um papel essencial no fomento da prática desportiva 

regular, contribuindo determinantemente para o processo de desenvolvimento desportivo, a nível 

Local, Regional e Nacional. 

A Câmara Municipal de Loures, consciente desta realidade, procura com a implementação do 

Programa Mais Desporto em Loures, estruturar de forma justa e criteriosa um apoio coerente com as 

suas possibilidades e em consonância com o trabalho desenvolvido pelas diversas entidades, como 

meio de promoção do desporto e de formação de praticantes. 

Relativamente ao enquadramento legal, o apoio ao tecido associativo justifica-se através da aplicação 

do artigo 79.º da Constituição da República Portuguesa, que refere a incumbência do Estado, em 

colaboração com as escolas e as associações e coletividades desportivas, promover, estimular, orientar 

e apoiar a prática e a difusão da cultura física e do desporto; do artigo 46º, da Lei de Bases da Atividade 

Física e do Desporto, relativo aos beneficiários de apoios ou comparticipações financeiras por parte do 

Estado, das Regiões Autónomas e das autarquias locais; do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01/10, 

relativo ao regime jurídico dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo; e ao Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12/09, que estabelece o quadro de competências, assim como o regime jurídico de 

funcionamento, dos órgãos dos municípios e das freguesias. 

Pretende-se criar um instrumento de apoio, com expressão de cariz financeiro, que inclua de forma 

abrangente as diversas formas de estar no fenómeno desportivo. 

Para além de considerar as diversas modalidades e a participação em competições do calendário oficial 

das diversas Associações e Federações de modalidade, reconhecidas pelo Instituto Português do 

Desporto e Juventude (IPDJ), pretende-se valorizar a ação das entidades no concelho, quer em termos 

quantitativos, quer em termos qualitativos. 
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É disso exemplo a preocupação em conhecer e valorizar o trabalho que é desenvolvido junto da 

população com deficiência que pratica desporto. 

Interessa também considerar e valorizar, entre os praticantes integrados no Movimento Associativo 

do concelho de Loures, aqueles que, não se encontrando abrangidos na participação no desporto de 

competição, têm o seu lugar na prática desportiva de modo informal. 

É valorizada a participação das entidades em eventos ou projetos municipais de âmbito desportivo. 

É valorizada a prática desportiva no feminino. 

É reconhecida a formação dos treinadores, elementos fundamentais e indispensáveis na atividade das 

entidades, independentemente da forma como se situem estes praticantes no fenómeno desportivo. 

Pretende-se, assim, considerar todas as expressões do desporto e da atividade física e desportiva, 

independentemente do nível de execução, da participação ou não em competições, ou de qualquer 

limitação permanente ou temporária de cada um dos praticantes. 

 

Por fim, é reconhecido e estimulado o trabalho mais eclético que as entidades vêm desenvolvendo ou 

possam vir a desenvolver, nas várias formas de expressão do desporto, nomeadamente na sua 

vertente de formação e iniciação desportiva. 
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1 - Objeto 

Fomentar a prática desportiva regular, formal e informal, promovida pelo movimento associativo 

desportivo do Concelho de Loures. 

 
2 - Destinatários 

As associações com prática regular desportiva e clubes de praticantes, com sede ou delegação no 

concelho de Loures, que comprovadamente desenvolvam a sua prática no âmbito territorial do 

concelho de Loures. 

 
3 - Objetivos 

3.1. Fomentar a prática desportiva regular, devidamente enquadrada pelo tecido associativo do 

concelho de Loures, nomeadamente ao nível da formação e iniciação desportiva, ao nível da 

participação feminina e ao nível da prática das pessoas com deficiência. 

3.2. Sensibilizar para a necessidade de incluir todos os potenciais praticantes, independentemente da 

sua condição em termos de performance desportiva. 

3.3. Sensibilizar o movimento associativo desportivo para o estabelecimento de parcerias a nível local, 

com o intuito de estender a prática desportiva a todos os cidadãos, nomeadamente através da 

divulgação das suas modalidades desportivas junto de estabelecimentos de ensino ou outras 

entidades que prestem serviço social, ou outro, à população. 

 
4 - Condições de candidatura 

4.1. Para efeitos da apresentação de candidatura, as entidades têm de reunir as seguintes condições: 

a) ter a sua sede social ou delegação na área do Município de Loures; 

b) estarem legalmente constituídos; no âmbito da modalidade a que se candidatam, no concelho 

de Loures; 

c) manter atividade regular no concelho de Loures, no âmbito da modalidade a que se 

candidatam; 

d) encontrar-se inscritas no Registo Municipal de Associações de Loures. 

 
4.2. A candidatura ao Programa Municipal Mais Desporto em Loures ocorre no mês de novembro, 

tendo como referência a época desportiva em curso. 

 

Relativamente à participação de atletas e equipas das modalidades individuais em campeonatos 

distritais, regionais ou nacionais, a referência será a época desportiva anterior. 
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4.3. Documentação a entregar 

O formulário de candidatura, e documentos comprovativos dos dados nele inscritos pela entidade, 

nomeadamente: 

 - apresentação de comprovativo das inscrições dos atletas na Federação ou associação da 

modalidade, ou lista de segurados no caso dos atletas não federados; 

- apresentação do comprovativo da formação dos treinadores (certidão); 

- apresentação de documento comprovativo, sob a forma de atestado médico, relativamente a 

praticantes com deficiência; 

- apresentação de documento comprovativo da participação nos campeonatos considerados na 

candidatura, e do local de realização do campeonato, de acordo com o solicitado no formulário 

referido. 

O formulário de candidatura é disponibilizado pelo Município de Loures, e deve ser preenchido na 

sua totalidade, sob pena de não poder ser considerada a candidatura para efeitos de avaliação e 

consequente apoio. 

O não preenchimento de todos os campos e/ou a impossibilidade de confirmação de dados 

indicados na candidatura impedem a participação das entidades no Programa. 

 

4.4. Podem participar no Programa Municipal Mais Desporto em Loures as entidades que integrem 

outros programas ou projetos municipais, desde que não tenham como expressão final uma 

transferência financeira para o mesmo fim. 

 

 5 - Tipologia do apoio 

O apoio a disponibilizar é de caráter financeiro, concretizado através de celebração de contrato-

programa de desenvolvimento desportivo. 

 

6 - Disposição transitória 

De modo a salvaguardar um período de adaptação ao presente modelo de apoio, nos dois primeiros 

anos da sua vigência, considerar-se-á como valor mínimo a atribuir à entidade, aquele que tenha 

recebido no âmbito da sua participação no programa municipal “Desporto Mais”, na época desportiva 

2018/2019, desde que mantenha os pressupostos dessa candidatura.  
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7 - PROGRAMA MUNICIPAL “A” - “FORMAÇÃO” 

APOIO AOS ESCALÕES DE FORMAÇÃO 

O Subprograma A prevê a constituição de três funções de apoio, dedicadas ao desenvolvimento da 

prática desportiva nos escalões de formação (até aos juniores, inclusive), da iniciação à performance 

desportiva, do lazer à competição, abrangendo a prática formal e a informal, nas diversas modalidades 

desportivas. 

Todos os praticantes a considerar deverão encontrar-se enquadrados por treinadores reconhecidos 

pelo IPDJ, nos termos da legislação aplicável. 

Para efeitos da aplicação do Subprograma A são consideradas as modalidades/atividades reconhecidas 

pelo IPDJ ou com prática regular no Concelho de Loures. 

 

Deste apoio excluem-se os torneios, as taças e as ligas criadas especificamente para complementar a 

competição regular. 

 

As 3 funções de apoio são as seguintes: 

A1 - FUNÇÃO MODALIDADES-ATLETAS-TREINADORES 

Caracteriza e apoia a atividade, no âmbito da oferta desportiva, formal e informal, e o seu 

enquadramento técnico. São fatores de ponderação: 

 - a participação feminina na atividade desportiva; 

- a diversidade de modalidades desenvolvidas pela entidade; 

- a inclusão nas classes, nas diversas modalidades, de atletas com deficiência, 

independentemente da sua tipologia (sensorial, motora, cognitiva, mental ou outra); 

- o n.º de atletas, num máximo de 150 por modalidade, considerando-se os federados e os não 

federados; 

- o n.º de atletas até aos 14 anos (≤ 14); 

- o n.º de treinadores devidamente credenciados, no âmbito do referido no presente 

documento. 
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De modo a calcular o apoio financeiro a prestar às entidades que se candidatem a este subprograma, 

estas deverão indicar, através do preenchimento completo dos impressos a disponibilizar, que devem 

integrar: 

A1.1. n.º de secções/modalidades; 

A1.2. identificação e n.º de atletas federados, por género, com indicação da data de 

nascimento; 

A1.3. identificação e n.º de atletas não federados, por género, com indicação da data de 

nascimento; 

A1.4. identificação e número de certidão do título profissional de treinador de desporto 

(TPTD). 

 

A2 - FUNÇÃO DESPORTO E COMUNIDADE 

Permite diferenciar, valorizar e incentivar a participação das entidades que promovem ou organizam 

projetos e eventos destinados à comunidade, integrados no plano municipal de atividades. 

A prática da atividade desportiva deve ser encarada como um veículo promotor da saúde física e 

mental, como forma de contacto social e de ocupação de tempos livres. Assim, a prática desportiva é 

também encarada como forma de lazer e recreação. 

A Autarquia pretende, em sinergia com o tecido associativo do concelho de Loures, fornecer aos 

munícipes a possibilidade de realizarem atividades físicas e desportivas com o devido enquadramento 

técnico, criando um território mais dinâmico, mais cooperante e mais saudável, numa perspetiva de 

Desporto para Todos. 

Para calcular o apoio financeiro a prestar às entidades que se candidatem a este subprograma, são 

considerados e ponderados os seguintes itens: 

A2.1. Participação em projetos e ações do Município; 

A2.2. Coletividade Organizadora - co-organização de iniciativas do plano de ação municipal. 

 

A3 - FUNÇÃO DESPORTO E COMPETIÇÃO  

Apoia a atividade desenvolvida pela entidade, no âmbito da participação nos quadros competitivos, 

ao nível distrital, regional ou nacional. 

São considerados, em cada modalidade, um máximo de: 

- oito equipas (modalidades coletivas); 

- quinze atletas por escalão etário e por género (modalidades individuais). 
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Pretende-se dar relevo à participação dos jovens atletas em campeonatos de nível distrital, regional e 

nacional. 

 

Para calcular o apoio financeiro a prestar às entidades que se candidatem a este subprograma, são 

considerados e ponderados os seguintes itens: 

A3.1. n.º de equipas a participar em campeonato organizado pela Associação ou Federação da 

modalidade - modalidades coletivas, num máximo de oito equipas; 

A3.2. n.º de atletas a participar em campeonato organizado pela Associação ou Federação da 

modalidade - modalidades individuais, num máximo de quinze atletas 

 

 

Sobre o valor total a atribuir às entidades, é aplicada uma majoração de 10% sempre que se incluam 

nas suas classes ou equipas praticantes com deficiência. 

 

  



 DCDJ/DIVISÃO DE DESPORTO 

Programa Mais Desporto em Loures – Normas de participação e critérios de apoio 
8/10 

 8 - PROGRAMA MUNICIPAL “B” - “SENIORES EM CAMPEONATOS NACIONAIS” 

APOIO AO ESCALÃO SÉNIOR 

O Subprograma B apoia a atividade das entidades com equipas ou atletas a participar nos calendários 

oficiais federativos, no campeonato nacional do escalão sénior. 

Todos os praticantes a considerar deverão encontrar-se enquadrados por treinadores reconhecidos 

pelo IPDJ, nos termos da legislação aplicável. 

Para efeitos da aplicação do Subprograma “B” são consideradas as modalidades/atividades 

reconhecidas pelo IPDJ ou com prática regular no Concelho de Loures. 

 

Deste apoio excluem-se os torneios, as taças e as ligas criadas especificamente para complementar a 

competição regular. 

 

B1 - FUNÇÃO APOIO ÀS ENTIDADES COM EQUIPAS A PARTICIPAR EM CAMPEONATOS NACIONAIS DO ESCALÃO SÉNIOR - 

MODALIDADES COLETIVAS 

Apoia a atividade das entidades com equipas a participar nos calendários oficiais federativos, no 

campeonato nacional de seniores. 

É aplicada a tabela e valores constantes no quadro 1. 

 

QUADRO 1 

Futebol  Andebol  Basquetebol 

Campeonato de Portugal 

Masc. 

 

7.500,00 € 

 
1.ª Divisão 7.500,00 € 

 
ProLiga 7.500,00 € 

1.ª Divisão - Fem. 7.500,00 €  2.ª Divisão 5.500,00 €  1.ª Divisão 5.500,00 € 

2.ª Divisão - Fem. 3.750,00 €  3.ª Divisão 3.500,00 €  2.ª Divisão 3.500,00 € 

        

Futsal  Hóquei em Patins  Voleibol 

2.ª Divisão - Masc. 5.500,00 €  1.ª Divisão 7.500,00 €  1.ª Divisão 7.500,00 € 

1.ª Divisão - Fem. 5.500,00 €  2.ª Divisão 5.500,00 €  2.ª Divisão 5.500,00 € 

2.ª Divisão - Fem. 3.000,00 €  3.ª Divisão 3.500,00 €  3.ª Divisão 3.500,00 € 
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B2 - FUNÇÃO APOIO ÀS ENTIDADES COM ATLETAS A PARTICIPAR EM CAMPEONATOS NACIONAIS DO ESCALÃO SÉNIOR - 

MODALIDADES INDIVIDUAIS 

Apoia a atividade das entidades com atletas a participar nos calendários oficiais federativos, no 

campeonato nacional de seniores. 

Consideram-se os valores constantes no quadro 2, de acordo com os cálculos nele descritos. 

 

QUADRO 2  

Função Objetivo Cálculo 

MATERIAL DE 

DESGASTE RÁPIDO 
a1 

Destina-se a comparticipar as despesas de aquisição de 

material com um valor fixo por atleta participante (15,00 €), 

no máximo de 15 atletas. 

15,00 € x n 

    

DESPESAS 

MÉDICAS 
a2 

Destina-se a comparticipar as despesas médicas e 

medicamentosas, no valor fixo anual de 400,00 €. 
400,00 € 

    

TREINADORES a3 

Destina-se a comparticipar as despesas com o corpo técnico 

cuja creditação deverá ser presente à Câmara Municipal na 

fase de candidatura (valor fixo anual); máximo 2 treinadores: 

    Treinador TPTD Nível III/IV - 600,00 € 

    Treinador TPTD Nível I/II - 400,00 € 

600,00 € 

ou 

400,00 € 

    

DESLOCAÇÕES a4 

Destina-se a comparticipar as despesas inerentes aos custos 

com estadia e alimentação dos atletas, em deslocações 

superiores a 50Km, com o valor de 40,00 €/elemento da 

equipa, abrangendo um máximo de 15 atletas (valor por 

atleta/dia). 

40,00 € x n 

    

Valor global do apoio a1 + a2 + a3 + a4 

n = n.º de atletas participantes na competição, até um máximo de 15 
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Programa Mais Desporto em Loures - Lista de modalidades IPDJ 
 

 Modalidade Classificação IPDJ  Modalidade Classificação IPDJ 

1 ANDEBOL Olímpicos 19 HÓQUEI EM CAMPO Olímpicos 

2 ATLETISMO Olímpicos 20 JUDO Olímpicos 

3 BADMINTON Olímpicos 21 LUTAS AMADORAS Olímpicos 

4 BASQUETEBOL Olímpicos 22 NATAÇÃO Olímpicos 

5 BOXE Olímpicos 23 PENTATLO MODERNO Olímpicos 

6 CANOAGEM – VELOCIDADE Olímpicos 24 REMO Olímpicos 

7 CANOAGEM – SLALOM Olímpicos 25 RUGBY Olímpicos 

8 CICLISMO – BMX Olímpicos 26 TAEKWONDO Olímpicos 

9 CICLISMO – ESTRADA Olímpicos 27 TÉNIS Olímpicos 

10 CICLISMO – PISTA Olímpicos 28 TÉNIS DE MESA Olímpicos 

11 CICLISMO – MOUNTAIN BIKE Olímpicos 29 TIRO Olímpicos 

12 EQESTRE Olímpicos 30 TIRO COM ARCO Olímpicos 

13 ESGRIMA Olímpicos 31 TIRO COM ARMAS DE CAÇA Olímpicos 

14 FUTEBOL Olímpicos 32 TRIATLO Olímpicos 

15 GINÁSTICA ARTÍSTICA Olímpicos 33 VELA Olímpicos 

16 GINÁSTICA RÍTMICA Olímpicos 34 VOLEIBOL Olímpicos 

17 GOLFE Olímpicos 35 VOLEIBOL DE PRAIA  

18 HALTEROFILISMO Olímpicos    

 
 
 
 

1 CANOAGEM Não Olímpicos 1 DESPORTO/AVENTURA/ RAPPEL 

2 NA NATUREZA ORIENTAÇÃO 

2 CANYONNING Não Olímpicos 3  ESCALADA 

3 COLUMBOFILIA Não Olímpicos 4  SLIDE 

4 FUTSAL Não Olímpicos 5  TODO-O-TERRENO 

5 GINÁSTICA ACROBÁTICA Não Olímpicos 6  BTT 

6 GINÁSTICA TRAMPOLINS Não Olímpicos 7  CICLONATURISMO 

7 GINÁSTICA AERÓBICA Não Olímpicos 8  TIROLESA 

8 GINÁSTICA – TEAM GYM Não Olímpicos 9  PAINTBALL 

9 GPT – GINÁSTICA PARA TODOS Não Olímpicos    

10 GOALBALL Não Olímpicos    

11 HÓQUEI EM PATINS Não Olímpicos    

12 JOGOS TRADICIONAIS Não Olímpicos    

13 KARATÉ Não Olímpicos    

14 KICKBOXING Não Olímpicos    

15 MUAYTHAI Não Olímpicos    

16 NATAÇÃO SINCRONIZADA Não Olímpicos    

17 PADDLE Não Olímpicos    

18 PATINAGEM ARTÍSTICA Não Olímpicos    

19 PESCA DESPORTIVA Não Olímpicos    

20 PÓLO AQUÁTICO Não Olímpicos    

21 RAFTING Não Olímpicos    

22 SALTOS PARA A ÁGUA Não Olímpicos    

23 SKATEBOARD Não Olímpicos    

24 SQUASH Não Olímpicos    

25 XADREZ Não Olímpicos    

 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 551/2019 
 
 

7.ª Alteração ao Orçamento de 2019 e Opções do Plano 2019-2022 
 
 
 


















































