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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

48.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 23 de outubro de 2019 

 
 
 

PRESENÇAS 
 

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

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

 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA 
 

Justificada a falta da Sr.ª Vereadora Maria Rita 
Colaço Leão à presente Reunião. 

 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

Voto de Congratulação, apresentado pelas Sr.ªs 
Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista. 

 
VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 594/2019 
 

Ao “Movimento Loures Tem + Saúde” 
e às Farmácias de Loures 

 
Com a chegada do tempo frio e os alertas da 
comunidade médica e farmacêutica para a 
agressividade do atual vírus da gripe, é importante 
que os portugueses se previnam por via da toma 
da vacina, em especial os grupos de risco como a 
população sénior. 
 
Não seja um alvo fácil! Em Loures, a sua Farmácia 
ajuda-o novamente a combater a Dona Gripe! 
 
É com este slogan que o “Movimento Loures Tem 
+ Saúde” em colaboração com as farmácias do 
concelho pretendem vacinar os utentes com 65 ou 
mais anos nas mesmas condições do que os 
Centros de Saúde. 
 
Não é necessária a apresentação de receita 
médica, não tem encargos para o utente e a 
administração é gratuita. 
 
A iniciativa resulta da renovação do projeto-piloto 
desenvolvido pela Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS-LVT) e 
Direção-Geral de Saúde, em parceria com as 
farmácias do concelho. 
 
Em 2018 o programa foi um sucesso, com mais de 
7 mil utentes de Loures a preferirem vacinar-se na 
sua farmácia. Para o ano de 2019, as farmácias 
de Loures vão ter 10 mil vacinas da gripe do lote 
do Serviço Nacional de Saúde (SNS). 
 
Assim e considerando que para as Farmácias de 
Loures: 
 
• a saúde é o mais importante fator de coesão 

social numa sociedade democrática e 
desenvolvida; 

 
• a proximidade com a população é um fator 

determinante para minimizar os impactos 
negativos que possam estar subjacentes a 
esta doença infeciosa; 
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• a responsabilidade social está inerente à sua 
função social. 

 
 
A Câmara Municipal de Loures reunida a 23 de 
outubro de 2019, delibera atribuir um voto de 
congratulação ao “Movimento Loures Tem + 
Saúde” e às Farmácias do Concelho de Loures 
pela iniciativa em questão, que acreditamos ser 
um forte contributo para melhorar a saúde e o 
bem-estar dos Munícipes de Loures. 

 
 

Loures, 23 de outubro de 2019 
 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 

(a) Sónia Paixão 
 

(a) Nuno Dias 
 

(a) Arlete Simão 
 

(a) António Marcelino 
 
 

O presente voto de congratulação a ser aprovado, 
deverá ser remetido às seguintes entidades: 
 
- À Assembleia Municipal e às Assembleias de 

Freguesia do Concelho de Loures 
- Ao “Movimento Loures Tem + Saúde” 
- Às Farmácias do Concelho de Loures 
- Aos órgãos de comunicação social 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 44.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 28 de agosto de 
2019. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes e o Sr. Vereador João Manuel 
Ferreira Calado, por não terem estado 
presentes naquela Reunião) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 

 
Processo de Registo n.º 1435/14 
Proposta de constituição do direito de superfície 
sobre propriedade municipal com a área de 3.035 
m2, sita na Rua Nova tornejando para a Rua do 
Colégio, Bairro da Castelhana, em São João da 
Talha, União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, a favor da 
Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de São João da Talha, para construção de 
Estrutura Residencial para Idosos, Serviço de 
Apoio Domiciliário e Centro de Dia. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 578/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A Comissão Unitária de Reformados, 

Pensionistas e Idosos de São João da Talha, 
fundada em 1982, com o objetivo primordial de 
apoio à população idosa da freguesia, constitui 
hoje uma importante resposta na medida em 
que disponibiliza apoio através das respostas 
sociais de Centro de Convívio, Centro de Dia e 
Serviço de Apoio Domiciliário com capacidade 
de resposta para 50, 60 e 30 utentes 
respetivamente; 

 
B. A Comissão Unitária de Reformados, 

Pensionistas e Idosos de São João da Talha, 
tendo em vista a construção de um 
equipamento que possa albergar as respostas 
de Estrutura Residencial para Idosos que 
possa responder entre 60 a 90 pessoas, bem 
como aumentar a sua capacidade ao nível do 
Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, 
veio solicitar a cedência em direito de 
superfície da parcela A do PR1435/14, situada 
na Rua Nova tornejando para a Rua do 
Colégio, Bairro da Castelhana, em São João 
da Talha, União das Freguesias de Santa Iria 
de Azóia, São João da Talha e Bobadela, com 
a área de 3.035 m2; 

 
C. Através da deliberação da Assembleia 

Municipal, que incidiu sobre a proposta n.º 
429/2019, tomada na sua 4.ª Sessão 
Ordinária, realizada em 26 de setembro de 
2019, foi aprovada a desafetação do domínio 
público municipal para o domínio privado 
municipal da parcela A, com a área de 3.035 
m2, cedida através do Alvará de Licença de 
Loteamento n.º 01/2014, emitido em 13 de 
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setembro de 2014, Declaração de Retificação 
de 7 de março de 2016 e Aditamento n.º 1 de 
21 de março de 2019, para equipamentos de 
utilização coletiva, situada na Rua Nova 
tornejando para a Rua do Colégio, Bairro da 
Castelhana, em São João da Talha, União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, descrita sob as fichas 
660 e 3967 da freguesia de São João da Talha 
e inscrita na matriz predial rústica sob o artigo 
4 (parte) da Secção D da União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela; 

 
D. A Direção da Comissão Unitária de 

Reformados, Pensionistas e Idosos de São 
João da Talha aceitou as condições do 
contrato a celebrar com o Município de 
Loures, no entanto a formalização do ato fica 
condicionada ao cumprimento dos requisitos 
estatutários para a aceitação; 

 
E. Ao direito de superfície a constituir é atribuído 

o valor de 229.800,00 € (duzentos e vinte e 
nove mil e oitocentos 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, 
autorizar a constituição do direito de superfície 
sobre o prédio com a área de 3.035 m2, situado na 
Rua Nova tornejando para a Rua do Colégio, 
Bairro da Castelhana, em São João da Talha, 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela, a favor da Comissão 
Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de 
São João da Talha, para construção de Estrutura 
Residencial para Idosos, Serviço de Apoio 
Domiciliário e Centro de Dia, nos termos e 
condições que constam da minuta anexa à 
presente proposta. 

 
 

Loures, 16 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 
Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de São João da Talha o direito de 
superfície sobre a parcela de terreno com a área 
3.035 m2, situado em Rua Nova tornejando para a 
Rua do Colégio, Bairro da Castelhana, em São 
João da Talha, União das Freguesias de Santa Iria 
de Azóia, São João da Talha e Bobadela, 
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 uma Estrutura Residencial para 
Idosos, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de 
Dia. 

 
 

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 Comissão Unitária de Reformados, 

Pensionistas e Idosos de São João da Talha 
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. 

 
 

CLAÚSULA QUINTA 
 

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

O direito de superfície só poderá ser onerado pela 
Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de São João da Talha 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 Comissão Unitária de 
Reformados, Pensionistas e Idosos de São João 
da Talha é a única entidade responsável pelo 
cumprimento das obrigações a que fica adstrita, 
reservando-se o Município de Loures o direito de 
resolver o presente contrato em caso de 
incumprimento de alguma daquelas obrigações, 
nos termos previstos na cláusula oitava. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 

1. Ao Município de Loures é conferido o direito 
de resolver o contrato, em caso de 
incumprimento pela Comissão Unitária de 
Reformados, Pensionistas e Idosos de São 
João da Talha dos deveres e obrigações que 
resultam da presente constituição do direito de 
superfície; 

 
2. O direito de superfície extingue-se ainda ao 

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

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

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

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

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

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

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

f) Se a Comissão Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de São João da Talha 
deixar de ter existência jurídica própria e 
autónoma; 

 
 

g) Se a Comissão Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de São João da Talha 
proporcionar o uso privativo do local, total ou 
parcialmente, sem prévia autorização do 
Município; 

h) Se, até que se verifique o cumprimento do 
objeto identificado na cláusula terceira, a 
Comissão Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de São João da Talha 
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 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 da superficiária. 

 
 

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 concluídas e em bom estado de 
conservação, integrarão o património 
municipal, sem qualquer indemnização para a 
Comissão Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de São João da Talha, 
pelas benfeitorias entretanto realizadas; 

 
2. O decurso do prazo pelo qual foi constituído 

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

 
a) A entrega do local pela Comissão Unitária de 

Reformados, Pensionistas e Idosos de São 
João da Talha, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, contado de qualquer dos factos 
determinantes da reversão; 

b) Dentro do prazo fixado na alínea anterior, a 
reposição do prédio deverá ser feita nas 
condições em que se encontrava à data da 
constituição do direito, caso não se verifique a 
conclusão do edifício, sem qualquer 
indemnização para a Comissão Unitária de 
Reformados, Pensionistas e Idosos de São 
João da Talha pelos custos associados; 

c) A tomada de posse do local pelo Município, 
caso não se verifique o cumprimento do prazo 
e condições de entrega. 
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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, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Maria 
Arlete Rodrigues Augusto Barata Simão) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de revogação da deliberação havida na 
30.ª Reunião Ordinária de Câmara Municipal, 
realizada em 30 de janeiro de 2019, incidente 
sobre a Proposta n.º 30/2019 [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 2, de 30 de janeiro de 2019, pág.20] 
- aceitação da doação da área de 144 m2, para o 
domínio público municipal, de prédio urbano com a 
área total de 1.145 m2, sito em Quinta dos Matos 
Grandes, Filipes e Marvila, Lote 33, União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, 
descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial 
de Loures sob a ficha 3327 da freguesia de 
Camarate e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo 5167 da União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação - e de aceitação da 
doação proposta pela firma Matos Grandes - 
Promoção e Investimentos Imobiliários, S.A., da 
área de 59,54 m2 daquele prédio urbano, para o 
domínio público municipal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 579/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Existe a necessidade de contenção do talude 

na Estrada Militar no Bairro Santiago, em 
Camarate, face às sucessivas derrocadas e 
agravamento da situação nos últimos dois 
anos; 

 
B. Por deliberação da Câmara Municipal de 

Loures, que incidiu sobre a proposta n.º 
30/2019, tomada na sua 30.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 30 de janeiro de 2019, 
foi aprovada a aceitação da doação proposta 
pela Matos Grandes - Promoção e 
Investimentos Imobiliários, S.A., da área de 
144 m2, para o domínio público municipal, do 
prédio urbano com a área total de 1.145 m2, 
situado em Quinta dos Matos Grandes, Filipes, 
Marvila, Lote 33, União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação, descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures 
sob a ficha 3327 da freguesia de Camarate e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
5167 da União das Freguesias de Camarate, 
Unhos e Apelação; 

 
C. A área constante na proposta de doação 

efetuada pela firma Matos Grandes - 
Promoção e Investimentos Imobiliários, S.A. 
não se encontrava correta, tendo-se procedido 
ao apuramento da área exata de intervenção; 

 
D. Por tal motivo, torna-se necessário proceder à 

revogação da deliberação mencionada em B.; 
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E. O Município de Loures, para realizar a obra de 
contenção do Talude na Estrada Militar no 
Bairro Santiago, em Camarate, União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, 
tem a necessidade de intervir numa faixa de 
terreno com a área de 59,54 m2; 

 
F. A firma Matos Grandes - Promoção e 

Investimentos Imobiliários, S.A. propôs doar 
ao Município de Loures uma parcela de 
terreno com a área de 59,54 m2, melhor 
identificada na planta em anexo, do seguinte 
prédio urbano: 

 
Natureza: Urbano 
Ficha predial: 3327/Camarate 
Artigo matricial: Artigo 7314 da União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação 
Área total: 1.145 m2 
Titular: Matos Grandes - Promoção e 
Investimentos Imobiliários, S.A. 
 
 
G. À doação proposta é atribuído o valor de  

190,00 € (cento e noventa euros). 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
 
1. Revogar a deliberação da Câmara Municipal 

de Loures, que incidiu sobre a Proposta de 
Deliberação n.º 30/2019, tomada na sua 30.ª 
Reunião Ordinária, realizada em 30 de janeiro 
de 2019, de aceitação da doação proposta 
pela Matos Grandes - Promoção e 
Investimentos Imobiliários, S.A., da área de 
144 m2, para o domínio público municipal, do 
prédio urbano com a área total de 1.145 m2, 
situado em Quinta dos Matos Grandes, Filipes, 
Marvila, Lote 33, União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação, descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial e Loures sob 
a ficha 3327 da freguesia de Camarate e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
5167 da União das Freguesias de Camarate, 
Unhos e Apelação; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Aceitar a doação proposta pela firma Matos 
Grandes - Promoção e Investimentos 
Imobiliários, S.A., da área de 59,54 m2, do 
prédio urbano com a área total de 1.145 m2, 
situado em Quinta dos Matos Grandes, Filipes, 
Marvila, Lote 33, União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação, descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures 
sob a ficha 3327 da freguesia de Camarate e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
5167 da União das Freguesias de Camarate, 
Unhos e Apelação, para o domínio público 
municipal, que confronta a Norte com 
propriedade municipal, a Sul e Nascente com 
Estrada Militar e a Poente com Matos Grandes 
- Promoção e Investimentos Imobiliários, S.A. 

 
 

Loures, 16 de outubro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Maria 
Arlete Rodrigues Augusto Barata Simão) 
 
 

Processo de Registo n.º 3682/05 
Proposta de constituição de direito de superfície 
sobre parcela de terreno sita na Rua Fernão de 
Magalhães, Infantado, Freguesia de Loures, com a 
área de 2.443 m2, a favor da Associação “O 
Saltarico”, para a construção de um equipamento 
social de Creche, condicionada à aprovação pela 
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. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 580/2019 

 
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 que 
promovam a sua integração social e 
comunitária, pretende construir um 
equipamento que possibilite a implementação 
da resposta social de creche na urbanização 
do Infantado; 

 
B. Por deliberação da Câmara Municipal de 

Loures, que incidiu sobre a Proposta n.º 
555/2019, tomada na 47.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 9 de outubro de 2019, foi 
aprovado 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 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.º (parte) da Secção D da Freguesia 
de Loures; 
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C. A cedência da parcela de terreno acima 
mencionada à Associação “O Saltarico” é 
imprescindível para o cumprimento das 
condições de acesso e apresentação da 
candidatura ao Programa de Alargamento da 
Rede de Equipamentos Sociais - 2.ª Geração, 
designado PARES 2.0, cujo prazo termina no 
dia 19 de novembro de 2019; 

 
D. Após a aprovação da desafetação é 

necessário efetuar, ainda, um conjunto de atos 
registrais, torna-se fundamental proceder, 
desde já, à cedência da parcela de terreno em 
direito de superfície, ficando esta condicionada 
à aprovação pela Assembleia Municipal da 
desafetação do domínio público municipal 
identificada em B, assim como a formalização 
do ato notarial ficar condicionada ao 
cumprimento dos requisitos estatutários para a 
aceitação; 

 
E. A Direção da Associação “O Saltarico” aceitou 

as condições do contrato a celebrar com o 
Município de Loures de constituição de direito 
de superfície do terreno municipal, sito na 
Quinta do Infantado, freguesia de Loures, com 
condições adequadas à instalação de 
equipamento destinado à resposta social 
Creche; 

 
F. Foi emitido parecer favorável pelo 

Departamento de Planeamento e Gestão e 
Urbanística e pelo Departamento de Coesão 
Social e Habitação; 

 
G. Ao direito de superfície a constituir é atribuído 

o valor de 328.440,00 € (trezentos e vinte e 
oito mil quatrocentos e quarenta 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, 
autorizar a constituição do direito de superfície 
sobre a parcela de terreno situada na Rua Fernão 
de Magalhães, Infantado, Freguesia de Loures, 
com a área de 2.443 m2, a favor da Associação “O 
Saltarico”, para a construção de um equipamento 
social de Creche, nos termos e condições que 
constam da minuta anexa à presente proposta, 
condicionada à aprovação pela 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, 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 
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.º (parte) da Secção D da Freguesia de 
Loures. 

 
 

Loures, 16 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 
Associação “O Saltarico”, o direito de superfície 
sobre uma parcela de terreno, com a área 2.443 
m2, localizada na Rua Fernão de Magalhães, 
Infantado, freguesia de Loures, que se encontra 
identificada na planta em anexo e 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 um equipamento social de Creche. 

 
 

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; 
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2. A Associação “O Saltarico” deve informar o 
Município de Loures, por escrito, com caráter 
semestral, sobre a situação do procedimento 
tendente à implementação do equipamento 
assim como sobre a situação do imóvel 
transmitido, até que se verifique a conclusão 
da construção. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

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

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

O direito de superfície só poderá ser onerado pela 
Associação “O Saltarico” 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 Associação “O Saltarico” é a 
única entidade responsável pelo cumprimento das 
obrigações a que fica adstrita, reservando-se o 
Município de Loures o direito de resolver o 
presente contrato em caso de incumprimento de 
alguma daquelas obrigações, nos termos previstos 
na cláusula oitava. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 

1. Ao Município de Loures é conferido o direito 
de resolver o contrato, em caso de 
incumprimento pela Associação “O Saltarico” 
dos deveres e obrigações que resultam da 
presente constituição do direito de superfície; 

 
2. O direito de superfície extingue-se ainda ao 

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

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

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

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

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

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

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

f) Se a Associação “O Saltarico” deixar de ter 
existência jurídica própria e autónoma; 

g) Se a Associação “O Saltarico” proporcionar o 
uso privativo do local, total ou parcialmente, 
sem prévia autorização do Município; 

h) Se, até que se verifique o cumprimento do 
objeto identificado na cláusula terceira, a 
Associação “O Saltarico” 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 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 da superficiária. 

 
 

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 concluídas e em bom estado de 
conservação, integrarão o património 
municipal, sem qualquer indemnização para a 
Associação “O Saltarico”, pelas benfeitorias 
entretanto realizadas; 

 
2. O decurso do prazo pelo qual foi constituído 

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

 
a) A entrega do local pela Associação “O 

Saltarico”, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contado de qualquer dos factos determinantes 
da reversão; 

b) Dentro do prazo fixado na alínea anterior, a 
reposição do prédio deverá ser feita nas 
condições em que se encontrava à data da 
constituição do direito, caso não se verifique a 
conclusão do edifício, sem qualquer 
indemnização para a Associação “O Saltarico” 
pelos custos associados; 

c) A tomada de posse do local pelo Município, 
caso não se verifique o cumprimento do prazo 
e condições de entrega. 
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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 maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata, e os votos a favor do Sr. 
Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 
 

Processo n.º 50231/DCA/2019 
Concurso Público para prestação de serviços 
de Inspeção, Reinspeção e Inspeção 
Extraordinária de Ascensores, Monta-Cargas, 
Escadas Mecânicas e tapetes Rolantes, para os 
Municípios de Loures e Odivelas 
Proposta de aprovação do relatório final, de 
adjudicação da proposta apresentada pela 
concorrente GATECI - Gabinete Técnico de 
Certificação e Inspeção, Lda., de aprovação do 
projeto de minuta do contrato a celebrar entre o 
Município de Loures, o Município de Odivelas e 
aquela firma, de liquidação da taxa devida pela 
respetiva redução do contrato a escrito, e de 
ratificação da não adjudicação por lotes e 
respetiva fundamentação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 583/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures, na 43.ª Reunião 
Ordinária, de 31 de julho de 2019, foi lançado 
concurso público, com publicitação no Jornal 
Oficial da União Europeia, nos termos da 
alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º, artigos 17.º, 
18.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º, todos 
do Códigos dos Contratos Públicos (CCP), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, na sua redação atual, com vista à 
celebração de um contrato para Prestação de 
Serviços de Inspeção, Reinspeção e Inspeção 
Extraordinária de Ascensores, Monta-Cargas, 
Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes, nos 
Municípios de Loures e de Odivelas, pelo 
período de 1 (um) ano, renovável por iguais e 
sucessivos períodos, até um período máximo 
de vigência de 3 (três) anos, cujo processo foi 
desenvolvido sob o n.º 50231/DCA/2019; 

 
B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 

de propostas, e elaborado que foi o relatório 
preliminar, o mesmo foi submetido a audiência 
prévia nos termos do disposto no artigo 147.º 
do CCP, para que, os concorrentes, querendo, 
se pronunciassem por escrito. Porém não 
houve qualquer pronúncia não tendo sido 
apresentadas quaisquer observações por 
parte das entidades concorrentes que 
apresentaram proposta; 
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C. Decorrido o prazo para audiência prévia e não 
tendo havido qualquer pronúncia, o júri 
elaborou o relatório final que se anexa à 
presente proposta e que caberá submeter à 
Câmara Municipal de Loures para aprovação; 

 
D. Nos termos do ante referido relatório final, o 

júri do procedimento propõe a aprovação do 
mesmo com a inerente proposta de 
adjudicação à concorrente GATECI - Gabinete 
Técnico de Certificação e Inspeção, Lda.; 

 
E. Os preços base unitários do procedimento e 

os preços unitários propostos pela concorrente 
GATECI - Gabinete Técnico de Certificação e 
Inspeção, Lda. foram os constantes da tabela 
infra: 

 
DESCRIÇÃO Preço 

base 
unitário 

Preço 
proposto 

pela 
concorrente 

Gabinete 
Técnico 

de 
Certificação 
e Inspeção, 

Lda. 

Variação 
Percentual 

Inspeções 
de elevadores, 
monta-cargas, 
tapetes rolantes 
e 
escadas mecânicas 

 
 

25,00 € 

 
 

20,00 € 

 
 

- 20,00% 

Reinspeções 
de elevadores, 
monta-argas, 
tapetes rolantes 
e 
escadas mecânicas 

 
 

17,00 € 

 
 

12,00 € 

 
 

- 29,41% 

Inspeções 
extraordinárias 
de elevadores, 
monta-cargas, 
tapetes rolantes 
e 
escadas mecânicas 

 
 
 

25,00 € 

 
 
 

20,00 € 

 
 
 

- 20,00% 

Horas de serviço para 
elaboração 
de inquéritos, 
peritagens, relatórios 
e pareceres 
no âmbito do DL 
n.º 320/2002, de 28/12, 
e inquéritos 
a acidentes decorrentes 
da utilização 
ou das operações 
de manutenção 
de instalações 

 
 
 
 
 
 

39,00 € 

 
 
 
 
 
 

5,00 € 

 
 
 
 
 
 

- 87,18% 

Selagens 
de instalações 
de elevadores, monta-
cargas, tapetes rolantes 
e 
escadas mecânicas 

 
 
 

25,00 € 

 
 
 

10,00 € 

 
 
 

- 60,00% 

Somatório 
dos 
preços unitários 

 
131,00 € 

 
67,00 € 

 
- 48,85% 

 
 
 
 
 

F. Adjudicada que seja a proposta da 
concorrente GATECI - Gabinete Técnico de 
Certificação e Inspeção, Lda., mostra-se 
necessária a aprovação, por parte da Câmara 
Municipal, do projeto de minuta do contrato a 
celebrar, que se anexa; 

 
G. Ao abrigo do disposto no artigo 18.º, alínea b) 

do Regulamento de Taxas do Município de 
Loures é devida taxa pela redução do contrato 
a escrito; 

 
H. Verificou-se ainda que, por lapso, na proposta 

de autorização para início de procedimento, 
aprovação do júri e designação do gestor do 
contrato não se fez constar a fundamentação 
para a não contratação por lotes nos termos 
previstos no art.º 46.º-A do CCP o que agora 
se faz nos seguintes termos: Nos termos do 
disposto no art.º 46.º-A do CCP o fundamento 
para a não adjudicação por lotes foi o facto de 
a prestação de serviços em causa abranger 
prestações que têm operacionalmente o 
mesmo fim, a verificações de condições de 
funcionamento de equipamentos de elevação 
da segurança dos utilizadores, que são 
funcional e tecnicamente incindíveis; 

 
I. Porquanto a não adjudicação por lotes e o 

respetivo fundamento carecem de aprovação 
por parte da Câmara Municipal sujeita-se a 
mesma a ratificação. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos do disposto na alínea dd) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12/09, nos 
artigos 73.º, 98.º, e números 3 e 4 do artigo 148.º, 
todos do Código dos Contratos Públicos, na sua 
redação atual, bem como do disposto no artigo 
18.º, alínea b) do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, aprovar: 
 
1. O relatório final referente ao concurso público 

desenvolvido sob o número de processo 
50231/DCA/2019, com vista à celebração de 
contratos para Prestação de Serviços de 
Inspeção, Reinspeção e Inspeção 
Extraordinária de Ascensores, Monta-Cargas, 
Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes, nos 
Municípios de Loures e de Odivelas; 

 
2. Conforme decorre do dito relatório, a 

adjudicação da proposta apresentada pela 
concorrente GATECI - Gabinete Técnico de 
Certificação e Inspeção, Lda., pelos preços 
contratuais, unitários, constantes da tabela do 
Considerando E aos quais acrescerá IVA à 
taxa legal em vigor; 
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3. O projeto de minuta do contrato a celebrar 
entre o Município de Loures, o Município de 
Odivelas e GATECI - Gabinete Técnico de 
Certificação e Inspeção, Lda.; 

 
4. A liquidação da taxa devida pela respetiva 

redução do contrato a escrito, a pagar pela 
GATECI - Gabinete Técnico de Certificação e 
Inspeção, Lda.; 

 
5. A ratificação da não adjudicação por lotes e 

respetiva fundamentação. 
 
 

Loures, 16 de outubro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

...../2019 
 

AQUISIÇÃO 
 

a) Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na 
Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, 
endereço eletrónico geral@cm-loures.pt e 
telecópia número 211151709, adiante 
designado por Primeiro Contraente, neste ato 
representado por Bernardino José Torrão 
Soares, que também usa assinar Bernardino 
Soares, como Primeiro Outorgante, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal 
de Loures 

 
b) Município de Odivelas, pessoa coletiva 

número 504293125, com sede nos Paços do 
Concelho, Quinta da Memória, Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, Odivelas, endereço 
eletrónico geral@cm-odiveIas.pt, adiante 
designado por Segundo Contraente, neste ato 
representado por Hugo Manuel dos Santos 
Martins, que também usa assinar Hugo 
Martins, como Segundo Outorgante, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas 

 
e 
 
GATECI - Gabinete Técnico de Certificação e 
Inspeção, Lda., pessoa coletiva número 
510605702, com sede na Rua Conde Alto Mearim 
1133 1.º, sala 13, 4450-036 Matosinhos, Freguesia 
de Matosinhos e Leça da Palmeira, Município de 
Matosinhos, endereço eletrónico geral@gateci.pt e 
telecópia número 224957173, com o capital social 

de 5.000,00 euros, cujos documentos se 
encontram depositados na Conservatória do 
Registo Comercial R.N.P.C., adiante designada 
por Terceiro Contraente, neste ato representado 
por …….. , Terceiro Outorgante, na qualidade de 
……... , e Certidão Permanente do Registo 
Comercial online visualizada na presente data:, 
através do código de acesso 1453-4738-3500. 
 
Tendo em conta as Regras de Entendimento para 
a constituição de Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes celebrado entre o Município de 
Loures e o Município de Odivelas, em … de ……. 
de 2019. 
 
Tendo em conta a deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, tomada na sua 43.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 31 de julho de 2019; da 
Câmara Municipal de Odivelas, tomada na sua 
16.ª Reunião Ordinária, realizada em 7 de agosto 
de 2019 que aprovaram o início do procedimento 
de Concurso Público e respetivas peças, 
publicitado na 2.ª Série do Diário da República 
número 156 de 2 de agosto de 2019, bem como 
no Jornal Oficial da União Europeia número 
2019/S 159-392747, de 20 de agosto de 2019, e 
disponibilizado em 16 de agosto de 2019 na 
plataforma VortalNext; 
 
Tendo, também, em conta as deliberações de 
adjudicação e de aprovação de minuta de contrato 
tomadas pela Câmara Municipal de Loures na sua 
…. .ª Reunido Ordinária, realizada em ……; pela 
Câmara Municipal de Odivelas na sua …. .ª 
Reunião Ordinária, realizada em .............., nos 
termos do disposto no artigo 96.º e seguintes, do 
Código dos Contratos Públicos 
 
acordam em celebrar o presente contrato de 
Aquisição de Serviços que se rege pelas 
Cláusulas seguintes: 
 
 
Cláusula Primeira - O presente contrato tem por 
objeto a Aquisição de Serviços de Inspeção, 
Reinspeção e Inspeção Extraordinária de 
Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas, 
Tapetes Rolantes, para os Municípios de Loures e 
Odivelas, de acordo, com as Especificações 
Técnicas constantes da Cláusula 5.ª do Caderno 
de Encargos, com a Proposta do Terceiro 
Contraente e demais elementos escritos e 
patenteados, documentos que, aqui se dão por 
integralmente reproduzidos e que ficarão 
arquivados, constituindo parte integrante do 
presente contrato, de acordo com o previsto no 
artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos. 
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Cláusula Segunda - 1. O presente contrato terá 
início de produção de efeitos no dia 1 de janeiro 
de 2020 e um período de vigência contratual de 1 
(um) ano, renovando-se automaticamente por 
iguais e sucessivos períodos de 1 (um) ano, até 
um período máximo de vigência contratual de 3 
(três) anos, salvo denúncia pelas partes 
contraentes nos termos do número seguinte. 
 
2. Sem prejuízo das obrigações acessórias que 
devam perdurar para além da cessação do 
contrato, o mesmo não se renovará se for 
denunciado, por qualquer um dos contraentes 
mediante aviso prévio mínimo de 90 dias 
relativamente ao termo do período de vigência 
contratual anual em curso, por escrito, através de 
e-mail e enviado para o endereço de e-mail 
referido na cláusula Décima Primeira. 
 
3. O contrato poderá ser denunciado apenas por 
um Contraente Público, ou pelo Terceiro 
Contraente, produzindo-se os efeitos dessa 
denúncia apenas entre os Contraentes nela 
envolvidas. 
 
 
Cláusula Terceira - 1. Decorrem para o Terceiro 
Contraente, as obrigações seguintes: 
 
a) Serviços de inspeção de elevadores, monta-

cargas, tapetes rolantes e escadas mecânicas; 
b) Serviços de reinspeção de elevadores, monta-

cargas, tapetes rolantes e escadas mecânicas; 
c) Inspeções extraordinárias de elevadores, 

monta-cargas, tapetes rolantes e escadas 
mecânicas; 

d) Serviços para elaboração de inquéritos, 
peritagens, relatórios e pareceres no âmbito 
do D.L. n.º 320/2002, de 28 de dezembro e 
inquéritos a acidentes decorrentes da 
utilização ou das operações de manutenção 
das instalações; 

e) Selagens de instalações de elevadores, 
monta-cargas, tapetes rolantes e escadas 
mecânicas. 

 
2. Constitui, também, obrigação do Terceiro 
Contraente recorrer a todos os meios humanos, 
materiais e informáticos que sejam necessários e 
adequados à prestação do serviço, bem como ao 
estabelecimento do sistema de organização 
necessário à perfeita e completa execução das 
tarefas a seu cargo. 
 
 
 
 
 

Cláusula Quarta - Para a prestação de serviços 
objeto do presente contrato, o Terceiro Contraente 
obriga-se a cumprir todos os prazos indicados na 
sua proposta, em conformidade com o disposto 
nas Especificações Técnicas do Caderno de 
Encargos bem como os que venham a ser 
definidos quando outras tarefas sejam solicitadas, 
no âmbito da execução do objeto do contrato. 
 
 
Cláusula Quinta - 1. O Terceiro Contraente fica 
sujeito, com as devidas adaptações e no que se 
refere aos elementos entregues aos Primeiro e 
Segundo Contraentes em execução do contrato, 
às exigências legais, obrigações do fornecedor e 
prazos respetivos aplicáveis aos contratos de 
aquisição de bens móveis, nos termos do Código 
dos Contratos Públicos e demais legislação 
aplicável; 
 
2. Durante o período da garantia, o Terceiro 
Contraente compromete-se a prestar apoio técnico 
a eventuais correções, anomalias ou falhas do 
sistema derivadas do fornecimento do serviço ou 
com ele relacionado, sem quaisquer encargos 
para os Primeiro e Segundo Contraentes; 
 
3. O Terceiro Contraente fica sujeito às exigências 
legais que decorrem do Decreto-Lei n.º 320/2002, 
de 28 de dezembro, bem como da Lei n.º 65/2013, 
de 27 de agosto, Lei n.º 9/2009, de 4 de março e 
do Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho. 
 
 
Cláusula Sexta - 1. O Terceiro Contraente 
assume integral responsabilidade pelos serviços 
contratados, sendo o único responsável perante 
os Primeiro e Segundo Contraentes pela boa 
prestação dos serviços; 
 
2. O Terceiro Contraente responde 
nomeadamente por quaisquer erros, deficiências 
ou omissões na prestação dos serviços, qualquer 
que seja a sua origem e qualquer que seja o 
momento em que foram detetados, salvo se provar 
que os mesmos decorreram de dados fornecidos 
por escrito pelos Primeiro e Segundo Contraentes; 
 
3. O Terceiro Contraente responde por quaisquer 
erros, deficiências ou omissões, sempre que a sua 
atuação resulte numa incorreta identificação dos 
mecanismos de acompanhamento e controlo dos 
trabalhos a realizar; 
 
4. Sempre que os erros, deficiências ou omissões 
na prestação de serviços resultem de dados 
fornecidos pelos Primeiro e Segundo 
Contratantes, o apuramento das responsabilidade, 
far-se-á de acordo com o previsto no artigo 378.º 
do Código dos Contratos Públicos; 
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5. Em qualquer altura e logo que solicitado pelos 
Primeiro e Segundo Contraentes, o Terceiro 
Contraente obriga-se a corrigir os erros, as 
deficiências ou omissões no prazo razoável que 
lhe vier a ser fixado, sob pena de aqueles os 
mandarem executar por conta do Terceiro 
Contratante, sempre que a responsabilidade dos 
mesmos lhe seja imputável; 
 
6. As ações de supervisão e controlo dos Primeiro 
e Segundo Contraentes em nada alteram ou 
diminuem a responsabilidade do Terceiro 
Contraente no que se refere à prestação de 
serviços; 
 
7. Os Primeiro e Segundo Contraentes têm direito 
de regresso contra o Terceiro Contraente 
responsável pelos atos ou omissões geradores de 
responsabilidade do Primeiro e Segundo 
Contraentes. 
 
8. Nos restantes aspetos que respeitam à 
Responsabilidade, aplica-se a Cláusula 9.ª do 
Caderno de Encargos. 
 
 
Cláusula Sétima - 1. Qualquer uma das 
obrigações previstas no Caderno de Encargos, 
são-no para com o Primeiro e o Segundo 
Contraentes, salvo situação de exceção ou 
diferenciação expressamente identificada;  
 
2. Cada um dos Contraentes Públicos e o Terceiro 
Contraente exercem os seus direitos e cumprem 
as suas obrigações no âmbito da execução do 
contrato de forma absolutamente autónoma 
relativamente aos demais. 
 
Cláusula Oitava - 1. O Terceiro Contraente deve 
guardar sigilo sobre toda a informação e 
documentação técnica e não técnica, comercial ou 
outra, relativa aos Primeiro e Segundo 
Contraentes, de que possa ter conhecimento, ao 
abrigo ou em relação com a execução do contrato; 
 
2. A informação e a documentação cobertas pelo 
dever de sigilo não podem ser transmitidas a 
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de 
aproveitamento que não o destinado direta e 
exclusivamente à execução do contrato; 
 
3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a 
informação e a documentação que fossem 
comprovadamente do domínio público à data da 
respetiva obtenção pelo Terceiro Contraente ou 
que este seja legalmente obrigado a revelar, por 
força da lei, de processo judicial ou a pedido de 
autoridades reguladoras ou outras entidades 
administrativas competentes. 

4. O dever do sigilo mantém-se em vigor até ao 
termo do prazo do contrato, sem prejuízo da 
sujeição subsequente a quaisquer deveres 
acessórios de sigilo e garantia de 
confidencialidade nos termos, descritos nos 
números anteriores, designadamente os atinentes 
à proteção de segredos comerciais ou da 
credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos 
às pessoas coletivas. 
 
Cláusula Nona - 1. Pelos serviços efetivamente 
prestados em cumprimento das obrigações 
constantes do Caderno de Encargos, o Primeiro e 
o Segundo Contraentes pagarão ao Terceiro 
Contraente os preços unitários constantes da 
proposta adjudicada no valor global anual máximo 
de 106.000,00 € (cento e seis mil euros) repartido 
em:  
 
a) 66.000,00 € (sessenta e seis mil euros) para o 

Primeiro Contraente; 
b) 40.000,00 € (quarenta mil euros) para o 

Segundo Contraente, acrescidos de IVA - 
Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa 
legal em vigor se legalmente devido. 

 
2. O Primeiro e o Segundo Contraentes são 
responsáveis pelo integral pagamento dos 
serviços que lhe forem prestados pelo Terceiro 
Contraente. Assim, durante a execução do 
contrato nem o Primeiro nem o Segundo 
Contraentes assumem qualquer responsabilidade 
solidária, ou de qualquer outra natureza, com as 
demais, designadamente no que respeita, 
eventualmente, a situações de incumprimento em 
matéria de pagamento dos fornecimentos de 
serviços efetuados; 
 
3. Os encargos resultantes do presente contrato 
serão satisfeitos pelas dotações orçamentais 
seguintes: 
 
Câmara Municipal de Loures - classificação 
orgânica …….. , classificação económica ……. 
 
Câmara Municipal de Odivelas - classificação 
orgânica …….. , classificação económica …….. 
 
Cláusula Décima - Os pagamentos devidos pelos 
Primeiro e Segundo Contraentes serão efetuados 
nos termos definidos na cláusula 12.ª do Caderno 
de Encargos. 
 
Cláusula Décima Primeira - 1. As cauções 
oferecidas para execução do presente contrato 
foram prestadas pelo …… , com sede no …… , 
em …… , com referência aos Contraentes nos 
termos a seguir indicados, e através de: 
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a) ……. , no valor de …..€ (……...), a favor do 
Município de Loures. 

b) ……. , no valor de …..€ (……..), a favor do 
Município de Odivelas correspondente a 5% 
do preço contratual anual. 

 
2. Caso se venha a verificar a renovação do 
contrato, essa renovação fica condicionada à 
prestação de nova caução nos termos previstos no 
n.º 4 do art.º 89.º do Código dos Contratos 
Públicos. 
 
 
Cláusula Décima Segunda - Pelo não 
cumprimento do estabelecido contratualmente, por 
razões imputáveis ao Terceiro Contraente são 
aplicáveis as penalidades descritas na Cláusula 
13.ª do Caderno de Encargos. 
 
 
Cláusula Décima Terceira - Para todas as 
questões emergentes do contrato será competente 
o Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, 
com expressa renúncia a qualquer outro. 
 
 
Cláusula Décima Quarta - 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, Programa de 
Concurso, 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 Quinta - Foram, nos termos e 
para os efeitos do disposto no artigo 290.º- A do 
Código dos Contratos Públicos, designados 
gestores do contrato os Técnicos seguintes: 
 
Pelo Primeiro Contraente - - Sra. Arqt.ª Maria Inês 
Reis Moreira Santos; 
 
Pelo Segundo Contraente - ………………. . 
 
 

Cláusula Décima Sexta - 1. As notificações e 
comunicações entre os Contraentes relativas à 
fase de execução do contrato devem ser 
efetuadas por email para os seguintes endereços 
eletrónicos: 
 
- MUNICÍPIO DE LOURES: 

maria_irmsantos@cm-loures.pt 
 
- MUNICÍPIO DE ODIVELAS: …………......... 
 
- GATECI - GABINETE TÉCNICO DE 

CERTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO, LDA.: ……….. 
 
2. Qualquer alteração das informações de 
contacto contidas no contrato deve ser 
comunicada aos contraentes. 
 
Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus 
representados, aceitam o presente contrato nas 
condições exaradas. 
 
Pelo Terceiro Contraente 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; 

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

- Certificados do Registo Criminal dos titulares 
dos órgãos sociais. 

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

Proposta de aprovação de apoio financeiro, a 
transferir para a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários do Zambujal, no âmbito de 
funcionamento do Posto de Vigia de Cabeço de 
Montachique - subsídio para deslocações. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 581/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Para garantir uma contínua vigilância na área 

do Concelho durante a época mais crítica de 
incêndios rurais, período compreendido entre 
1 de julho de 2019 e 30 de setembro de 2019 
e a que corresponde o nível IV de 
empenhamento do Dispositivo Especial de 
Combate a Incêndios Rurais (DECIR), torna-
se necessário assegurar o funcionamento da 
rede de vigilância, estruturada com base num 
posto de vigia; 

 
B. Em Cabeço de Montachique existe um posto 

de vigia, equipamento da Câmara Municipal 
de Loures, o qual se encontra integrado na 
rede nacional de postos de vigia com a 
referência “Apolo 11.07”; 

 
C. O Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndio consagra, como uma das 
suas componentes, a rede de vigilância 
enquanto elemento da estratégia para a 
deteção precoce de incêndio em áreas 
florestadas; 

 
D. O posto de vigia, para cumprir a sua missão, 

requer presença humana permanente durante 
o período de atividade, nomeadamente com 
pessoas que detenham conhecimento no 
domínio dos fogos rurais; 

 
E. Os corpos de bombeiros do concelho têm nos 

seus quadros pessoas com qualificação na 
área e disponibilidade para garantir o seu 
funcionamento, a exemplo de anos anteriores; 

 
F. Através do Secretariado das Associações 

Humanitárias de Bombeiros Voluntários do 
Concelho, foi renovado o solicitado em 2018, 
no sentido de a Câmara atribuir uma 
comparticipação extra de forma a atenuar os 
encargos com as deslocações de ida e volta 
dos bombeiros em serviço no Posto de Vigia; 

 
 

G. O valor do subsídio atribuído no ano transato 
tem por base o valor por quilómetro praticado 
pelo Serviço Nacional de Saúde para o 
transporte de doentes não urgentes, ou seja 
0,51 €, referência que se mantém para o 
corrente ano; 

 
H. As distâncias a considerar para o efeito foram 

medidas entre o quartel de cada Corpo de 
Bombeiros e o Posto de Vigia, por recurso a 
ferramenta do Google, apurando-se as 
seguintes: Bucelas 16 Km, Camarate 33 Km, 
Fanhões 10 Km, Loures 20 Km, Moscavide 40 
Km, Sacavém 44 Km, Zambujal 24 Km; 

 
I. Uma vez que a contabilização do valor final 

estava dependente da origem dos bombeiros 
em cada turno, das eventuais trocas que 
sempre acontecem e da forma de deslocação 
(pela corporação ou em veículo próprio), só 
agora foi possível ter o valor global apurado, 
ou seja, um encargo de 4.515,16 € (quatro mil 
quinhentos e quinze euros e dezasseis 
cêntimos) com as deslocações; 

 
J. No orçamento do município, para o ano de 

2019, está prevista uma dotação orçamental 
para o funcionamento do posto de vigia, na 
rubrica 12.01 / 04.07.01.02, ação do plano 
2011 A 39. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, aprovar o apoio financeiro de 
4.515,16 € (quatro mil quinhentos e quinze euros e 
dezasseis cêntimos) para a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários do 
Zambujal, com o NIF 501343393, a ser transferido 
de uma única vez. 

 
 

Loures, 16 de outubro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

Proposta de aprovação das Normas de 
Participação do Festival da Gastronomia à Saloia. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 582/2019 

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

promover, desenvolver e valorizar o turismo ao 
serviço do crescimento económico através da 
criação de projetos sustentáveis com 
capacidade de fomentar a atração turística; 

 
B. Os eventos turísticos permitem potenciar o 

conhecimento do Concelho, estabelecendo 
áreas prioritárias de ação, que são 
fundamentais para a valorização económica 
da região; 

 
C. Uma dessas áreas de ação é, precisamente, a 

qualificação, valorização e diversificação da 
oferta gastronómica de Loures, contribuindo-
se, deste modo, para a promoção e 
desenvolvimento da economia local e dos 
seus produtos endógenos; 

 
D. Importa, de igual forma, preservar a 

autenticidade e identidade da tradição 
gastronómica saloia e estimular a sua 
valorização, oferecendo-se novas experiências 
que permitam, a quem nos visita, conhecer as 
gentes e os costumes da região; 

 
E. Sendo Loures palco de um festival 

gastronómico de dimensões consideráveis em 
julho, que envolve inúmeros agentes da 
restauração local e sendo a região saloia 
conhecida pela excelência da sua 
gastronomia, a par dos vinhos excecionais, se 
entende que um evento ligado à tradição das 
receitas locais, entre novembro e janeiro, 
nomeadamente o Festival da Gastronomia à 
Saloia, iria alavancar esse reconhecimento; 

 
F. Se propõe valorizar a harmonização desta 

oferta gastronómica com o vinho da região, 
não esquecendo a excelente cerveja artesanal 
que aqui se produz, mas dando destaque aos 
néctares da Região Demarcada de Bucelas; 

 
 
 
 
 

G. De 22 a 24 de novembro terá lugar, no 
Pavilhão Paz e Amizade, o Festival de Bandas 
Filarmónicas, estando criada a oportunidade 
de aproveitamento das sinergias e 
complementaridade dos 2 eventos, aliando-se 
a música à gastronomia e permitindo a 
otimização dos recursos e a confluência de 
público. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
do disposto na alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, aprovar as normas de participação do 
Festival da Gastronomia à Saloia. 

 
 

Loures, 16 de outubro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

FESTIVAL DA GASTRONOMIA À SALOIA 
 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
Artigo 1.º 

(Organização e objetivo) 
 

1. O Festival da Gastronomia à Saloia (FGS) é 
um evento promovido pelo Município de 
Loures, cabendo a sua organização à Unidade 
de Turismo (UT).  

 
2. O FGS tem como objetivos: 
 
a) Qualificar, valorizar e diversificar a oferta 

gastronómica do Município de Loures; 
b) Preservar a autenticidade e identidade da 

tradição gastronómica saloia e estimular a sua 
valorização; 

c) Contribuir para a promoção e desenvolvimento 
da economia local e dos seus produtos; 

d) Promover turisticamente a região. 
 
3. Esta iniciativa decorre em simultâneo com o 

Festival Internacional de Bandas Filarmónicas, 
para que sejam aproveitadas as sinergias e 
complementaridade dos 2 eventos. 
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Artigo 2.º 
(Localização) 

 
O FGS decorre junto ao Pavilhão Paz e Amizade, 
em Loures, sem prejuízo de eventuais alterações, 
decorrentes de condições meteorológicas ou 
outras, sendo que a decisão caberá à 
Organização. 

 
 

Artigo 3.º 
(Periodicidade e horário de funcionamento) 

 
O FGS realiza-se nos seguintes dias e horários: 
 

Dia Horário 
22 12:00-23:00 
23 12:00-23:00 
24 12:00-23:00 

 
 

Artigo 4.º 
(Âmbito) 

 
1. O FGS divide-se em 3 áreas: gastronomia, 

vinho e cerveja artesanal, e doçaria e produtos 
regionais. 

 
2. A área da gastronomia destina-se à venda de 

pratos de comida saloia designadamente 
cozido à portuguesa, feijoada, favas à saloia e 
petiscos variados, confecionados com 
produtos regionais. Para além dos pratos, 
poderão ainda ser vendidos sopas, queijos 
secos/frescos (de produção no concelho de 
Loures) e pão saloio ou integral, bem como 
refrigerantes e águas. A participação nesta 
área está limitada a estabelecimentos de 
restauração do concelho de Loures. 

 
3. A área dos vinhos e cerveja artesanal destina-

se à venda de vinho e de cerveja artesanal 
produzidos no nosso território. A participação 
nesta área está limitada a expositores com 
produção própria no Concelho de Loures. 

 
4. A área da doçaria e produtos regionais 

destina-se à venda de doces regionais do 
Concelho de Loures (pão de ló de Loures®, 
Arrepiados, Manjoeireiros, Parrameiros, 
Arrobe de Arinto® - Doce Regional de Loures, 
Pastéis Saloios de Loures e Filhoses Saloias), 
bem como outros produtos identificativos da 
região, como o pão saloio e os queijos 
produzidos em Loures. Podem participar nesta 
mostra produtores regionais, estabelecimentos 
comerciais ou associações e coletividades que 
costumem produzir este tipo de produtos. 

 

Artigo 5.º 
(Vagas) 

 
1. O número máximo de lugares disponíveis é de 

4 (quatro) para a restauração, 5 (cinco) para a 
doçaria, 3 (três) para produtos regionais, 4 
(quatro) para produtores vitivinícolas e 4 
(quatro) para produtores de cerveja. 

 
2. Só será aceite uma candidatura por NIF/NIPC. 

 
 

Artigo 6.º  
(Candidaturas) 

 
1. As candidaturas para a área da gastronomia 

são feitas através do preenchimento da ficha 
de inscrição (anexa), acompanhada 
obrigatoriamente dos seguintes documentos: 

 
a) Fotocópia do BI e cartão de contribuinte ou 

cartão de cidadão; no caso deste último, em 
alternativa, apresentação do original do 
documento na Unidade de Turismo; 

b) Título que legitime o exercício de atividade; 
c) Fotos de 3 pratos (que poderão ser da sopa, 

de uma entrada ou de prato principal, ficando 
ao critério do candidato) a apresentar. 

 
2. O envio da fotocópia do cartão de cidadão 

consubstancia o presumido consentimento da 
sua reprodução, por parte do seu titular. Caso 
entenda e em alternativa, o titular pode 
dirigir-se à Unidade de Turismo, apresentando 
o original do documento, a fim de verificação 
da identidade. 

 
3. As restantes áreas são preenchidas através 

de divulgação do evento junto de diversas 
entidades e mediante proposta e articulação 
com os parceiros da iniciativa. Os 
interessados devem responder ao email de 
divulgação. 

 
4. O prazo limite para apresentação de 

candidaturas é dia 1 de novembro de 2019, e 
podem ser entregues pelas seguintes formas: 

 
a) Por e-mail, através do endereço eletrónico 

turismo_inscricoes@cm-loures.pt; 
b) Por correio, para o endereço Câmara 

Municipal de Loures - Unidade de Turismo - 
E.N.8, Parque Adão Barata, 2674-501 Loures, 
considerando-se a data do respetivo carimbo; 

c) Presencialmente, na Unidade de Turismo, no 
Parque Adão Barata, nos dias úteis entre as 
9h00 e 12h30 e as 14h00 e 17h30. 
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5. A organização confirmará, pela mesma via, a 
receção de candidaturas. 

 
 

Artigo 7.º 
(Exclusão de candidaturas) 

 
1. São critérios de exclusão das candidaturas: 
 
a) As inscrições que não reúnam os elementos e 

não cumpram os prazos mencionados no 
artigo 6.º; 

b) As inscrições que não se enquadrem no 
âmbito do Festival da Gastronomia à Saloia. 

 
2. O período de reclamação, após comunicação 

de exclusão, é de dez dias úteis. 
 
 

Artigo 8.º 
(Critérios de seleção) 

 
1. A Organização é responsável pela seleção 

das candidaturas recebidas, que será feita 
mediante critérios de seleção específicos. 

 
2. Os expositores da restauração serão 

selecionados mediante a apresentação de um 
menu Festival da Gastronomia à Saloia, 
composto por sopa, 3 entradas/petiscos e 3 
pratos principais. Os critérios de seleção serão 
a ligação da gastronomia apresentada à 
região saloia, nomeadamente a autenticidade 
e identidade da receita, o empratamento 
(deverão ser apresentadas 3 fotos), o 
resultado em prova de degustação (o 
candidato deverá apresentar um prato) e a 
experiência de participação em edições 
anteriores do FGS. 

 
3. Para um melhor conhecimento da gastronomia 

tradicional, a organização fornecerá um 
ficheiro digital do livro “As nossas boas 
ementas”. 

 
4. Todos os critérios enunciados são pontuados 

numa escala de 1 a 10 e têm a mesma 
ponderação. O resultado de cada uma das 
avaliações será a soma da pontuação obtida 
em cada um dos critérios. O júri de seleção 
será composto pela A2S (Associação para o 
Desenvolvimento Sustentável da Região 
Saloia), pela AECSCLO (Associação 
Empresarial de Comércio Serviços dos 
Concelhos de Loures e Odivelas) e pela 
AHRESP (Associação da Hotelaria, 
Restauração e Similares de Portugal). 

 

5. Nas restantes áreas as inscrições serão 
selecionadas, tendo em consideração os 
produtos que melhor traduzirem a identidade 
da região saloia, por forma a garantir a maior 
representatividade de produtos endógenos e 
típicos da região. 

 
6. O resultado do processo de seleção e 

exclusão das candidaturas será sempre 
comunicado pela Organização. 

 
 

Artigo 9.º 
(Ocupação) 

 
1. A atribuição do espaço é definida pelo 

Município com as seguintes dimensões e 
características: 

 
a) stand com medida base de (4mx2,5m), 

possível de adaptação às necessidades de 
cada expositor, na área da gastronomia; 

b) bancas artesanais nas restantes áreas. 
 
2. As estruturas expositivas não cedidas pela 

Organização são da responsabilidade do 
participante. 

 
3. Durante a ocupação, os expositores da área 

da gastronomia devem garantir: 
 
a) Extintor com a devida placa identificativa; 
b) O enquadramento do stand na imagem geral 

do FGS, não sendo permitidos elementos 
decorativos nas mesas e nos stands, salvo em 
situações devidamente autorizadas pela 
Organização; 

c) Contentores de resíduos sólidos urbanos com 
dimensão adequada ao stand. 

 
4. O expositor não pode danificar os espaços 

disponibilizados ou o pavimento. 
 
5. É proibida a exposição e/ou venda de artigos 

bem como a preparação e confeção de 
alimentos, assim como qualquer tipo de 
publicidade ou ações de promoção, fora dos 
respetivos espaços. 

 
6. O stand deve estar aberto durante todo o 

horário do evento. Caso o responsável não 
esteja presente, deve indicar à Organização 
quem o substitui. 

 
7. Não é permitida a abertura dos espaços fora 

do horário de funcionamento do evento. 
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8. A desocupação dos espaços deve ser feita até 
às 12h00 do dia 25 de novembro, sendo os 
expositores responsáveis pelo não abandono 
dos equipamentos/produtos nas áreas comuns 
de circulação. 

 
9. Os espaços disponibilizados aos expositores 

não podem ser cedidos a terceiros. 
 
 

Artigo 10.º 
(Obrigações do Município) 

 
Cabe ao Município de Loures, no âmbito do 
presente evento, a: 
 
a) Conceção da imagem gráfica do evento; 
b) Cedência do local para sua realização; 
c) Disponibilização da tenda e dos stands; 
d) Atribuição e distribuição da ocupação dos 

espaços; 
e) Ligação à eletricidade (máximo de 32 ampères 

trifásicos) e água corrente; 
f) Ligação ao sistema de esgotos (apenas área 

de restauração); 
g) Cedência de mesas para o público, bem como 

os respetivos bancos; 
h) Cedência de 2 mesas para trempe/2 mesas de 

apoio/1 cuba com torneira misturadora não 
manual/1 termoacumulador e 2 placas de 
proteção do fogão; (caso o participante queira 
utilizar material próprio, deve informar a 
organização). Este material é cedido apenas 
na área de restauração; 

i) Colocação de lettering identificativo em cada 
stand; 

j) Vigilância do recinto do evento, bem como a 
limpeza das áreas comuns de circulação; 

k) Divulgação do evento; 
l) Programação cultural associada ao evento; 
m) Acesso aos sanitários do Pavilhão Paz e 

Amizade; 
n) Articulação com associações locais para a 

venda dos copos do evento. 
 
 

Artigo 11.º 
(Obrigações dos expositores) 

 
1. São obrigações dos expositores: 
 
a) Garantir que os seus colaboradores possuem 

e utilizam, em local visível, o cartão de 
identificação, fornecido pela Organização; 

b) Afixação do preço de venda em lugar visível e 
de modo legível; 

c) Zelar pelos seus produtos em caso de 
condições atmosféricas adversas (calor, raios 
solares, chuva); 

d) Garantir a segurança de todos os materiais no 
interior dos seus stands e dos produtos 
expostos; 

e) Deixar o seu espaço limpo e livre de detritos 
no final de cada dia, nomeadamente o despejo 
diário dos resíduos produzidos no seu espaço; 

f) Tomar medidas de segurança quanto aos 
equipamentos e infraestruturas no interior do 
seu espaço; 

g) Garantir o serviço a 4 mesas por cada 
expositor (na zona de restauração); 

h) Garantir que não são utilizados materiais 
descartáveis para servir e consumir alimentos; 

i) O cumprimento dos horários do evento. 
 
2. Não é permitida aos expositores a venda de 

qualquer outra bebida não mencionada nas 
presentes Normas. 

 
 

Artigo 12.º 
(Preçário) 

 
O preço praticado por cada expositor para os 
vários pratos deverá ser tabelado mediante o 
acordado com a organização em reunião a realizar 
antes do evento, com os participantes da área de 
restauração. 

 
 

Artigo 13.º 
(Apoio ao evento) 

 
Durante o horário de realização do Festival da 
Gastronomia à Saloia, e de modo a garantir o seu 
bom funcionamento, haverá a presença, em 
permanência, de trabalhadores da Unidade de 
Turismo. 

 
 

Artigo 14.º 
(Disposições Finais) 

 
1. Não são admitidos menores de 16 anos como 

expositores no evento. No caso de menores 
de idade, é obrigatória a apresentação de 
autorização expressa dos pais ou 
responsáveis legais. 

 
2. Os expositores obrigam-se a cumprir, para 

além do disposto no presente normativo, todas 
as disposições legais e regulamentares 
aplicáveis à sua atividade e aos produtos que 
comercializam. 

 
3. Os vendedores são os únicos responsáveis, 

perante as autoridades tributárias, 
administrativas e policiais, pela proveniência e 
venda dos bens expostos. 
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4. O alojamento, transporte e alimentação dos 
expositores são da sua responsabilidade. 

 
5. Os danos provocados nos espaços cedidos, 

decorrentes de utilização indevida e imputável 
ao participante, concedem ao Município o 
direito de ser ressarcido pelo valor necessário 
à sua substituição ou reparação. 

 
6. A inscrição no Festival da Gastronomia à 

Saloia implica a aceitação de todas as 
cláusulas inscritas nas presentes Normas de 
Participação. 

 
7. Em caso de desistência, não comparência ou 

não cumprimento do presente normativo, o 
expositor será substituído pelo candidato 
imediatamente a seguir ao último selecionado, 
em cada uma das áreas. 

 
8. Os casos omissos serão decididos pela 

Organização. 
 
9. A entrada no evento é livre e gratuita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 20 

  

 
 

23 de OUTUBRO 
de 2019 

 
 
 
 

26 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
FESTIVAL DA GASTRONOMIA À SALOIA 

(Preencher com letras maiúsculas) 

 

Nome do responsável: ______________________________________________________________________________ 

 

Nome de expositor: ________________________________________________________________________________ 

 

NIPC: __________________ Telefone: ______________ e-mail: ____________________________________________ 

 

Morada: _________________________________________________________________________________________ 

 

Código postal: _________ - _______  Localidade: ________________________________________________________ 

 

Menu: Festival da Gastronomia à Saloia  
 

Sopa:____________________________________________________________________________________________ 

 

Entradas/Petiscos:_________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Pratos principais:__________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Participou na edição anterior?: _______________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Declaro que tomei conhecimento e que aceito as Normas de Participação definidas para o FGS.  

 

Data: ______ / ______ / ______        _________________________________________________ 

(Assinatura) 

________________________________________________________________________________ 

A PREENCHER PELA ORGANIZAÇÃO: 

 

N.º de ordem: ________________ 

 

Data de Inscrição: ______ / ______ / ______                    Hora de inscrição: _____ h _______ m 

 

Elementos: 

� Fotocópia do BI e cartão de contribuinte ou cartão de cidadão 

� Apresentação do original do cartão de cidadão na UT 

� Título que legitime o exercício de atividade  

� Fotos dos pratos 

Rubrica: ___________ 
 

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

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 588/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A Agita - Associação Cultural e Social, com o 

NIF 504079727, utilizou o Auditório António 
Ferreira, o Compositor, no Museu de 
Cerâmica de Sacavém, no dia 3 de julho de 
2019, entre as 17h00 e as 20h00, para a 
realização de audições teatrais; 

 
B. A cedência do referido auditório, com 

utilização de equipamento audiovisual, 
pressupõe o pagamento por hora, de 6,50 € 
(seis euros e cinquenta cêntimos), em período 
diurno (até às 19h00) e de 7,50 € (sete euros 
e cinquenta cêntimos), em período noturno, 
IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
C. A ocupação teve a duração de três horas 

(duas diurnas e uma noturna), do que resulta 
um valor total a cobrar de 20,50 € (vinte euros 
e cinquenta cêntimos), IVA incluído à taxa 
legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do ponto 5 do quadro normativo do 
Auditório António Ferreira, o Compositor, 
atualmente em vigor, em conjugação com a al. u) 
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, à Agita - Associação Cultural 
e Social, no valor total de 20,50 € (vinte euros e 
cinquenta cêntimos), IVA incluído à taxa legal em 
vigor. 

 
 

Loures, 3 de outubro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

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

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 589/2019 
 

Considerando que: 
 
A. O Grupo de Danças e Cantares Catujal-

Unhos, com o NIF 503681504, solicitou a 
utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
(Pavilhão do Alto do Moinho), no dia 1 de 
junho de 2019, para a realização de um 
Festival de Folclore; 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
prevê o pagamento, por hora, em período 
diurno de 11,90 € (onze euros e noventa 
cêntimos) e no período noturno, de 13,23 € 
(treze euros e vinte e três cêntimos), isento de 
IVA; 

 
C. A ocupação (incluindo 

montagem/iniciativa/desmontagem) teve a 
duração total de dezassete horas (nove horas 
e trinta minutos, em período diurno e sete 
horas e trinta minutos, em período noturno), 
sendo o valor a pagamento de 212,28 € 
(duzentos e doze euros e vinte e oito 
cêntimos); 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a isenção do pagamento 
pela utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
(Pavilhão do Alto do Moinho), ao Grupo de Danças 
e Cantares Catujal-Unhos, no valor total de 212,28 
€ (duzentos e doze euros e vinte e oito cêntimos), 
isento de IVA. 

 
 

Loures, 3 de outubro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 590/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A Gato Ruim - Associação Cultural, com o NIF 

510420060, solicitou a cedência do Pavilhão 
Paz e Amizade, no dia 22 de junho de 2019, 
para a realização de um Sarau; 

 
B. A ocupação do Pavilhão Paz e Amizade 

pressupõe o pagamento por hora de 5,44 € 
(cinco euros e quarenta e quatro cêntimos) 
para a realização de 
montagens/desmontagens, 9,22 € (nove euros 
e vinte e dois cêntimos) para treinos e 10,53 € 
(dez euros e cinquenta e três cêntimos), para 
a iniciativa, sem IVA incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de dezassete 

horas (dez horas para 
montagens/desmontagens, quatro horas para 
treinos e três horas de iniciativa), 
correspondendo a um valor total de 151,13 € 
(cento e cinquenta e um euros e treze 
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em 
vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, em 
conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, à Gato Ruim - Associação 
Cultural, no valor total de 151,13 € (cento e 
cinquenta e um euros e treze cêntimos), com IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 10 de outubro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

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

AMBIENTE 
 

Processo n.º 27/DA 
Empreitada do Parque de estacionamento e 
Área Envolvente da Quinta de Santa Teresa, em 
Camarate 
Proposta de aprovação do Relatório Final e de não 
adjudicação e extinção do procedimento, através 
da revogação da decisão de contratar. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 591/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Foi aprovada, na 39.ª reunião ordinária da 

Câmara Municipal, realizada em 05/06/2019, a 
abertura do concurso público para formação 
de contrato de empreitada de obras públicas 
do Parque de Estacionamento e Área 
Envolvente na Quinta de Santa Teresa, em 
Camarate - Proc. 27/DA; 

 
B. Findo o prazo para a apresentação das 

propostas, nenhuma das nove propostas 
apresentadas pelos concorrentes se 
encontrava em conformidade com as peças do 
procedimento, resumindo-se a declarações de 
não apresentação de propostas; 

 
C. Da análise, avaliação e ordenação das 

propostas resultou o Relatório Preliminar, com 
a deliberação do júri do procedimento no 
sentido da exclusão de todas as propostas 
submetidas, nos termos do disposto pela 
alínea a) do n.º 2 do artigo 70.º e das alíneas 
d) e o) do n.º 1 do artigo 146.º do CCP; 

 
D. O Relatório Preliminar foi notificado aos 

concorrentes ao abrigo e nos termos dos 
artigos 146.º e 147.º do CCP, sem receção de 
pronúncias. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, na qualidade de 
órgão competente para a decisão de contratar e 
ao abrigo do disposto pela alínea f) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
a aprovação do Relatório Final a notificar aos 
concorrentes e a não adjudicação e extinção do 
procedimento, através da revogação da decisão 
de contratar, nos termos conjugados das alíneas 
a) e b) do n.º 1 do artigo 79.º e do artigo 80.º, 
ambos do CCP. 
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Loures, 16 de outubro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
 
 
 
Processo n.º 33/DA 
Empreitada do Parque de Estacionamento e 
Área Envolvente da Quinta de Santa Teresa, em 
Camarate - Ajuste direto 
Proposta de aprovação da abertura de 
procedimento de empreitada de obras públicas, 
por ajuste direto, do valor base do procedimento, 
no montante de 385.919,40 €, sendo o prazo 
máximo de execução de 150 dias seguidos, de 
aprovação da fundamentação do valor base, da 
decisão de não adjudicação por lotes, da não 
admissibilidade de propostas variantes do valor da 
caução a prestar pelo adjudicatário, do Convite à 
apresentação de propostas e do Caderno de 
Encargos, da obrigatoriedade de o adjudicatário 
deter alvará com autorizações específicas, de 
delegação de competências no serviço instrutor do 
procedimento, de delegação de competências no 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, para 
retificação das peças do procedimento; e decisão 
sobre erros ou omissões identificados pelos 
interessados, desde que não alterem o valor base 
do procedimento, e de designação da gestora do 
contrato. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 592/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Face à ausência de propostas, foi extinto o 

procedimento de formação de contrato de 
empreitada de obras públicas do Parque de 
Estacionamento e Área Envolvente na Quinta 
de Santa Teresa, em Camarate - Proc. 27/DA, 
lançado por concurso público; 

 
B. Após nova análise e ponderação dos preços 

de mercado, realizada entre os serviços e a 
equipa projetista responsável pela elaboração 
do projeto de execução, concluiu-se que os 
mesmos se encontravam em conformidade 
com a realidade e atualizados, pelo que e 
atendendo em concreto ao interesse público, à 
otimização da despesa e à ponderação do 
custo/benefício, não seriam de alterar; 

C. A necessidade de execução dos trabalhos 
contemplados no projeto de execução que 
serve de base ao procedimento ora extinto 
mantém-se, no sentido de responder às 
necessidades e reivindicações da população 
de Camarate; 

 
D. Deve considerar-se estarem reunidos os 

pressupostos legais para o lançamento de um 
novo procedimento, por ajuste direto, com o 
mesmo valor base e sem alterações do 
caderno de encargos, ao abrigo e nos termos 
do disposto pela alínea b) do n.º 1, alínea a) 
do n.º 2, alínea b) do n.º 7 e n.ºs 8 e 9, todos 
do artigo 24.º do CCP, conjugados com os 
artigos 112.º e 113.º também do CCP; 

 
E. As peças do procedimento, em cumprimento 

do que ficou descrito no considerando que 
antecede, encontram-se concluídas e 
devidamente instruídas, nos termos e para os 
efeitos do artigo 40.º do CCP. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto pelo n.º 1 do artigo 36.º, artigo 38.º, n.º 2 
do artigo 40.º, n.º 4 do artigo 47.º e artigo 109.º, 
todos do CCP; pela alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e pela 
alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho: 
 
1. Aprovar a abertura de procedimento de 

empreitada de obras públicas, por Ajuste 
Direto, ao abrigo e nos termos do disposto 
pela alínea b) do n.º 1 do artigo 24.º do CCP e 
a autorização para a realização da despesa 
inerente, no valor total de 385.919,40 € 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

 
2. Aprovar o valor base do procedimento, no 

montante de 385.919,40 € (trezentos e oitenta 
e cinco mil, novecentos e dezanove euros e 
quarenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor, com um prazo máximo de 
execução de 150 (cento e cinquenta) dias 
seguidos; 

 
3. Aprovar a fundamentação do valor base, que 

corresponde ao valor total calculado na 
estimativa orçamental do projeto de execução, 
tendo em conta os custos, diretos, os custos 
indiretos e a margem comercial adequados a 
esta tipologia de trabalhos; 
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4. Aprovar a decisão de não adjudicação por 
lotes, nos termos do disposto pelo n.º 2 do 
artigo 46.º-A do CCP, tendo em conta que o 
valor do contrato de empreitada de obras 
públicas será inferior a 500.000,00€, 
atendendo ao preço base fixado; 

 
5. Aprovar a não admissibilidade de propostas 

variantes (nos termos do n.º 2 do artigo 59.º 
do CCP), prémios (nos termos do disposto 
pelo artigo 301.º do CCP) e negociação; 

 
6. Aprovar a caução a prestar pelo adjudicatário, 

nos termos do disposto pelos artigos 88.º a 
91.º do CCP, de valor correspondente a 5% do 
preço contratual; 

 
7. Aprovar o Convite à apresentação de 

propostas e do Caderno de Encargos, tendo 
em consideração que o projeto de execução, 
incluindo o mapa de quantidades e estimativa 
orçamental, já foi aprovado pela Câmara 
Municipal (Propostas 305/2019 e 506/2019); 

 
8. Aprovar a obrigatoriedade de o adjudicatário 

deter alvará com as seguintes autorizações: 
1.ª subcategoria da 2.ª categoria, na classe 
correspondente ao valor global da proposta; e 
9.ª subcategoria da 2.ª categoria, na classe 
correspondente à parte dos trabalhos a que 
respeite; 

 
9. Aprovar a delegação de competências no 

serviço por onde corre o procedimento, nos 
termos do n.º 1 do artigo 109.ºdo CCP, tendo 
em consideração que o presente 
procedimento não é conduzido por júri, nos 
termos do n.º 1 do artigo 67.º do CCP, para 
proceder à apreciação das propostas; elaborar 
os relatórios de análise das candidaturas, das 
propostas e das soluções e projetos; prestar 
esclarecimentos; prorrogar o prazo fixado para 
a entrega das propostas; proceder à audiência 
prévia escrita dos interessados; 

 
10. Aprovar a delegação de competências no Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, nos termos 
do n.º 2 do artigo 69.º e do n.º 1 do artigo 
109.º, ambos do CCP, para retificação das 
peças do procedimento; e decisão sobre erros 
ou omissões identificados pelos interessados, 
desde que não alterem o valor base do 
procedimento; 

 
 
 
 
 

11. Aprovar a designação da Arqt.ª Madalena 
Neves, Chefe da Divisão de Zonas Verdes e 
Floresta, na qualidade de gestora do contrato, 
nos termos e para os efeitos do disposto pelo 
artigo 290.º-A do CCP, tendo em consideração 
que a presente adjudicação corresponderá a 
um contrato sem especiais características de 
complexidade técnica ou financeira ou de 
duração superior a três anos, tendo presente o 
prazo de execução e que a obra se insere na 
categoria II, de acordo com o artigo 11.º da 
Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho. 

 
 

Loures, 16 de outubro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

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

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

Proposta de aceitação da doação de livros (obras 
do Autor) para integração no acervo do Pólo de 
Sacavém da Academia dos Saberes - 
Universidade Sénior do Concelho de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 593/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Augusto Moura Brito, proprietário e autor dos 

livros que se encontram descritos na 
informação n.º 185/DE-ACADEMIA/SLC, 
pretende doá-los ao Município de Loures, por 
forma a que constem no Acervo do Pólo de 
Sacavém da Academia dos Saberes - 
Universidade Sénior de Loures; 

 
B. É competência da Câmara Municipal aceitar 

doações, legados e heranças a benefício de 
inventário. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea j), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a doação, nos moldes previstos na 
informação n.º 185/DE-ACADEMIA/SLC. 

 
 

Loures, 10 de outubro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

TÍTULOS DOS LIVROS: 
 
� Da Philarmonica Loriguense à Sociedade 

Recreativa e Musical Loriguense: um percurso 
Histórico (1906-2016); 2.ª Edição; Edição da 
S.R.M.L. - Sociedade Recreativa e Musical 
Loriguense; 2016; Valor: 12,00 €. 

 
� Loriga Autárquica (1891-1955) - Subsídios 

para a sua compreensão; 1.ª Edição; Edição 
Fundação Cardoso de Moura; 2018; Valor: 
8,00 €. 

 
� A Irmandade, as alminhas e a via-sacra: uma 

trilogia de culto na vila de Loriga; 1.ª Edição; 
Edição Irmandade do Santíssimo Sacramento 
e das Almas de Loriga; 2019; Valor: 10,00 €. 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta de submissão a deliberação da 
Assembleia Municipal, da abertura de 
Procedimento concursal para recrutamento e 
seleção do cargo de Chefe de Divisão de Gestão 
de Frotas, e da constituição do Júri do 
procedimento. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 584/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Desde 17 de março de 2018 se encontra em 

vacatura o cargo de chefe da Divisão de 
Gestão de Frotas, constante do Regulamento 
de Organização dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR); 

 
B. A necessidade da prossecução das 

atribuições e das competências cometidas à 
Divisão; 

 
C. O Conselho de Administração dos SIMAR 

aprovou, na sua 45.ª reunião ordinária, de 2 de 
setembro, através da proposta n.º 307/2019, a 
abertura do procedimento concursal para 
provimento do cargo de chefe da Divisão de 
Gestão de Frotas, o conteúdo funcional e a 
constituição do júri, nos termos da informação 
I/18514/2019. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do artigo 
13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, delibere 
submeter à Assembleia Municipal a abertura do 
procedimento concursal para recrutamento e 
seleção do Cargo de Chefe de Divisão de Gestão 
de Frotas, bem como a constituição dos membros 
do júri, nos termos da proposta n.º 307/2019 do 
Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR). 

 
 

Loures, 16 de outubro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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Proposta de composição do Júri de 
recrutamento: 
 
Presidente - Eng.º Rui Manuel Baptista de Abreu - 
Diretor Delegado 
 
 
Vogais Efetivos: 
 
1.º - Eng.º Francisco Manuel da Piedade Teixeira - 
Chefe de Divisão de Transportes e Oficinas da 
Câmara Municipal de Loures. 
 
2.º - Dr. David Abel Viegas Martins - Chefe de 
Divisão de Transportes e Oficinas da Câmara 
Municipal de OdiveIas 
 
 
Vogais Suplentes: 
 
1.º - Eng.º Pedro Jorge Borlido de Amorim - Diretor 
de Departamento do Ambiente da Câmara 
Municipal de Loures. 
 
2.º - Eng.º Marcelo Xavier de Oliveira - Técnico 
Superior da Câmara Municipal de Odivelas 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata, e os votos a favor do Sr. 
Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária, não tendo participado na 
votação o Sr. Vereador Nuno Ricardo 
Conceição Dias) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criação de “Zona 30 - Centro Histórico de 
Odivelas” e Remodelação da Rede de 
Abastecimento de Água a Odivelas - Fase 1 
(Agrupamento de Entidades Município de 
Odivelas e SIMAR Loures/Odivelas) 
Proposta de aprovação de adenda ao contrato 
relativo à empreitada de “Criação da Zona 30 - 
Centro Histórico de Odivelas e Remodelação da 
Rede de Abastecimento de Água a Odivelas - 
Fase 1”, nos termos da Proposta n.º 363/2019 do 
Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 585/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O solicitado pelo Tribunal de Contas através 

do ofício DECOP - UAT.1/28756/2019, de 
16/09/2019; 

 
B. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 

sua 48.ª Reunião Ordinária, de 14 de outubro 
de 2019, aprovou através da proposta n.º 
363/2019, a adenda ao contrato relativo à 
empreitada de “Criação da Zona 30 - Centro 
Histórico de Odivelas e Remodelação da Rede 
de Abastecimento de Água a Odivelas - Fase 
1”. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal, nos termos da proposta n.º 
363/2019, apresentada pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR, delibere aprovar a 
adenda ao contrato relativo à empreitada de 
“Criação da Zona 30 - Centro Histórico de 
Odivelas e Remodelação da Rede de 
Abastecimento de Água a Odivelas - Fase 1”. 

 
 

Loures, 17 outubro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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ADENDA 
AO CONTRATO DE EMPREITADA 

n.° 20/19 
 

Criação de Zona 30 
Centro Histórico de Odivelas 

e Remodelação 
da Rede 

de Abastecimento de Água a Odivelas 
Fase 1 

(Agrupamento de Entidades 
Município de Odivelas 

e SIMAR Loures/Odivelas) 
 
Entre: 
 
PRIMEIROS: MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa 
coletiva de direito público com o número 
504293125, com sede na Quinta da Memória, Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, 
representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins, 
com domicílio profissional na Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 
Odivelas, no uso da competência que lhe é 
conferida pela alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual. 
 
SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE 
ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 
LOURES E ODIVELAS, doravante designados por 
SIMAR Loures/Odivelas, pessoa coletiva de direito 
público com o número 680009671, com sede na 
Rua Ilha da Madeira, n.º 2 2674-504 Loures, 
representado pelo Presidente do Conselho de 
Administração, Dr. Bernardino José Torrão 
Soares, no uso da competência que lhe é 
conferida pela alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º do 
Regulamento de Organização dos Serviços 
lntermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, publicitado sob o 
aviso n.º 11181/2014, no Diário da República, 2.ª 
Série, n.º 193, de 7 de outubro de 2014. 
 
SEGUNDA: CONSTRADAS - Estradas e 
Construção Civil, S.A., com sede na Rua 
Agostinho José da Silva - Casal da Lapa, Freixial, 
2670-067 Bucelas, Loures, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial, com o 
número único de matrícula e de identificação de 
pessoa coletiva 501325174, com o capital social 
da importância de 1.350.000,00 €. Titular do alvará 
de empreiteiro de obras públicas com o número 
1908-PUB, inscrita desde 26 de maio de 1983, 
emitido pelo Instituto dos Mercados Públicos do 
Imobiliário e da Construção, neste ato 
representada por Cláudia Maria Esteves 
Mendonça do Nascimento, titular do cartão de 

cidadão com o número de identificação civil xxxxx, 
válido até 17 de abril de 2029, na qualidade de 
representante legal da mencionada sociedade, 
conforme certidão permanente, consultada online, 
com o código de acesso 2803-1624-0207, 
subscrita em 10 de setembro de 2008 e válida até 
27 de outubro de 2019. 
 
Tendo em conta as regras de entendimento para a 
constituição de Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes, celebrado entre o Município de 
Odivelas e os SIMAR Loures/Odivelas, em 22 de 
outubro de 2018. 
 
Declararam: 
 
Que face ao teor do contrato de empreitada n.º 
20/19, celebrado em 13 de maio de 2019, 
referente à Empreitada de Criação de “Zona 30 - 
Centro Histórico de Odivelas” e Remodelação da 
Rede de Abastecimento de Água a Odivelas - 
Fase 1.ª (Agrupamento Município de Odivelas e 
SIMAR Loures e Odivelas), se verificou a 
necessidade de proceder à alteração do n.º de 
compromisso constante no número 2 da cláusula 
terceira, e aditado o n.º 4, pelo que, a mesma 
passará a ter a seguinte redação: 

 
Cláusula Terceira 

(Preço Contratual e Classificação Orçamental) 
 

1- O preço contratual é de 1.578.803,31 € (um 
milhão, quinhentos e setenta e oito mil, 
oitocentos e três euros e trinta e um cêntimos), 
com exclusão do IVA - Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, à taxa legal em vigor, sendo o 
valor de 1.018.564,08 € (um milhão, dezoito 
mil quinhentos a sessenta e quatro euros e 
oito cêntimos), da responsabilidade do 
Município de Odivelas e o valor de 560.239,23 
€ (quinhentos e sessenta mil, duzentos e trinta 
e nove euros e vinte e três cêntimos), da 
responsabilidade dos SIMAR/Loures/Odivelas. 

 
2- O encargo resultante do contrato para o ano 

em curso, a cargo do Município de Odivelas 
tem cabimento na rubrica seguinte: COE - 
36.03/07.01.04.09; Plano - 2017/I/96 com o n.º 
2089/2018 e 349/2019 e compromisso com o 
n.º 2611/2019. 

 
3- O encargo resultante do contrato para o ano 

em curso, a cargo dos SIMAR Loures/Odivelas 
tem cabimento na rubrica seguinte: COE - 
23.61/07.01.04.07; Plano - 11.01.47 com o n.º 
020190100092 e compromisso com o n.º 
020190100092. 
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4- No que se refere à Câmara Municipal de 
Odivelas a assunção de encargos plurianuais 
foi autorizada por deliberação na 14.ª Sessão 
Extraordinária do Quadriénio de 2019 da 
Assembleia Municipal de Odivelas, realizada 
em 26 de setembro de 2019 (Ponto 2), no que 
se refere aos SIMAR - Loures/Odivelas, foi 
autorizada por deliberação na 2.ª Reunião da 
2.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal 
de Loures, realizada em 16 de abril de 2019 e 
na 7.ª Sessão Extraordinária de 2019 da 
Assembleia Municipal de Odivelas, realizada 
em 29 de abril de 2019. 

 
A presente adenda está de acordo com a minuta 
aprovada, no que concerne à entidade Município 
de Odivelas, por deliberação da Câmara 
Municipal, na … .ª reunião …… realizada em … de 
……. de 2019 e relativamente à entidade SIMAR 
Loures/Odivelas, por deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, na … .ª reunião ……. , 
realizada em … de ……. de 2019 e deliberação da 
Câmara Municipal de Odivelas, na … .ª reunião 
……. realizada em .... de …….. de 2019. 
 
Por estarem de acordo as partes lêem e assinam, 
fazendo a presente adenda parte integrante do 
contrato atrás referido. 
 
Para constar se lavrou a presente adenda, a qual 
vai ser assinada pelos contraentes e por mim, Lina 
Maria Palma do Nascimento, licenciada em 
Administração Regional e Autárquica, designada 
Oficial Público, conforme despacho de designação 
número 46/PRES/2017, proferido pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas, em 30 de 
outubro de 2017, nos termos do artigo 35.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
Celebrado em triplicado, em Odivelas a … de 
…….. de 2019, ficando um exemplar para cada 
um dos contraentes. 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e do Sr. Vereador eleitos pelo 
Partido Socialista e os votos a favor do Sr. 
Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente, 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária e da Sr.ª Vereadora e dos 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata, não tendo participado na votação o 
Sr. Vereador Nuno Ricardo Conceição Dias) 
 
 
 
 

Requalificação da Avenida D. Dinis em 
Odivelas e Remodelação da Rede de 
Abastecimento de Água a Odivelas - Fase 1B 
(Agrupamento de Entidades Município de 
Odivelas e SIMAR Loures/Odivelas) 
Proposta de aprovação de adenda ao contrato 
relativo à empreitada de “Requalificação da Av. D. 
Dinis em Odivelas e Remodelação da Rede de 
Abastecimento de Água a Odivelas - Fase 1B”, 
nos termos da Proposta n.º 364/2019 do Conselho 
de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 586/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O solicitado pelo Tribunal de Contas através 

do oficio DECOP - AT.1/26779/2019, de 
26/08/2019; 

 
B. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 

sua 48.ª Reunião Ordinária, de 14 de outubro 
de 2019, aprovou através da proposta n.º 
364/2019, a adenda ao contrato relativo à 
empreitada de “Requalificação da Av. D. Dinis 
em Odivelas e Remodelação da Rede de 
Abastecimento de Água a Odivelas - Fase 1B. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal, nos termos da proposta n.º 
364/2019, apresentada pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR, delibere aprovar a 
adenda ao contrato relativo à empreitada de 
“Requalificação da Av. D. Dinis em Odivelas e 
Remodelação da Rede de Abastecimento de Água 
a Odivelas - Fase 1B”. 

 
 

Loures, 17 outubro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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ADENDA 
AO CONTRATO DE EMPREITADA n.° 15/19 

 
Requalificação da Avenida D. Dinis 

em Odivelas 
e Remodelação 

da Rede 
de Abastecimento de Água a Odivelas 

Fase 1B 
(Agrupamento de Entidades 

Município de Odivelas 
e SIMAR Loures/Odivelas) 

 
Entre: 
 
PRIMEIROS: MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa 
coletiva de direito público com o número 
504293125, com sede na Quinta da Memória, Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, 
representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins, 
com domicílio profissional na Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 
Odivelas, no uso da competência que lhe é 
conferida pela alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual 
 
SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE 
ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 
LOURES E ODIVELAS, doravante designado por 
SIMAR Loures/Odivelas, pessoa coletiva de direito 
público com o número 680009671, com sede na 
Rua Ilha da Madeira, n.º 2, 2674-504 Loures, 
representado pelo Presidente do Conselho de 
Administração, Dr. Bernardino José Torrão 
Soares, no uso da competência que lhe é 
conferida pela alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º do 
Regulamento de Organização dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, publicitado sob o 
aviso n.º 11181/2014, no Diário da República, 2.ª 
Série, n.º 193, de 7 de outubro de 2014 
 
e 
 
SEGUNDA: Luís Frazão - Construção Civil e 
Obras Públicas, S.A., com sede na Rua Carlos 
Alves, n.º 3, 2.º Esq.º, 1600-515 Lisboa, 
matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial, com o número único de matrícula e de 
identificação de pessoa coletiva, 501748407, com 
o capital social da importância de 375.000,00 €, 
titular do alvará de empreiteiro de obras públicas 
com o número 2205-PUB, inscrita desde 26 de 
julho de 1989, emitido pelo Instituto dos Mercados 
Públicos do Imobiliário e da Construção, neste ato, 
representada por Jorge Manuel Ferraz dos Santos 
Cerqueira, titular do cartão de cidadão com o 

número de identificação civil xxxxxx, válido até 25 
de fevereiro de 2020, na qualidade de 
representante legal da mencionada sociedade, 
conforme certidão permanente, consultada online, 
com o código de acesso 0381-7834-4800, 
subscrita em 4 de novembro de 2016 e válida até 
4 de fevereiro de 2020 e da procuração datada de 
23 de novembro de 2016. 
 
Tendo em conta as regras de entendimento para a 
constituição de Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes, celebrado entre o Município de 
Odivelas e os SIMAR Loures/Odivelas, em 22 de 
outubro de 2018. 
 
Declararam: 
 
Que, face ao teor do contrato de empreitada n.º 
15/19, celebrado em 17 de abril de 2019, referente 
à Empreitada de Requalificação da Avenida D. 
Dinis em Odivelas e Remodelação da Rede de 
Abastecimento de Água a Odivelas - Fase 1B 
(Agrupamento Município de Odivelas e SIMAR 
Loures e Odivelas), se verificou a necessidade de 
proceder à alteração do n.º de compromisso 
constante no número 2 da cláusula terceira, e 
aditado o n.º 4, pelo que a mesma passará a ter a 
seguinte redação: 

 
Cláusula Terceira 

(Preço Contratual e Classificação Orçamental) 
 

1- O preço contratual é de 1.249.000,00 € (um 
milhão, duzentos e quarenta e nove mil euros), 
com exclusão do IVA - Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, à taxa legal em vigor, sendo o 
valor de 844.744,71 € (oitocentos e quarenta e 
quatro mil, setecentos e quarenta e quatro 
euros e setenta e um cêntimos), da 
responsabilidade do Município de Odivelas e o 
valor de 404.255,29 € (quatrocentos e quatro 
mil, duzentos e cinquenta e cinco euros e vinte 
e nove cêntimos), da responsabilidade dos 
SIMAR/Loures/Odivelas. 

 
2- O encargo resultante do contrato para o ano 

em curso, a cargo do Município de Odivelas 
tem cabimento na rubrica seguinte: COE - 
36.03/07.01.04.13; Plano - 2017/I/98 com o n.º 
2464/2018 e 646/2019 e compromisso com o 
n.º 2612/2019. 

 
3- O encargo resultante do contrato para o ano 

em curso, a cargo dos SIMAR Loures/Odivelas 
tem cabimento na rubrica seguinte: COE - 
07.01.04.07; Plano - 11.01.47 com o n.º 
020190100098 e compromisso com o n.º 
020190100098. 
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4- No que se refere à Câmara Municipal de 
Odivelas a assunção de encargos plurianuais 
foi autorizada por deliberação na 14.ª Sessão 
Extraordinária do Quadriénio de 2019 da 
Assembleia Municipal de Odivelas, realizada 
em 26 de setembro de 2019 (Ponto 2), no que 
se refere aos SIMAR - Loures/Odivelas, foi 
autorizada por deliberação na 2.ª Reunião da 
2.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal 
de Loures, realizada em 16 de abril de 2019 e 
na 7.ª Sessão Extraordinária de 2019 da 
Assembleia Municipal de Odivelas, realizada 
em 29 de abril de 2019. 

 
 
A presente adenda está de acordo com a minuta 
aprovada, no que concerne à entidade Município 
de Odivelas, por deliberação da Câmara 
Municipal, na … .ª reunião ……. realizada em … 
de …….. de 2019 e relativamente à entidade 
SIMAR Loures/Odivelas, por deliberação da 
Câmara Municipal de Loures, na … .ª reunião 
……. , realizada em … de …….. de 2019 e 
deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, na 
… .ª reunião …….. realizada em … de …….. de 
2019. 
 
Por estarem de acordo as partes lêem e assinam, 
fazendo a presente adenda parte integrante do 
contrato atrás referido. 
 
Para constar se lavrou a presente adenda, a qual 
vai ser assinada pelos contraentes e por mim, Lina 
Maria Palma do Nascimento, licenciada em 
Administração Regional e Autárquica, designada 
Oficial Público, conforme despacho de designação 
número 46/PRES/2017, proferido pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas, em 30 de 
outubro de 2017, nos termos do artigo 35.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
Celebrada em triplicado, em Odivelas a … de 
…….. de 2019, ficando um exemplar para cada 
um dos contraentes. 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOURES PARQUE 
Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., 

Unipessoal, Lda. 
 

Proposta de aprovação da celebração de três 
contratos de trabalho por tempo indeterminado e 
com constituição de reserva de recrutamento por 
dezoito meses 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 587/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A Loures Parque, Empresa Municipal de 

Estacionamento E.M., Unipessoal, Lda., 
manifesta, através do seu ofício com o n.º de 
entrada E/105562/2019, de 1 de outubro de 
2019, a necessidade de proceder à celebração 
de 2 (dois) contratos, por tempo 
indeterminado, para agentes de fiscalização e 
1 (um) contrato por tempo indeterminado para 
Técnico Administrativo para colmatar 
necessidades existentes na empresa, ambos 
com constituição de reservas de recrutamento 
por 18 (dezoito) meses; 

 
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 
Loures Parque; 

 
C. Os encargos com os recrutamentos em causa 

estão incluídos no Orçamento aprovado para a 
Loures Parque; 

 
D. 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; 

 
E. O Decreto-Lei de Execução Orçamental (DL 

n.º 84/2019, de 28 de junho) dispõe que a 
celebração de contratos de trabalho é 
autorizada pela Câmara Municipal. 
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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 no artigo 
157.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho, 
autorizar a Loures Parque, Empresa Municipal de 
Estacionamento EM., Unipessoal, Lda., à 
celebração de 2 (dois) contratos para Agentes de 
Fiscalização e 1 (um) contrato para Técnico 
Administrativo, todos por tempo indeterminado e 
com constituição de reservas de recrutamento por 
18 (dezoito) meses. 

 
 

Loures, 16 de outubro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 186/2019 
 

de 16 de outubro de 2019 
 

(registo E/112378/2019, de 16.10.2019) 
 

Constituição do Grupo de Trabalho 
Festas 2020 

 
As Festas de Loures envolvem, nas suas 
preparação e realização, um conjunto muito 
alargado de serviços municipais e entidades 
externas, sendo indispensável garantir uma boa 
articulação entre todos os intervenientes. A 
constituição de um Grupo de Trabalho interno tem-
se revelado uma boa solução para o efeito. 
 
Assim, com vista a iniciar os trabalhos relativos às 
Festas de Loures 2020, constitui-se um Grupo de 
Trabalho que deverá integrar os representantes 
designados pelas seguintes Unidades Orgânicas: 
 
- DA, DAIC, DCDJ, DCSH, DE, DEI, DGMA, 

DOM, DRH, GAP, GPRI, UT e Polícia 
Municipal. 

 
Os serviços acima referidos deverão indicar o(s) 
respetivo(s) representante(s) até ao próximo dia 
31 de outubro, em comunicação dirigida ao 
secretariado do Vice-Presidente, que garantirá a 
coordenação do Grupo de Trabalho, cabendo-lhe, 
se assim entender, convocar outras Unidades 
Orgânicas em função de necessidades específicas 
que venham a identificar-se. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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DESPACHO n.º 187/2019 
 

de 18 de outubro de 2019 
 

(registo E/114014/2019, de 21.10.2019) 
 

Representantes da Administração 
na Comissão Paritária 

 
Nos termos do artigo 22.º do Decreto 
Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, que 
adapta à Administração Local o Sistema Integrado 
de Avaliação do Desempenho na Administração 
Pública (SIADAP), estabelecido pela Lei n.º 66-
B/2007, de 28 de dezembro, designo como vogais 
representantes da Administração para constituir a 
Comissão Paritária: 
 
Vogais Efetivos: 
 
1.º- Diretor do Departamento de Recursos 

Humanos: Dr. Carlos Manuel Rio Santos; 
2.º- Chefe da Divisão de Cultura: Dr.ª Patrícia 

Lopes Silva. 
 
Vogais Suplentes: 
 
1.º- Diretor do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística: Arqt.º Luís Jorge 
Rodrigues de Carvalho; 

2.º- Diretor do Departamento de Gestão e 
Modernização Administrativa: Dr. Júlio 
Esteves Ribeiro. 

 
Ao primeiro vogal efetivo, ou ao seu substituto, 
caberá a responsabilidade da orientação dos 
trabalhos. 
 
O presente despacho revoga o despacho n.º 
16/2015. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 
 

TURISMO 
 

 
 

� INFORMAÇÃO n.° 151/UT/SMS 

 
de 15 de outubro de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 18 de outubro de 2019, 

pelo Sr. Presidente da Câmara 
 

(registo E/111974/2019, de 22.10.2019) 
 

Substituição na ausência da signatária 
 

Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias, proponho que no período compreendido 
entre 16 e 21 de outubro, a minha substituição 
seja assegurada pela Técnica Superior Maria 
Elisabete Damas das Neves, e de 22 a 28 de 
outubro, pela Técnica Superior Carla Alexandra 
Esteves Ferreira, com as competências que me 
foram delegadas pelo Sr. Presidente da Câmara. 
 
Em caso de concordância, propõe-se o envio da 
presente informação à DGMA/DGDA/Expediente, 
para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe de Unidade de Turismo 
 

(a) Sílvia Mendes dos Santos 
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ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO n.º 16264/2019 
 

Procedimento concursal 
para constituição de reserva de recrutamento 

para assistente operacional 
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 Alexandra Cristina dos 
Santos Ribeiro de Azevedo Dias, Ana Paula Vilaça 
Raposo Cabrita, Ana Rosa Ferrari dos Santos, 
Ana Sofia Ferreira Rodrigues Vales de Almeida, 
Andreia Filipa Coelho Daniel, Andreia Filipa 
Rodrigues da Silva Ferreira, Andreia Filipa Sales 
Correia, Andreia Margarida Silva Mendes, Andreia 
Ramos Gomes, Ângela Filipa do Nascimento 
Carvalho, Ângela Filipa Martins Gomes, Artur 
Jorge Veigas Filipe, Carla Alexandra Silva 
Henriques, Cláudia Sofia Maranha Justino, 
Elisabete Maria Ramos Mesquita Lourenço, Elsa 
Maria Pereira de Jesus Chainho, Filipa Alexandra 
Rodrigues dos Anjos, Jéssica Carvalho Gonçalves 
e a partir de 16 de setembro de 2019, com 
Anabela Pereira Marques Ferreira Correia, na 
categoria de Assistente Operacional da carreira 
geral de Assistente Operacional, na 4.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 4 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 
4609/2018, publicado em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 68, de 6 de abril de 2018, para 
constituição de reserva de recrutamento para 
Assistente Operacional na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. 

 
19 de setembro de 2019. 

 
O Chefe da Divisão 

de Gestão dos Recursos Humanos, 
 

(a) Cândido Esteves 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 196, de 11 de outubro de 2019] 

 
 
 

AVISO n.º 16265/2019 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

do trabalhador 
Pedro Miguel Conceição Palma 

 
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por despacho do Sr. Presidente da 
União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, e por acordo do trabalhador, foi 
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade 
na categoria do Assistente Operacional Pedro 
Miguel Conceição Palma nesta Câmara Municipal, 
com efeitos a 1 de setembro de 2019, nos termos 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, na sua atual redação. 

 
20 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 196, de 11 de outubro de 2019] 

 
 
 

AVISO n.º 16266/2019 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

do trabalhador 
Luís Gabriel Martins de Almeida 

 
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por despacho do Sr. Presidente do 
Instituto Politécnico de Lisboa, e por acordo do 
trabalhador, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade na categoria do Assistente 
Técnico Luís Gabriel Martins de Almeida 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. 

 
23 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 196, de 11 de outubro de 2019] 


