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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

52.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 18 de dezembro de 2019 

 
 
 

PRESENÇAS 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

Saudação, apresentada pelo Sr. Vice-Presidente, 
ao atleta da GesLoures Daniel Videira e seu 
Treinador. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 712/2019 

 
Daniel Videira, Atleta da GesLoures 

bate Record Mundial 
 

Nos dias 7 e 8 de dezembro 2019 os atletas de 
natação adaptada da GesLoures participaram no 
Campeonato Regional de Inverno de Natação 
Adaptada de piscina longa, que decorreu na 
Piscina Municipal da Póvoa de Varzim, 
acompanhados pelo seu treinador Carlos Mota. 
 
No último domingo, Daniel Videira, ao fazer a 
marca 22:43:43, 1500 Livres em piscina longa 
para a Classe S6, passou a ser o Recordista 
Mundial. 
 
Daniel Videira tem 27 anos. Em 2018 já tinha 
alcançado o Record Nacional, tendo superado 
este ano ao alcançar o 6.º lugar em 400 livres no 
Campeonato do Mundo WPS - World Para 
Swimming - Londres 2019. 
 
O Record Mundial veio trazer ainda mais alento e 
confiança ao atleta na participação na Missão 
Paralímpica Tóquio 2020, cuja participação estava 
garantida desde abril deste ano. 
 
Estes resultados demonstram a capacidade, o 
mérito e a qualidade do trabalho diário dos atletas 
e do seu treinador, sendo possíveis de atingir 
apenas quando se reúne as condições técnicas, 
físicas e psicológicas necessárias com dedicação 
a um nível de exigência superior, em que a 
autossuperação, o rigor e a determinação são uma 
constante. 
 
Nesta ocasião, a Câmara Municipal de Loures, 
reunida em 18 de dezembro de 2019, delibera: 
 
- Saudar o atleta Daniel Videira e o seu 

treinador Carlos Mota pela brilhante marca 
alcançada e pelo determinante trabalho de 
formação desportiva na modalidade da 
Natação Adaptada. 

 
Propõe-se dar conhecimento da presente 
Saudação à GesLoures, ao seu atleta e treinador, 
à comunicação social local e ao Comité 
Paralímpico de Portugal.” 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 49.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 6 de novembro 
de 2019. 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação da 10.ª Alteração ao 
Orçamento de 2019 e Opções do Plano 2019-
2022. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 690/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Decorrente da perspetiva de execução do 

orçamento até ao final do exercício é 
necessário proceder a ajustamentos de 
dotações orçamentais; 

 
B. Os reforços propostos recorrem a dotações 

disponíveis que não se prevê a sua execução, 
na sua totalidade, até ao final do ano 
económico; 

 
C. Dos reforços propostos se destacam: 

restituições de impostos, encargos de 
cobrança; tratamento de águas residuais, 
iluminação pública; serviço de apoio à família 
e limpeza e higiene. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, e do ponto 8.3 do Decreto-Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação 
vigente, seja aprovada a 10.ª Alteração ao 
Orçamento 2019 e Opções do Plano 2019-2022, 
conforme documento em anexo. 

 
 
 
 
 
 
 

Loures, 11 de dezembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: para comodidade de 
consulta, o documento 10.ª Alteração ao 
Orçamento 2019 e Opções do Plano 2019-2022 
encontra-se disponibilizado em Anexo nas páginas 
finais da presente edição. 

 
 
 
 

CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 
 

Processo de Registo n.º 89.028/03 
Proposta de aprovação da extinção do direito de 
superfície, constituído a favor da Associação de 
Reformados, Pensionistas e Idosos da Bobadela, 
sobre terreno para equipamentos e outros usos de 
interesse público, situado na Rua Dom Manuel I, 
Quinta da Parreirinha, Parcela E5/E5A, Bobadela, 
com a área de 2.354 m2 

[Constituição do direito de 
superfície - Proposta n.º 265/2007, aprovada na 11.ª 
Reunião Ordinária de Câmara Municipal, realizada em 31 de 
maio de 2007, 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 11, de 1 de junho de 2007, pág.s 5-7]. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 692/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Por escritura outorgada em 9 de outubro de 

2007, o Município de Loures constituiu a favor 
da Associação de Reformados, Pensionistas e 
Idosos da Bobadela, o direito de superfície 
sobre um terreno para equipamentos e outros 
usos de interesse público, situado na Quinta 
da Parreirinha, parcela E5/E5A, com a área de 
2.354 m2, para a construção de um 
equipamento social para idosos; 

 
B. O direito de superfície foi constituído a título 

gratuito e pelo prazo de 70 anos; 
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C. Foi, também, convencionado que o direito de 
superfície se extinguiria no prazo de 3 (três) 
anos a contar de 26 de junho de 2007, se não 
fosse concluída a construção do mencionado 
equipamento; 

 
D. Por escritura outorgada em 17 de dezembro 

de 2010, foram alteradas as condições fixadas 
na acima mencionada escritura de constituição 
do direito de superfície, nomeadamente, as 
causas de extinção do direito; 

 
E. Ficando convencionado na alínea b) da 

cláusula sétima da mencionada escritura que 
o direito de superfície extingue-se com 
reversão do terreno para o Município de 
Loures, se no prazo de um ano e meio a 
contar da data de 23 de setembro de 2010 não 
for iniciada a construção do equipamento; 

 
F. A Associação de Reformados, Pensionistas e 

Idosos da Bobadela, por comunicação datada 
de 16 de abril de 2018, veio, face à 
impossibilidade em cumprir os protocolos 
celebrados em 9 de outubro de 2007 e em 17 
de dezembro de 2010, quanto à construção 
em direito de superfície, requerer a extinção 
do direito de superfície prescindido do terreno; 

 
G. A extinção do direito de superfície constituído 

a título gratuito a favor da Associação de 
Reformados, Pensionistas e Idosos da 
Bobadela, sobre o terreno para equipamentos 
e outros usos de interesse público, situado em 
Quinta da Parreirinha, Parcela E5 /E5A, com a 
área de 2.354 m2, descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures 
sob a ficha 926 da freguesia da Bobadela e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
2528 da União das Freguesias de Santa Iria 
de Azóia, São João da Talha e Bobadela, foi 
tomada por despacho do Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Loures, de 7 de 
dezembro de 2018, ao abrigo das 
competências delegadas pela Câmara 
Municipal de Loures; 

 
H. De tal despacho foi dado conhecimento à 

Câmara Municipal de Loures na sua 28.ª 
Reunião Ordinária, realizada em 19 de 
dezembro de 2018 (E/39915/2018); 

 
I. A extinção do direito de superfície constituído 

tem de ser efetuada através de escritura 
pública, contudo, para o efeito, é entendimento 
atual do Cartório Notarial que a eficácia da 
extinção proposta carece de deliberação do 
órgão da Câmara Municipal de Loures. 

 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
extinção do direito de superfície constituído a título 
gratuito a favor da Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos da Bobadela, sobre o 
terreno para equipamentos e outros usos de 
interesse público, situado em Quinta da 
Parreirinha, Parcela E5 /E5A, com a área de 2.354 
m2, descrito na 2.ª Conservatória do Registo 
Predial de Loures sob a ficha 926 da freguesia da 
Bobadela e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo 2528 da União das Freguesias de Santa Iria 
de Azóia, São João da Talha e Bobadela, através 
da escritura outorgada em 9 de outubro de 2007 e 
da escritura de alteração outorgada em 17 de 
dezembro de 2010 com a consequente reversão 
do terreno para o Município de Loures. 

 
 

Loures, 10 de dezembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
Processo de Registo n.º PR61854/06_A 
Proposta de aprovação da outorga de escritura 
pública de constituição de direito de superfície, a 
título gratuito, entre o Município de Loures e a 
AMBACB - Associação de Moradores do Bairro do 
Alto da Casa Branca, incidente sobre propriedade 
municipal sita no Bairro do Alto da Casa Branca, 
São João da Talha. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 693/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A AMBACB - Associação de Moradores do 

Bairro do Alto da Casa Branca (doravante 
designada por Associação) apresenta um 
pedido de regularização das suas instalações 
que se encontram em domínio público 
municipal; 

 
B. Aquela Associação tem vindo a utilizar a 

parcela municipal como sede e atividade de 
restauração e bebidas complementar do uso 
social e administrativo agregado à atividade 
daquela entidade; 
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C. Na 2.ª Sessão Extraordinária da Assembleia 
Municipal, realizada em 15.03.2019, foi 
aprovada a desafetação do domínio público 
municipal da área de 113,86 m2 tendente à 
outorga de escritura pública de constituição de 
direito de superfície, a título gratuito, com a 
Associação; 

 
D. É pretensão que o edifício com a área coberta 

de 83,19 m2 e descoberta de 30,67 m2, 
propriedade do Município de Loures, 
correspondente a parte da Parcela A com 
1.797,25 m2, destinada a equipamentos e 
espaços verdes, cedida ao abrigo do Alvará de 
Licença de Loteamento n.º 6/2001, inscrito na 
ficha predial n.º 631/São João da Talha, 
integre o domínio privado da Associação, à 
data descrito na ficha predial n.º 5068/São 
João da Talha com a área total de 113,86 m2, 
e inscrito no artigo urbano 13021 da União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, a favor do Município de 
Loures; 

 
E. Anteriormente, na 27.ª Reunião Ordinária da 

Câmara de Loures, de 05.12.2018, foi 
aprovada por unanimidade a proposta de 
homologação do auto de vistoria de receção 
definitiva das obras de urbanização e de 
concessão à Comissão de Administração 
Conjunta de viabilidade de alteração ao alvará 
de loteamento supracitado, consideram-se 
reunidas as condições que permitem receber 
definitivamente as obras de urbanização, sem 
prejuízo da conveniente regularização da 
ocupação da Parcela A com estabelecimento 
de bebidas explorado pela Associação de 
Moradores, com parecer favorável da Junta de 
Freguesia da União das Freguesias de Santa 
Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela; 

 
F. A construção está situada na praceta da Sede, 

n.ºs 4, 4-A e 4-B, Bairro do Alto da Casa 
Branca, em São João da Talha, União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela; 

 
G. O Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística presta parecer favorável à 
cedência a constituir em direito de superfície; 

 
H. O valor patrimonial constante na caderneta 

predial é 50.490,00 € determinado no ano de 
2019. 

 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nas alíneas g) e u) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09, aprovar a 
outorga de escritura pública de constituição de 
direito de superfície, a título gratuito, entre o 
Município de Loures e a AMBACB - Associação de 
Moradores do Bairro do Alto da Casa Branca. 

 
 

Loures, 11 de dezembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara, 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO 

DE DIREITO DE SUPERFÍCIE 
 
 

Cláusula Primeira 
Identificação do prédio objeto do contrato 

 
Pelo presente contrato é constituído a favor da 
Associação de Moradores do Bairro do Alto da 
Casa Branca (doravante, Associação) o direito de 
superfície sobre o edifício localizado na praceta da 
Sede, n.ºs 4, 4-A e 4-B, Bairro do Alto da Casa 
Branca, em São João da Talha, freguesia da 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela, com a área total de 
113,86 m2 (área coberta de 83,19 m2 e descoberta 
de 30,67 m2), melhor localizado em planta anexa, 
de que o Município de Loures (doravante, 
Município) é legítimo proprietário, descrito na ficha 
predial n.º 5068/São João da Talha, a que 
corresponde parte da Parcela A, e inscrito no 
artigo 13021 da União das Freguesias de Santa 
Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela. 

 
Cláusula Segunda 

Propriedade 
 

O imóvel, objeto do presente contrato, encontra-se 
em conformidade com os limites da planta de 
localização, parte integrante deste contrato. 

 
 

Cláusula Terceira 
Licenciamentos 

 
A Associação obriga-se a diligenciar pelo(s) 
licenciamento(s) devido(s) no âmbito da sua 
atividade, e dentro dos prazos fixados pela 
Administração, sob pena de resolução do contrato 
e extinção do direito de superfície nos termos da 
cláusula décima terceira. 
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Cláusula Quarta 
Gratuitidade do contrato 

 
O direito de superfície é constituído pelo prazo de 
70 (setenta) anos e a título gratuito. 

 
 

Cláusula Quinta 
Objeto do direito de superfície 

 
O direito de superfície constituído destina-se a 
sede da Associação e a espaço complementar de 
restauração e bebidas explorado pela Associação. 

 
 

Cláusula Sexta 
Acompanhamento e fiscalização 

pelo Município 
 

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 constituído e 
solicitar informação escrita adequada sobre o 
cumprimento das condições que resultam do 
direito de superfície. 

 
 

Cláusula Sétima 
Responsabilidade pelo imóvel 

 
1. A Associação assegurará a manutenção do 

edificado existente, sendo responsável por 
conservá-lo no estado em que se encontra. 

 
2. A Associação fica autorizada a proceder às 

obras que considere úteis e necessárias à 
prossecução dos fins a que se destina o 
imóvel transmitido objeto do direito de 
superfície, desde que previamente autorizadas 
pelo Município. 

 
 

Cláusula Oitava 
Despesas de Funcionamento 

 
A Associação é responsável pelas despesas de 
funcionamento inerentes ao imóvel transmitido, 
incluindo, os seguros que o tenham por objeto. 

 
 

Cláusula Nona 
Iniciativas no Imóvel 

 
No caso do Município pretender realizar iniciativas 
no imóvel, deverá informar a Associação, 
solicitando-lhe autorização com 30 (trinta) dias de 
antecedência. 

 

Cláusula Décima 
Direito de preferência 

 
No caso de alienação do direito de superfície, o 
Município goza do direito de preferência em 
primeiro lugar. 

 
 

Cláusula Décima Primeira 
Oneração do direito de superfície 

 
O direito de superfície só poderá ser onerado pela 
Associação para garantia de financiamento de 
obras a realizar no edifício constituído, sob pena 
de extinção do direito de superfície e reversão do 
edifício para o Município. 

 
 

Cláusula Décima Segunda 
Responsabilidade contratual 

 
Em qualquer caso, a Associação é a única 
entidade responsável pelo cumprimento das 
obrigações a que fica adstrita em tudo o que se 
relacione de forma direta ou indireta com o direito 
de superfície constituído, podendo o Município 
resolver o presente contrato em caso de 
incumprimento de alguma daquelas obrigações, 
nos termos previstos na cláusula décima terceira. 

 
 

Cláusula Décima Terceira 
Resolução do contrato 

e extinção do direito de superfície 
 

1. Ao Município é conferido sempre o direito de 
resolver o contrato, em caso de incumprimento 
pela Associação, 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, designadamente: 

 
2.1. se o imóvel for afeto a fim diverso do fixado no 

ato de constituição do direito de superfície; 
 
2.2. se houver paralisação da atividade e sem 

motivo justificado por período superior a 2 
(dois) meses; 

 
2.3. se for alienado o direito de superfície sem 

autorização expressa do Município; 
 
2.4. se a Associação deixar de ter existência 

jurídica própria e autónoma; 
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2.5. se a Associação proporcionar o uso privativo 
do local, total ou parcialmente, sem prévia 
autorização do Município. 

 
 

Cláusula Décima Quarta 
Eficácia do ato de resolução 

 
Declarada a extinção do direito de superfície pelo 
Município, 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 Quinta 
Reversão 

 
1. Expirado o prazo para que foi constituído, 

resolvido o contrato ou extinto o direito de 
superfície, por qualquer causa, o edifício e 
todas as obras e construções existentes no 
terreno integrarão o património municipal, sem 
qualquer indemnização para a Associação, 
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: 

 
2.1. a entrega do edifício pela Associação, no 

prazo de 30 (trinta) dias, contado de qualquer 
dos factos determinantes da reversão, livre de 
pessoas e bens; 

 
2.2. a tomada de posse do local pelo Município, 

caso não se verifique o cumprimento do prazo 
e condições de entrega. 

 
 

Cláusula Décima Sexta 
Legislação aplicável 

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

 
 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 
 

Processo n.º 44232/DCA/2016 
Prestação de serviços de vigilância e 
segurança humana e serviços de rondas de 
segurança, para as instalações do Município de 
Loures, do Município de Odivelas e dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
Proposta de aprovação da revisão de preços, no 
âmbito do contrato n.º 125/2017, de aprovação da 
Proposta n.º 422/2019 do Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, e de notificação à cocontratante da 
deliberação tomada pela Câmara Municipal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 695/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência de procedimento aquisitivo do 

tipo concurso público, em agrupamento das 
entidades adjudicantes Município de Loures, 
Município de Odivelas e Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), que 
correu termos sob o n.º de processo 
44232/DCA/2016, foi adjudicada, por 
deliberação do Executivo Municipal, tomada 
na 92.ª Reunião Ordinária, de 14.06.2017, à 
entidade Ronsegur - Rondas e Segurança, 
Lda., a prestação de serviços de vigilância e 
segurança humana e serviços de rondas de 
segurança, para as instalações do Município 
de Loures, do Município de Odivelas e dos 
SIMAR; 
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B. Na sequência da adjudicação efetuada foi 
outorgado o contrato n.º 125/2017, com 
período de vigência de 1 (um) ano, renovando-
se, automaticamente, por igual e sucessivo 
período, até um período máximo de 3 (três) 
anos; 

 
C. A Ronsegur - Rondas e Segurança, Lda. veio, 

através do registo E/114247/2019, de 22 de 
outubro de 2019, requerer a 
atualização/revisão dos encargos para 2019 e 
2020 (vide documento anexo sob o n.º 1), no 
âmbito do dito contrato n.º 125/2017, por efeito 
da alteração da tabela salarial e demais 
prestações pecuniárias integrantes do 
Contrato Coletivo de Trabalho outorgado entre 
a Associação Nacional de Empresas de 
Segurança (AESIRF) e a Associação Sindical 
da Segurança Privada (ASSP), publicado no 
BTE n.º 26/2019, de 15 de julho, o que teria 
implicado o agravamento direto médio do 
vencimento dos vigilantes ao preço mensal de 
7,1% para o ano de 2019 e 6,63% para o ano 
de 2020; 

 
D. Foi solicitado parecer jurídico à DCA (cfr. doc. 

E/114247/2019), cujo teor aqui se dá por 
integralmente reproduzido, e que conclui que: 

 
“(…) A alteração da tabela salarial e das 
demais obrigações pecuniárias, que implica 
uma percentagem média de aumento do 
vencimento dos vigilantes ao preço mensal de 
7,1% para o ano de 2019 e 6,63% para o ano 
de 2020, conforme invocado pela 
cocontratante Ronsegur - Rondas e 
Segurança, Lda., constitui uma onerosidade 
excessiva e provoca, inelutavelmente, um 
desequilíbrio económico contratual que 
importa corrigir (….”), concluindo que é devida 
a revisão de preços nos termos requeridos 
(vide documento anexo sob o n.º 3); 

 
E. Em aditamento ao requerimento indicado no 

ponto C) supra da presente proposta, veio a 
Ronsegur - Rondas e Segurança, Lda. através 
do documento com o número de registo 
E/139771/2019, de 17.12.2019 (vide 
documento anexo sob o n.º 6), solicitar, após 
questionada pelo Município, a retificação da 
atualização da revisão de preços para o ano 
de 2020, de 6,63% para 5,00%, uma vez que 
o contrato n.º 125/2017 termina a 30.06.2020 
e não como por lapso foi inicialmente efetuado 
o cálculo dos valores a repor pela empresa 
para os efeitos da revisão de preços à data de 
31 de dezembro de 2020; 

 
 

F. O órgão competente para aceitar a revisão 
dos preços em apreço nesta proposta é o 
órgão competente para contratar, ou seja, a 
Câmara Municipal; 

 
G. Tomada a deliberação, pela Câmara 

Municipal, sobre esta proposta deverá tal 
deliberação ser notificada à entidade 
cocontratante Ronsegur - Rondas e 
Segurança, Lda.; 

 
H. Para efeitos da deliberação a tomar, foi 

efetuada proposta do cabimento indispensável 
para suportar a despesa adicional decorrente 
da satisfação do pedido da entidade Ronsegur 
- Rondas e Segurança, Lda. (vide documento 
anexo sob o n.º 4). 

 
 
Considerando ainda que: 
 
I. No que respeita à entidade contratante 

Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) que é, tal como o Município 
de Loures, contraente no referido contrato n.º 
125/2017 firmado com a empresa Ronsegur - 
Rondas e Segurança, Lda., importa que a 
Câmara Municipal, na sua parte e no que aos 
SIMAR diz respeito, aprove a deliberação do 
respetivo Conselho de Administração que 
recaiu sobre a proposta n.º 422/2019, 
aprovada em 6 de dezembro de 2019, na sua 
51.ª Reunião Ordinária (vide documento anexo 
sob o n.º 5), deliberação essa que se traduziu 
na aceitação de revisão dos preços 
contratualizados conforme pedido feito pela 
Ronsegur - Rondas e Segurança, Lda. 
também aos SIMAR. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea a) do artigo 312.º, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 314.º do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), na sua atual redação, 
na alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, aprovar: 
 
1. O requerido pela cocontratante Ronsegur - 

Rondas e Segurança, Lda., através do 
documento registado sob o n.º E/114247/2019, 
de 22.10.2019, e o documento registado sob o 
n.º E/139771/2019, de 17.12.2019, 
autorizando a revisão de preços mensais, 
desde 01.01.2019, através da modificação do 
contrato n.º 125/2017, aplicando diretamente a 
percentagem média de aumento do 
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vencimento dos vigilantes ao preço mensal de 
7,1 % para o ano de 2019 e de 5,00 % para o 
ano de 2020 (primeiro semestre), através da 
opção que se subsume na atualização do 
preço mensal para o ano de 2020, que 
comporte também, os retroativos do ano de 
2019, no valor total adicional de 61.832,53 € 
(sessenta e um mil oitocentos e trinta e dois 
euros e cinquenta e três cêntimos), acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor; 

 
2. A notificação à cocontratante da deliberação 

tomada pela Câmara Municipal; 
 
3. No que respeita à entidade contratante 

Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), a deliberação do respetivo 
Conselho de Administração que recaiu sobre a 
proposta n.º 422/2019, aprovada em 6 de 
dezembro de 2019, na sua 51.ª Reunião 
Ordinária, deliberação essa que se traduziu na 
aceitação de revisão dos preços 
contratualizados conforme pedido feito pela 
Ronsegur - Rondas e Segurança, Lda. 
também aos SIMAR. 

 
 

Loures, 17 de dezembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

Proposta de delegação no Presidente da Câmara, 
com a possibilidade de subdelegação nos 
Senhores Vereadores, com faculdade de 
subdelegação nos dirigentes dentro dos limites 
impostos pelo artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, de competências 
atribuídas pela lei à Câmara Municipal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 691/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Pela Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, que 

estabeleceu a Lei-quadro da transferência de 
competências para as autarquias locais e para 
as entidades intermunicipais, concretizada 
pelos vários diplomas legais sectoriais, os 
Municípios passam a exercer um vasto leque 
de novas competências anteriormente na 
esfera da administração central; 

 
B. A deliberação da Câmara Municipal, tomada 

na sua 1.ª Reunião Ordinária, de 25 de 
outubro de 2017, que delegou competências 
no seu Presidente se encontra atualmente 
desatualizada face às várias alterações 
legislativas; 

 
C. Há a necessidade de se proceder à 

atualização da delegação de competências da 
Câmara no seu Presidente em vigor com vista, 
não só, a serem contempladas as 
competências ora transferidas para as 
Autarquias Locais, como proceder à 
necessária atualização dos diplomas já 
anteriormente delegados e, entretanto, 
sujeitos a alteração. 

 
Considerando, ainda, que,  
 
D. Entra em vigor a 1 de janeiro de 2020 o novo 

Regulamento das Estrutura Orgânica da 
Câmara Municipal de Loures, publicado no 
Diário da República n.º 205, 2.ª Série, em 24 
de outubro de 2019, que visa essencialmente 
responder de forma mais adequada aos novos 
objetivos municipais, bem como adaptar-se às 
novas competências a serem assumidas pelo 
Município; 

 
E. A delegação de competências constitui um 

instrumento de simplificação destinado a 
conferir eficácia à gestão camarária; 
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F. O artigo 34.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, conjugado com o artigo 44.º e ss do 
Código do Procedimento Administrativo, prevê 
a possibilidade de delegação de parte das 
competências da Câmara no seu Presidente, e 
subsequentemente deste nos Vereadores; 

 
G. Se torna imperioso recorrer à figura jurídica da 

“delegação de competências”, a qual constitui 
um decisivo instrumento de desconcentração 
administrativa, destinado a conferir eficácia à 
gestão e resposta útil às mais prementes 
necessidades operacionais, e desta forma 
reservar para as reuniões do órgão executivo 
as medidas de fundo e os atos de gestão com 
maior relevância para o Município e para os 
cidadãos que nele vivem e trabalham. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 34.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas 
Declarações de Retificação n.ºs 46-C/2013, de 01 
de novembro e n.º 50-A/2013, de 11 de novembro, 
e alterada pelas Leis n.º 25/2015, de 30 de março, 
69/2015, de 16 de julho, 7-A/2016, de 30 de março 
de 2016 e 42/2016, de 28 de dezembro de 2016, 
conjugado com os artigos 44.º e 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e das 
demais disposições legais e regulamentares a 
seguir identificadas, aprovar: 
 
1. A delegação no Presidente da Câmara, com a 

possibilidade de subdelegação nos Senhores 
Vereadores, com faculdade de subdelegação 
nos dirigentes dentro dos limites impostos pelo 
artigo 38.º do Anexo I da mencionada Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, das seguintes 
competências atribuídas pela lei à Câmara 
Municipal: 

 
A. As competências atribuídas pelo n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da mencionada Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro: 

 
a) Executar as opções do plano e orçamento; 
b) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de 

valor até 1000 vezes a RMMG; 
c) Discutir e preparar com os departamentos 

governamentais, área metropolitana e 
freguesias os contratos de delegação de 
competências; 

d) Assegurar a integração da perspetiva de 
género em todos os domínios de ação do 
município, designadamente através da adoção 
de planos municipais para a igualdade; 

e) Colaborar no apoio a programas e projetos de 
interesse municipal, em parceria com 
entidades da administração central; 

f) Assegurar, incluindo a possibilidade de 
constituição de parcerias, o levantamento, 
classificação, administração, manutenção, 
recuperação e divulgação do património 
natural, cultural, paisagístico e urbanístico do 
município, incluindo a construção de 
monumentos de interesse municipal; 

g) Participar na prestação de serviços e prestar 
apoio a pessoas em situação de 
vulnerabilidade, em parceria com as entidades 
competentes da administração central e com 
instituições particulares de solidariedade 
social, nas condições constantes de 
regulamento municipal; 

h) Ordenar, precedendo vistoria, a demolição 
total ou parcial ou a beneficiação de 
construções que ameacem ruína ou 
constituam perigo para a saúde ou segurança 
das pessoas; 

i) Exercer o controlo prévio, designadamente 
nos domínios da construção, reconstrução, 
conservação ou demolição de edifícios, assim 
como relativamente aos estabelecimentos 
insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos; 

j) Executar as obras, por administração direta ou 
empreitada; 

k) Alienar bens móveis; 
l) Criar, construir e gerir instalações, 

equipamentos, serviços, redes de circulação, 
de transportes, de energia, de distribuição de 
bens e recursos físicos integrados no 
património do município ou colocados, por lei, 
sob administração municipal; 

m) Promover e apoiar o desenvolvimento de 
atividades e a realização de eventos 
relacionados com a atividade económica de 
interesse municipal; 

n) Assegurar, organizar e gerir os transportes 
escolares; 

o) Proceder à captura, alojamento e abate de 
canídeos e gatídeos; 

p) Decidir sobre a deambulação e extinção de 
animais considerados nocivos; 

q) Declarar prescritos a favor do município, após 
publicação de avisos, os jazigos, mausoléus 
ou outras obras, assim como sepulturas 
perpétuas instaladas nos cemitérios 
propriedade municipal, quando não sejam 
conhecidos os seus proprietários ou 
relativamente aos quais se mostre que, após 
notificação judicial, se mantém desinteresse 
na sua conservação e manutenção, de forma 
inequívoca e duradoura; 

r) Participar em órgãos de gestão de entidades 
da administração central; 

s) Designar os representantes do município nos 
conselhos locais; 
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t) Participar em órgãos consultivos de entidades 
da administração central; 

u) Administrar o domínio público municipal; 
v) Deliberar sobre o estacionamento de veículos 

nas vias públicas e demais lugares públicos; 
w) Estabelecer a denominação das ruas e praças 

das localidades e das povoações, após 
parecer da correspondente junta de freguesia; 

x) Estabelecer as regras de numeração dos 
edifícios; 

y) Deliberar sobre a administração dos recursos 
hídricos que integram o domínio público do 
município; 

z) Enviar ao Tribunal de Contas as contas do 
município; 

aa) Promover a publicação de documentos e 
registos, anais ou de qualquer outra natureza, 
que salvaguardem e perpetuem a história do 
município; 

ba) Assegurar o apoio adequado ao exercício de 
competências por parte do Estado. 

 
 
B. Nos termos do artigo 39.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro: 
 
a) Executar e velar pelo cumprimento das 

deliberações da Assembleia Municipal; 
b) Proceder à marcação e justificação das faltas 

dos membros da Câmara. 
 
 
C. No âmbito da Contratação Pública: 
 
C.1. Autorizar a realização de despesas inerentes 

ao contrato a celebrar, até ao limite de 
350.000,00 € (trezentos e cinquenta mil 
euros), com faculdade de subdelegação nos 
Senhores Vereadores até ao limite de 
200.000,00 € (duzentos mil euros), 
relativamente à locação, aquisição de bens 
móveis e serviços e empreitadas de obras 
púbicas, bem como aprovar os projetos e as 
peças dos procedimentos de formação dos 
contratos, e, também a consequente 
adjudicação, aprovação da minuta do 
contrato e outorga dos consequentes 
contratos, nos termos estatuídos nas alíneas 
f) e dd) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e na 
alínea b) do n.º 1 do art.º 18.º conjugada com 
o n.º 2 do art.º 29º ambos do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho e do artigo 109.º do 
referido Código dos Contratos Públicos 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, com a atual redação, ficando, 
igualmente, delegadas as competências 
seguintes: 

 

C.1.1 As restantes que o citado Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com a 
redação em vigor, confere ao órgão 
competente para a decisão de contratar, 
entidade adjudicante, contraente público e 
ao dono da obra e ainda praticar todos os 
atos preparatórios e instrumentais inerentes 
à fase de formação e à fase de execução 
dos contratos; 

 
C.1.2 Nas situações em que seja ainda aplicável, 

todas as cometidas pelo Decreto-Lei n.º 
59/99, de 2 de março, ao dono da obra, sem 
prejuízo do limite estabelecido no ponto C.1.; 

 
C.1.3 Nos casos em que seja ainda aplicável, 

todas as atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, à entidade 
adjudicante, sem prejuízo do limite 
estabelecido no ponto C.1. 

 
C.2 Na formação de procedimentos contratuais 

com locação e aquisição de bens móveis e 
serviços e empreitadas de obras públicas de 
valor superior a 350.000,00 € (trezentos e 
cinquenta mil euros), e até ao limite de 
748.196,85 € (setecentos e quarenta e oito 
mil, cento e noventa e seis euros e oitenta e 
cinco cêntimos), delega-se: 

 
C..2.1 A competência para a prestação de 

esclarecimentos necessários à boa 
compreensão e interpretação das peças do 
procedimento solicitados pelos interessados 
na fase de apresentação de propostas, nos 
termos do n.º 1 e al. a) do n.º 5 do artigo 
50.º do Código dos Contratos Públicos 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro, na sua atual redação; 

 
C..2.2 A competência para a aprovação da 

retificação de erros e omissões às peças do 
procedimento, exceto a competência para a 
aprovação de erros e omissões que 
impliquem a alteração do valor base do 
procedimento, nos termos do n.º 2 e n.º 3 e 
alínea b) do n.º 5 do artigo 50.º do referido 
Código dos Contratos Públicos; 

 
C..2.3 A competência para a aprovação da 

prorrogação do prazo fixado para 
apresentação das propostas e candidaturas, 
nos termos do n.º 4 do artigo 64.º e n.º 4 do 
artigo 175.º, a competência para a 
prorrogação do prazo para confirmação de 
compromissos assumidos por terceiros, nos 
termos do artigo 92.º, bem como para a 
prorrogação do prazo de execução da obra, 
decorrente da execução de trabalhos 
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complementares, nos termos do artigo 374.º 
do Código dos Contratos Públicos, exceto, 
em quaisquer das situações referidas, da 
prorrogação do prazo resulte um 
agravamento dos encargos previstos com a 
execução do contrato para o Município; 

 
C..2.4 Nas empreitadas, a competência para 

adjudicação de trabalhos complementares e 
aprovação da minuta, nas condições de 
valor e prazo que se venha a apurar e até 
ao valor máximo permitido nos termos da 
alínea b) do n.º 2 e alínea b) do n.º 4 do 
artigo 370.º, e apenas no caso de prévia 
aprovação pela Câmara Municipal dos 
referidos trabalhos complementares e 
respetiva ordem de execução nos termos 
dos referidos artigos 370.º e 371.º, todos do 
Código dos Contratos Públicos. 

 
 
D. As atribuídas pelo Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, na redação em vigor, e quanto 
a: 

 
1. Conceder as licenças administrativas ao 

abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º, 
respeitantes a: 

 
a) obras de urbanização e os trabalhos de 

remodelação de terrenos em área não 
abrangida por operação de loteamento, 
previstas na alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º; 

b) obras de construção, de alteração ou de 
ampliação em área não abrangida por 
operação de loteamento ou por plano de 
pormenor, previstas na alínea c) do n.º 2 do 
artigo 4.º; 

c) obras de conservação, reconstrução, 
ampliação, alteração ou demolição de imóveis 
classificados ou em vias de classificação, bem 
como de imóveis integrados em conjuntos ou 
sítios classificados ou em vias de 
classificação, e as obras de construção, 
reconstrução, ampliação, alteração exterior ou 
demolição de imóveis situados em zonas de 
proteção de imóveis classificados ou em vias 
de classificação, previstas na alínea d) do n.º 2 
do artigo 4.º; 

d) obras de reconstrução das quais resulte um 
aumento da altura da fachada ou do número 
de pisos, previstas na alínea e) do n.º 2 do 
artigo 4.º; 

e) obras de demolição das edificações que não 
se encontrem previstas em licença de obras 
de reconstrução, previstas na alínea f) do n.º 2 
do artigo 4.º; 

f) obras de construção, reconstrução, ampliação, 
alteração ou demolição de imóveis em áreas 
sujeitas a servidão administrativa ou restrição 
de utilidade pública, previstas na alínea h) do 
n.º 2 do artigo 4.º; 

g) operações urbanísticas das quais resulte a 
remoção de azulejos de fachada, 
independentemente da sua confrontação com 
a via pública ou logradouros, previstas na 
alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º; 

h) as demais operações urbanísticas que não 
estejam sujeitas a comunicação prévia ou 
isentas de controlo prévio, nos termos do 
disposto na alínea j) do n.º 2 do artigo 4.º. 

 
 
2. Aprovar, ao abrigo do disposto no n.º 4 do 

artigo 5.º, pedidos de informação prévia, nos 
termos do artigo 14.º; 

 
3. Certificar a verificação dos requisitos do 

destaque, para efeitos do registo predial da 
parcela destacada, nos termos do disposto no 
n.º 9 do artigo 6.º; 

 
4. Emitir parecer prévio não vinculativo, nas 

situações e no prazo fixado, nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 7.º; 

 
5. Certificar a promoção das consultas a 

entidades externas, nos termos do disposto no 
n.º 12 do artigo 13.º; 

 
6. Proceder às notificações, nos termos e para 

os efeitos previstos no n.º 4 do artigo 14.º e no 
n.º 3 do artigo 65.º; 

 
7. Decidir sobre os pedidos de informação 

prévia, nos termos do disposto no n.º 1 do 
artigo 16.º, bem como os atos constantes dos 
n.ºs 2 e 3 do mesmo artigo; 

 
8. Decidir sobre o projeto de arquitetura, nos 

termos do disposto no n.º 3 do artigo 20.º; 
 
9. Promover a consulta pública para efeitos do 

disposto no artigo 22.º e n.º 2 do 27.º, nos 
termos e condições fixados no regulamento 
municipal; 

 
10. Decidir sobre os pedidos de licenciamento, 

nos termos do disposto nas alíneas b) e c) do 
n.º 1 do artigo 23.º, relativos a obras de 
urbanização e obras previstas nas alíneas c) a 
f) do n.º 2 do artigo 4.º; 

 
11. Aprovar licença parcial para construção de 

estrutura para as obras previstas nas alíneas 
c) a e) do n.º 2 do artigo 4.º, nos termos do 
disposto no n.º 6 do artigo 23.º; 
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12. Celebrar contratos com os requerentes que se 
comprometam a assegurar as infraestruturas 
necessárias à obra, nos termos do disposto 
nos n.ºs 3 e 4 do artigo 25.º; 

 
13. Promover a atualização de documentos nos 

procedimentos de alteração à licença, nos 
termos do disposto no n.º 6 do artigo 27.º; 

 
14. Aprovar alterações à licença de loteamento, 

com ou sem variação do número de lotes, que 
se traduzam na variação das áreas de 
implantação, de construção ou variação do 
número de fogos até 3%, nos termos e 
condições definidas no n.º 8 do artigo 27.º; 

 
15. Fiscalizar e inviabilizar a execução das 

operações urbanísticas objeto de 
comunicação prévia e promover as medidas 
necessárias à reposição da legalidade 
urbanística, quando se verifique que não 
foram cumpridas as normas e condicionantes 
legais e regulamentares, ou que estas não 
tenham sido precedidas de pronúncia das 
entidades externas competentes ou que com 
elas não se conformem, nos termos do 
disposto nos n.ºs 8 e 9 do artigo 35.º; 

 
16. Definir no alvará ou instrumento notarial, as 

parcelas afetas aos domínios público e privado 
do município, nos termos do disposto no n.º 3 
do artigo 44.º; 

 
17. Liquidar as compensações urbanísticas 

previstas nos artigos 44.º e 57.º; 
 
18. Emitir as certidões, nos termos do disposto 

nos n.ºs 2 e 3 do artigo 49.º; 
 
19. Estabelecer as condições e o prazo de 

execução das obras de urbanização, bem 
como a sua alteração, nos termos do disposto 
nos n.ºs 1 e 7 do artigo 53.º; 

 
20. Fixar as condições e prazo de execução de 

obras, nos termos do disposto nos artigos 57.º 
e 58.º; 

 
21. Fixar prazo, por motivo de interesse público 

devidamente fundamentado, para a execução 
faseada de obras, nos termos previstos no n.º 
1 do artigo 59.º; 

 
22. Designar técnicos, nos termos e nas 

condições previstas na lei, para a constituição 
da comissão de realização de vistoria, nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 65.º; 

 

23. Proceder à certificação para efeitos de 
constituição de propriedade horizontal prevista 
no n.º 3 do artigo 66.º; 

 
24. Declarar as caducidades previstas no artigo 

71.º, nos termos do n.º 5 do mesmo artigo; 
 
25. Revogar a licença de operações urbanísticas, 

nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 73.º; 
 
26. Publicitar a emissão do alvará de licença de 

loteamento, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º; 
 
27. Proceder à apreensão de alvarás cassados, 

nos termos do n.º 4 do artigo 79.º; 
 
28. Promover a execução de obras, nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 84.º; 
 
29. Acionar as cauções, nos termos do disposto 

no n.º 3 do artigo 84.º; 
 
30. Proceder ao levantamento do embargo, nos 

termos previstos no n.º 4 do artigo 84.º; 
 
31. Emitir, oficiosamente, alvará, nos termos 

previstos no n.º 4 do artigo 84.º e n.º 9 do 
artigo 85.º; 

 
32. Fixar prazo para a prestação de caução 

destinada a garantir a limpeza e reparação de 
danos causados em infraestruturas públicas, 
nos termos previstos no artigo 86.º; 

 
33. Determinar a execução de obras necessárias 

à correção de más condições de segurança ou 
de salubridade ou de conservação 
necessárias à melhoria do arranjo estético, 
nos termos do n.º 2 do artigo 89.º e alínea a) 
do n.º 3 do artigo 102.º; 

 
34. Ordenar ou determinar a demolição, total ou 

parcial, das construções que ameacem ruína 
ou ofereçam perigo para a saúde e para 
segurança das pessoas, nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 89.º e alínea b) do 
n.º 3 do artigo 102.º; 

 
35. Emitir as certidões a que aludem os n.ºs 5 e 6 

do artigo 89.º; 
 
36. Nomear técnicos para efeitos de vistoria 

prévia, nos termos do disposto no n.º 1 do 
artigo 90.º; 

 
37. Tomar posse administrativa de imóveis para 

efeitos de obras coercivas, nos termos 
previstos no n.º 1 do artigo 91.º; 
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38. Ordenar o despejo administrativo dos prédios 
ou parte dos prédios, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 92.º e nos n.ºs 2 
e 4 do artigo 109.º; 

 
39. Contratar com empresas privadas para efeitos 

de fiscalização, nos termos do disposto no n.º 
5 do artigo 94.º; 

 
40. Adotar as medidas adequadas de tutela e 

restauração da legalidade urbanística, nos 
termos do disposto no nº 1 do artigo 102.º; 

 
41. Proceder à notificação e fixação de prazo, nos 

termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 
do artigo 102.º-A; 

 
42. Solicitar a entrega de documentos e 

elementos, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 3 do artigo 102.º-A; 

 
43. Fornecer a informação sobre os termos em 

que se deve processar a legalização de 
operações urbanísticas, prevista no n.º 6 do 
artigo 102.º-A; 

 
44. Proceder, oficiosamente, à legalização de 

operações urbanísticas e exigir o pagamento 
das respetivas taxas fixadas em regulamento 
municipal, nos termos do disposto no n.º 8 do 
artigo 102.º-A; 

 
45. Promover a realização dos trabalhos de 

correção ou alteração por conta do titular da 
licença ou do apresentante da comunicação 
prévia, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 
105.º; 

 
46. Decidir o meio de cobrança das quantias 

relativas a despesas com a realização de 
obras coercivas, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do 
artigo 108.º; 

 
47. Praticar todos os atos necessários à execução 

do arrendamento forçado previstos do artigo 
108.º-B; 

 
48. Prestar a informação, nos termos e para os 

efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 110.º; 
 
49. Fixar, no mínimo, um dia por semana para 

serem prestados aos cidadãos 
esclarecimentos, ou resposta a pedidos de 
informação ou reclamações, nos termos do 
disposto no n.º 5 do artigo 110.º; 

 
50. Autorizar o pagamento fracionado das taxas, 

nos termos previstos no n.º 2 do artigo 117.º;  
 

51. Manter atualizada a relação dos instrumentos 
jurídicos previstos no artigo 119.º; 

 
52. Prestar informações sobre processos relativos 

a operações urbanísticas, nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 120.º; 

 
53. Enviar mensalmente os elementos estatísticos 

para o Instituto Nacional de Estatística, nos 
termos do n.º 1 do artigo 126.º. 

 
 
E. Nos casos em que seja ainda aplicável, as 

atribuídas pelo n.º 1 do artigo 2.º, artigo 7.°, n.º 
2 do artigo 9.º, artigos 12.º, 15.º, 17.º, 18.º, 
19.°, 20.°, n.ºs 2 e 6 do artigo 23.º, n.º 4 do 
artigo 27.º, artigo 30.º, n.º 1 do artigo 32.º, 
artigos 33.º e 35.°, n.º 2 do artigo 36.º, artigo 
38.º e 41.º, n.º 2 do artigo 47.º, artigos 50.º, 
50.°-A, 51.º, 54.°, 55.°, n.º 6 do artigo 62.º, 
63.º, 65.º, 68.º e 72.° do Regime Jurídico do 
Licenciamento Municipal de Obras Públicas, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 
de novembro.  

 
F. As atribuídas pelo Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 38 382, de 07 de agosto de 1951, na 
sua atual redação, designadamente as 
competências para fixar as condições gerais e 
especiais de salubridade, segurança e estética 
das edificações e ordenar a execução de 
obras de reparação. 

 
G. As competências atribuídas pelo Regime de 

Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas 
de Génese Ilegal, aprovado pela Lei n.º 91/95, 
de 2 de setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 165/99, de 14 de 
setembro, 64/2003, de 23 de agosto, 10/2008, 
de 20 de fevereiro, 79/2013, de 26 de 
dezembro e 70/2015, de 16 de julho, quanto a: 

 
G.1. Efetuar requerimentos de certidão de prédio 

ou prédios em AUGI na Conservatória do 
Registo Predial, nos termos definidos no n.º 3 
do artigo 9.º; 

 
G.2. Indicar o representante da Câmara nas 

Assembleias de Proprietários das 
Administrações Conjuntas, nos termos do n.º 
4 do artigo 9.º; 

 
G.3. Aceitar a documentação relativa à gestão 

financeira das AUGI, ao abrigo do n.º 8 do 
artigo 16.º-C; 
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G.4. Dispensar a apresentação de projetos das 
redes viária, de eletricidade, de águas, de 
esgotos e de arranjos de espaço exteriores, 
bem como o faseamento da sua execução, 
nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º; 

 
G.5. Solicitar elementos instrutórios em falta, nos 

termos definidos no artigo 19.º; 
 
G.6. Proceder à realização de vistorias, nos 

termos definidos no n.º 1 do artigo 22.º; 
 
G.7. Emitir alvará de loteamento, ao abrigo do 

artigo 29.º; 
 
G.8. Proceder ao licenciamento condicionado de 

obras particulares conformes com o projeto 
de loteamento aprovado, nos termos 
definidos no artigo 51.º; 

 
G.9. Emitir parecer sobre a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número 
de compartes de prédios rústicos, ao abrigo 
do artigo 54.º. 

 
 
H. Exercer as competências previstas no Regime 

Jurídico da Reabilitação Urbana, constante do 
Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na 
sua redação atual, no âmbito dos 
procedimentos de controlo prévio previstos no 
RJUE e que, por esta via, são objeto de 
delegação, bem como impor a obrigação de 
reabilitar ou de demolir edifícios e executar 
coercivamente estas obras, ao abrigo dos 
artigos 55.º e 57.º do citado Regime Jurídico 
da Reabilitação Urbana; 

 
I. Exercer a atividade fiscalizadora atribuída por 

lei aos municípios em matéria de segurança 
contra risco de incêndio em edifícios, nos 
termos do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 
220/2008, de 12 de novembro, na sua atual 
redação; 

 
J. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 

de 31 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis 
n.º 47/2014, de 24 de março, 179/2015, de 27 
de agosto, Lei n.º 37/2017, de 02 de junho de 
2017 e Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 
dezembro e Lei n.º 71/2018, de 31 de 
dezembro, que aprovou o Regime Jurídico da 
Avaliação de Impacte Ambiental. 

 
K. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, com exceção da prevista 
na alínea a), do n.º 4 do artigo 5.º do referido 
diploma legal. 

 

L. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 48/2011, de 
1 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
141/2012, de 11 de julho e pelo Decreto-Lei 
n.º 10/2015, de 16 de janeiro, que simplifica o 
regime de acesso e de exercício de diversas 
atividades económicas no âmbito da iniciativa 
“Licenciamento Zero”, bem como na legislação 
conexa ao mencionado diploma legal. 

 
M. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 118/2013, 

de 20 de agosto, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 28/2016, de 23 de junho de 
2016 e alterado pela Lei n.º 52/2018, de 20 de 
agosto e pelo Decreto-Lei n.º 95/2019, de 18 
de julho, que aprovou o Sistema de 
Certificação Energética de Edifícios, o 
Regulamento de Desempenho Energético dos 
Edifícios de Habitação e o Regulamento de 
Desempenho Energético dos Edifícios de 
Comércio e Serviços. 

 
N. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 163/2006, 

de 8 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9 de setembro e pelo Decreto-
Lei n.º 125/2017, de 04 de outubro de 2017 e 
pelo Decreto-Lei n.º 95/2019, de 18 de julho, 
que aprovou o Regime da Acessibilidade aos 
Edifícios e Estabelecimentos que recebem 
Público, Via Pública e Edifícios Habitacionais. 

 
O. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, 

de 05 de setembro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 173/2008, de 
26 de agosto, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, pelos Decretos-Leis n.º 183/2009 
de 10 de agosto e n.º 73/2011, de 17 de junho, 
pela Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro, 
Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11 de maio, pelo 
Decreto-Lei n.º 103/2015, de 15 de junho, pela 
Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março e pelo 
Decreto-Lei n.º 71/2016, de 04 de novembro, 
pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 
dezembro e pela Lei n.º 71/2018, de 31 de 
dezembro, que aprovou o atual Regime Geral 
da Gestão de Resíduos. 

 
P. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 39/2008, de 

7 de março, que aprovou o Regime Jurídico da 
Instalação, Exploração e Funcionamento dos 
Empreendimentos Turísticos, com as 
alterações introduzidas pelos Decretos-Leis 
n.ºs 228/2009, de 14 de setembro, 15/2014, de 
23 de janeiro, 128/2014, de 29 de agosto e 
186/2015, de 3 de setembro e 80/2017, de 30 
de junho, bem como as atribuídas pelo 
Decreto-Lei 128/2014, de 29 de agosto, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 63/2015, de 23 
de abril, que aprovou o Regime Jurídico da 
Exploração dos Estabelecimentos de 
Alojamento Local; 
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Q. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 80/2017, de 
30 de junho, que implementa as medidas 
“Simplex + - Licenciamentos Turísticos + 
Simples”;  

 
R. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 309/2002, 

de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 141/2009, de 16 de junho, n.º 268/2009, de 
09 de setembro, n.º 48/2011, de 01 de abril e 
pelo Decreto-Lei n.º 204/2012, de 29 de 
agosto, que regula a Instalação e o 
Funcionamento dos Recintos de Espetáculos 
e Divertimentos Públicos. 

 
S. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 146/2006, 

de 31 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, 
de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 18/2007, de 16 de março e com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
278/2007, de 1 de agosto, que aprovou o 
Regulamento Geral do Ruído. 

 
T. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 169/2012, 

de 01 de agosto, com as alterações 
introduzidas pelos Decretos-Leis n.ºs 73/2015, 
de 11 de maio, 39/2018, de 11 de junho e 
20/2019, de 30 de janeiro, que cria o Sistema 
de Indústria Responsável, que regula o 
exercício da atividade industrial responsável, a 
instalação e exploração de zonas empresariais 
responsáveis, bem como o processo de 
acreditação de entidades no âmbito deste 
sistema. 

 
U. As conferidas pelo Decreto-Lei n.º 267/2002, 

de 26 de novembro, com as alterações que lhe 
foram introduzidas pelos Decretos-Leis nºs. 
389/2007, de 30 de novembro, 31/2008, de 25 
de fevereiro, 195/2008, de 6 de outubro e 
217/2012, de 09 de outubro (altera e republica 
o Decreto-Lei n.º 267/2002), e Lei n.º 15/2015, 
de 16 de fevereiro, que estabelece os 
procedimentos e define as competências para 
efeitos de Licenciamento e Fiscalização de 
Instalações de Armazenamento de Produtos 
de Petróleo e Instalações de Postos de 
Abastecimento de Combustíveis. 

 
V. As previstas nos artigos 3.º, 27.º, n.º 1 do 

artigo 45.º, n.º 1 do artigo 50.º e n.º 1 do artigo 
52.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de 
dezembro, na sua atual redação, que aprovou 
o Regime Jurídico do Licenciamento e 
Fiscalização de Atividades pelas Câmaras 
Municipais. 

 
W. As atribuídas pela Lei n.º 105/2015, de 25 de 

agosto, que aprova o Regime Jurídico da 
Atividade de Guarda Noturno. 

 

X. As atribuídas pelos artigos 5.º, 7.º, 8.º, 9.º, n.ºs 
3 e 5 do artigo 41.º, n.ºs 3 e 5 do artigo 44.º e 
n.º 1 do artigo 146.º do Regime Jurídico de 
Acesso e Exercício de Atividades de 
Comércio, Serviços e Restauração 
(RJAEACSR), aprovado em Anexo ao 
Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 102/2017, de 23 
de agosto de 2017 e pela Lei n.º 15/2018, de 
27 de março. 

 
Y. As conferidas pelo Decreto-Lei n.º 320/2002, 

de 28 de dezembro, com as alterações que lhe 
foram introduzidas pela Lei n.º 65/2013, de 27 
de agosto, que estabelece o Regime de 
Manutenção e Inspeção de Ascensores, 
Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes, após a sua entrada em serviço, bem 
como as condições de acesso às atividades 
de manutenção e de inspeção. 

 
Z. As previstas no Decreto-Lei n.º 280/2007, de 

07 de agosto, que aprovou o Regime Jurídico 
do Património Imobiliário Público, com as 
alterações introduzidas pelas Leis n.ºs 55-
A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 
de dezembro, 66-B/2012, de 31 de dezembro, 
36/2013, de 11 de março, 83-C/2013, de 31 de 
dezembro e pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro, que seguidamente se indicam: 

 
Z.1. Reservar para uso privativo a totalidade ou 

parte do imóvel de domínio público de uso 
comum, quando motivos de interesse público 
o justifiquem; 

 
Z.2. Ceder, a título precário, imóveis de domínio 

público para utilização por outras entidades 
públicas; 

 
Z.3. Autorizar o uso comum extraordinário dos 

imóveis de domínio público e fixar as 
condições de tal uso; 

 
Z.4. Denunciar contratos de arrendamento sem 

dependência de ação judicial, quando os 
prédios se destinem à instalação de serviços 
municipais e ordenar o despejo imediato, sem 
dependência de ação judicial, se o 
arrendatário não desocupar o prédio no prazo 
de 120 dias a contar da notificação de 
denúncia. 

 
 
AA. As atribuídas pelo Código da Estrada, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de 
maio, na sua atual redação em vigor. 
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BB. As conferidas pelo Decreto-Regulamentar n.º 
2-A/2005, de 24 de março, relativo à utilização 
das vias públicas para realização de 
atividades de caráter desportivo, festivo ou 
outras que possam afetar o trânsito normal, 
bem como pelo Regulamento de Sinalização 
do Trânsito aprovado pelo Decreto-
Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, 
alterado pelos Decretos-Regulamentares n.ºs 
41/2002, de 20 de agosto, 13/2003, de 26 de 
junho, e 2/2011, de 3 de março e 6/2019, de 
22 de outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 39/2010, 
de 26 de abril, e pela Retificação n.º 9-D/2003, 
de 18 de junho. 

 
CC. As atribuídas pelo Regulamento de Obras e 

Trabalhos na Via Pública relativo à 
construção, instalação, uso e conservação de 
infraestruturas no Município de Loures, 
publicado no Diário da República, na 2.ª 
série, n.º 45, em 5 de março de 2013. 

 
DD. As previstas no Regime de Arrendamento 

Apoiado (Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro), nomeadamente no que diz 
respeito à verificação e a decisão 
relativamente às causas de resolução dos 
contratos, atualizações de valores de renda e 
da composição dos agregados familiares, 
aplicação de sanções acessórias, verificação 
e decisão sobre impedimentos, condições de 
acesso ou procedimentos de atribuição de 
habitação em regime de arrendamento 
apoiado, bem como o previsto no artigo 28.º 
no que se refere à decisão de ordenar e 
executar o despejo, podendo requisitar as 
autoridades policiais competentes, bem como 
a decisão de promoção da correspondente 
execução, em caso de resolução de contratos 
de arrendamento com fundamento em falta 
de pagamento de rendas, encargos ou 
despesas. 

 
EE. A relativa à cobrança coerciva das dívidas, 

provenientes de taxas, encargos de mais-
valias e outras de natureza tributária, no 
âmbito da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 
na sua atual redação, que aprovou o Regime 
Financeiro das Autarquias Locais e das 
Entidades Intermunicipais, do Decreto-Lei n.º 
433/99, de 26 de outubro, e na Lei n.º 53-
E/2006, de 29 de dezembro, na sua atual 
redação, que aprovou o Código do 
Procedimento e do Processo Tributário, e do 
artigo 179.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 
de janeiro, que aprovou o Código do 
Procedimento Administrativo. 

 
 

FF. As atribuídas pelo Regulamento Municipal 
sobre Instalação de Equipamento de 
Videovigilância em Instalações Municipais, 
aprovado na 14.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal, realizada em 13 de julho 
de 2006 e na 4.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, realizada em 19 de 
setembro de 2006. 

 
GG. Decidir sobre o exercício do direito de 

preferência na transmissão de imóveis, na 
sequência de requerimento dos interessados. 

 
HH. As necessárias à direção dos procedimentos 

administrativos, no âmbito da instrução 
daqueles em que a Câmara Municipal seja o 
órgão competente para a decisão final, nos 
termos dos n.ºs 1 e 4 do artigo 55.º do 
Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 
de janeiro, à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, bem 
como para a decisão nos termos previstos 
nos artigos 95.º, 131.º, 132.º e 133.º do 
mesmo Código. 

 
II. Decidir requerimentos relativos ao exercício 

do direito à informação nos termos do 
disposto nos artigos 82.º a 85.º do Código do 
Procedimento Administrativo. 

 
JJ. No âmbito contraordenacional, as que nos 

termos legais e regulamentares sejam 
atribuídas, relativas a: 

 
JJ.1. Instrução dos processos e aplicação de 

quaisquer sanções contraordenacionais; 
 
JJ.2. Instauração de processos de 

contraordenação e nomeação dos respetivos 
instrutores, promoção da instrução dos 
processos de contraordenação, prática de 
todos os atos e procedimentos e efetivação 
das diligências necessárias para a sua 
conclusão; 

 
JJ.3. Prática dos atos interlocutórios ou 

instrumentais ao desenvolvimento dos 
processos de contraordenação; 

 
JJ.4. Prática de todos os atos subsequentes à 

decisão dos processos de contraordenação, 
nomeadamente o envio para o Ministério 
Público junto do tribunal territorialmente 
competente, quer em sede de impugnação 
judicial, quer em sede de cobrança coerciva 
decorrente da falta de pagamento das 
coimas e custas processuais aplicadas; 

 



 

 
N.º 24 

  

 
 

18 de DEZEMBRO 
de 2019 

 
 
 
 

21 

 

JJ.5. Colaboração com as autoridades 
administrativas que o solicitem, ordenando a 
realização das diligências requeridas. 

 
 
KK. As atribuídas no âmbito do Regime de Acesso 

à Atividade e ao Mercado dos Transportes em 
Táxi, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 251/98, de 
11 de agosto, na sua atual redação.  

 
LL. No âmbito do exercício das novas 

competências transferidas para as autarquias 
locais: 

 
LL.1. As atribuídas à Câmara Municipal pelo 

Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30 de janeiro, 
no domínio da cultura, concretamente no 
que respeita ao controlo prévio e 
fiscalização de espetáculos de natureza 
artística; 

 
LL.2. As atribuídas à Câmara Municipal pelo 

Decreto-Lei n.º 100/2018, de 28 de 
novembro, que transfere competências no 
domínio das vias de comunicação, quanto à 
gestão dos troços de estrada, equipamentos 
e infraestruturas transferidas para a gestão 
do município; 

 
LL.3. As atribuídas à Câmara Municipal pelo 

Decreto-Lei n.º 101/2018, de 29 de 
novembro, que concretiza a transferência de 
competências, para os municípios, no 
domínio da justiça; 

 
LL.4. As atribuídas à Câmara Municipal pelo 

Decreto-Lei n.º 103/2018, de 29 de 
novembro, que concretiza a transferência de 
competências, para os municípios, no 
domínio do apoio às equipas de intervenção 
permanente das associações de bombeiros 
voluntários; 

 
LL.5. As atribuídas à Câmara Municipal pelo 

Decreto-Lei n.º 104/2018, de 29 de 
novembro, nomeadamente decidir a 
instituição e gestão de Gabinetes de Apoio 
aos Emigrantes e Centros Locais de Apoio e 
Integração de Migrantes; 

 
LL.6. As atribuídas à Câmara Municipal pelo 

Decreto-Lei n.º 105/2018, de 29 de 
novembro, quanto à decisão de gestão e 
execução de programas, de âmbito nacional 
e regional, de apoio ao arrendamento 
urbano e reabilitação urbana; 

 
 
 

LL.7. As atribuídas à Câmara Municipal pelo 
Decreto-Lei n.º 106/2018, de 29 de 
novembro, quanto à gestão do património 
imobiliário público sem utilização, localizado 
no território do concelho de Loures; 

 
LL.8. As atribuídas à Câmara Municipal pelo 

Decreto-lei n.º 107/2018, de 29 de 
novembro, quanto à regulação e 
fiscalização em matéria de estacionamento 
nas vias e espaços públicos dentro das 
localidades, para além das destinadas a 
parques e zonas de estacionamento, quer 
fora das localidades, que estejam sobre 
jurisdição municipal, com exceção das que 
se encontrem concessionadas; 

 
LL.9. As atribuídas à Câmara Municipal pelo 

artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 12/2019, de 21 
de janeiro, nomeadamente decidir os 
pedidos de autorização prévia e receber as 
comunicações prévias das ações de 
arborização e rearborização, com exceção 
das respeitantes a áreas integradas, total ou 
parcialmente na Rede Nacional de Áreas 
Protegidas ou Rede Natura 2000;  

 
LL.10. Com exceção das competências previstas 

na al. d) do n.º 1 e al.s b), c) e d) do n.º 4 do 
artigo 4.º, as atribuídas à Câmara Municipal 
pelo Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28 de 
maio, que concretiza a transferência de 
competências no domínio da gestão das 
áreas afetas à atividade de náutica de 
recreio e dos portos ou instalações de apoio 
à pesca não inseridas na área de jurisdição 
dos portos comerciais e na gestão das 
áreas sob jurisdição portuária sem utilização 
portuária reconhecida ou exclusiva e de 
áreas urbanas de desenvolvimento turístico 
e económico não afetas à atividade 
portuária.  

 
 
MM. Exercer as demais competências legalmente 

conferidas, tendo em vista o prosseguimento 
normal das atribuições do Município. 

 
NN. As competências ora delegadas abrangem a 

prática de todos os atos inerentes à 
determinação do início dos procedimentos 
respetivos, nomeação de instrutor quando for 
o caso, realização de atos instrutórios e 
tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e à 
obtenção das decisões inerentes. 
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2. A revogação da proposta n.º 509/2017 
deliberada pela Câmara Municipal na sua 1.ª 
Reunião Ordinária, de 25 de outubro de 2017, 
relativa à delegação de competências da 
Câmara Municipal no seu Presidente.  

 
3. Que a presente proposta de deliberação 

produza efeitos a 01 de janeiro de 2020, 
considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados 
desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com a presente 
deliberação. 

 
 

Loures, 11 de dezembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 
 
 

REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL 
 

Proposta de designação do Representante do 
Município de Loures no Conselho Geral da 
companhia Carris de Ferro de Lisboa, E.M., SA. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 694/2019 

 
Considerando que:  
 
A. Na sequência da aprovação da Lei n.º 

107/2017, de 10 de novembro, que aprova a 
transferência da totalidade das ações da 
companhia Carris de Ferro de Lisboa, E.M., 
SA (Carris) do Estado para o Município de 
Lisboa, foi aprovada a criação de um 
Conselho Geral Consultivo, como órgão de 
natureza consultiva da Carris; 

 
 
 

B. Ao Conselho Geral Consultivo, de acordo com 
o artigo 10.º, compete a emissão de pareceres 
sobre Planos Estratégicos e Plurianuais, a 
emissão de recomendações, tendo em vista a 
integração da oferta e das várias redes de 
transportes existentes na Área Metropolitana 
de Lisboa, bem como a melhoria da prestação 
do serviço público de transporte, 
nomeadamente a expansão da rede, 
percursos e novas linhas, e a pronúncia sobre 
outros assuntos relacionados com a atividade 
da Carris; 

 
C. O Conselho Geral Consultivo é composto por 

representantes de diversas entidades, entre as 
quais os municípios onde a empresa ofereça 
serviço de transporte; 

 
D. A Carris solicitou ao Município de Loures que 

indicasse o seu representante. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, nos termos do disposto 
no artigo 33.º, n.º 1, alínea oo), da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, delibere designar como 
representante do Município de Loures no 
Conselho Geral da companhia Carris de Ferro de 
Lisboa, E.M., SA (Carris), o arquiteto Mário José 
de Abreu Moreira. 

 
 

Loures, 11 de dezembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por 4 votos a favor, 1 voto contra e 6 
votos em branco, mediante escrutínio secreto) 

 
 
 
 

AMBIENTE 
 

Processo n.º 33/DA 
Empreitada do Parque de Estacionamento e 
Área Envolvente na Quinta de Santa Teresa, em 
Camarate 
Proposta de aprovação da adjudicação da 
empreitada à empresa DECOVERDI, Plantas e 
Jardins, S.A., pelo valor de 385.911,42 €  
acrescido do IVA à taxa legal em vigor, sendo o 
prazo de execução de 150 (cento e cinquenta) 
dias, e de aprovação da minuta do contrato. 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 696/2019 
 

Considerando que: 
 

A. Na sequência da deliberação de aprovação 
que recaiu sobre a Proposta de Deliberação 
n.º 592/2019, na 48.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal, realizada em 23/10/2019, 
foi lançado o ajuste direto, em conformidade 
com o disposto pelas alíneas b) do n.º 1 e a) 
do n.º 2 do artigo 16.º, conjugadas com a 
alínea b) do artigo 24.º e com os artigos 112.º 
a 127.º, todos do Código dos Contratos 
Públicos (CCP), desenvolvido sob o número 
de processo 33/DA, para a execução da 
empreitada do “Parque de Estacionamento e 
Área Envolvente na Quinta de Santa Teresa, 
em Camarate”; 

 

B. Decorrido o prazo para a apresentação da 
proposta, os serviços do Departamento de 
Ambiente procederam à abertura e análise da 
proposta submetida pelo único concorrente e 
convidado, DECOVERDI, Plantas e Jardins, 
S.A., tendo constatado uma divergência entre 
o valor constante, por um lado, do documento 
intitulado “Proposta Financeira” - que refere o 
valor de 385.919,40 € - e, por outro lado, dos 
documentos intitulados “Declaração de Preços 
Parciais”, “Plano de Pagamentos e 
Cronograma Financeiro”, do questionário da 
plataforma eletrónica Vortal e da “Lista de 
Preços Unitários”, referindo-se todos estes ao 
valor total de 385.911,42 €; 

 

C. No exercício das respetivas competências e 
em cumprimento do disposto pela alínea b) do 
n.º 4 do artigo 43.º, pelo n.º 3 do artigo 60.º, 
pelos n.ºs 3 e 4 do artigo 72.º, bem como do 
disposto pelo artigo 125.º do CCP, foi o 
concorrente convidado a aperfeiçoar a sua 
proposta, nos termos do Projeto de Decisão 
de Adjudicação anexo, donde resultou a 
retificação do elemento formal do preço que 
resultava de todos os documentos da 
proposta, à exceção daquele designado 
“Proposta Financeira”; 

 

D. A retificação daquele elemento formal da 
proposta, que faz parte integrante da mesma, 
não implicou qualquer alteração aos termos da 
proposta nem o suprimento de omissões 
justificativas da sua exclusão nos termos do 
n.º 2 do artigo 72.º do CCP e/ou nem mesmo 
uma “negociação” da que tinha já sido 
apresentada, ou uma qualquer introdução à 
mesma de algo substancialmente inovador ou 
a alteração dos seus próprios atributos, 
limitando-se a tornar claro, percetível e 
consensual o que esta já continha; 

E. A proposta integra e dá cumprimento a todas 
as exigências legal e procedimentalmente 
previstas. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto pela alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, do 
artigo 125.º, bem como nos artigos 73.º, 76.º e 
98.º, todos do Código dos Contratos Públicos: 
 
1. Aprovar o Projeto de Decisão de Adjudicação 

referente ao ajuste direto desenvolvido sob o 
número de processo 33/DA; 

 
2. Aprovar a adjudicação da empreitada do 

Parque de Estacionamento e Área Envolvente, 
na Quinta de Santa Teresa, em Camarate, à 
empresa DECOVERDI, Plantas e Jardins, 
S.A., pelo valor de 385.911,42 € (trezentos e 
oitenta e cinco mil, novecentos e onze euros e 
quarenta e dois cêntimos), acrescidos do IVA 
à taxa legal em vigor, com prazo de execução 
de 150 (cento e cinquenta) dias; 

 
3. Aprovar a minuta do contrato. 

 
 

Loures, 11 de dezembro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
 

EMPREITADA 
 

Entre: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt e telecópia número 
211151709, adiante designado por Primeiro 
Contraente ou Dono de Obra, neste ato 
representado por Bernardino José Torrão Soares, 
que também usa assinar Bernardino Soares, 
Primeiro Outorgante, na qualidade de Presidente 
da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
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Sociedade DECOVERDI, Plantas e Jardins, S.A., 
titular do número único de matrícula na 
Conservatória do Registo Comercial e de pessoa 
coletiva número 502438878, com sede na Rua 
Manuel Tiago, número 107-1.º, C.P.2870-353 
freguesia de Montijo e Afonsoeiro, concelho do 
Montijo, com endereço eletrónico ……… e 
telecópia número ……….. , com o capital social de 
250.000,00 euros, matriculada na Conservatória 
do Registo Comercial de Setúbal, adiante 
designada por Segundo Contraente, neste ato 
representada por ………… , Segundo Outorgante, 
na qualidade ……….. da mencionada sociedade, 
conforme Certidão Permanente do Registo 
Comercial online visualizada na presente data, 
através do código de acesso 5508-2245-7804. 
 
É celebrado o presente Contrato de Empreitada de 
Obras Públicas, precedido de ajuste direto, 
aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 
Loures, tomada na sua 48.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 23 de outubro de 2019, e 
disponibilizado em 04 de novembro de 2019 na 
plataforma VortalNext, com a aprovação da 
adjudicação e da minuta de contrato, nos termos 
da deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
tomada na sua ... .ª Reunião Ordinária realizada 
em … .de ……. de 2019, que se rege pelas 
Cláusulas Seguintes e no omisso pelas 
disposições contidas no Código dos Contratos 
Públicos e legislação aplicável ao objeto do 
contrato: 
 
Cláusula Primeira - 1. O contrato tem por objeto a 
realização da empreitada “ Parque de 
Estacionamento e área envolvente, na Quinta de 
Santa Teresa, em Camarate”, nas condições 
estabelecidas na proposta do Empreiteiro e seu 
melhoramento, nas cláusulas do Caderno de 
Encargos e demais elementos escritos, 
desenhados e patenteados, documentos que, aqui 
se dão por integralmente reproduzidos e que ficam 
arquivados, constituindo parte integrante do 
presente contrato, de acordo com o previsto no 
artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
2. A presente empreitada insere-se no âmbito da 
requalificação do espaço público e tem por objeto 
a criação de um parque de estacionamento no 
espaço confinante com a Rua Manuel João dos 
Santos, na União das Freguesias de Camarate, 
Unhos e Apelação, complementado com um 
tratamento urbanístico completo daquela área, 
dotando-a de um conjunto de espaços urbanos 
para usufruto da população. 
 
Cláusula Segunda - O Empreiteiro obriga-se a 
executar a empreitada, no prazo de 150 (cento e 
cinquenta) dias seguidos, a contar da data da 
consignação. 

Cláusula Terceira - 1. O valor contratual desta 
Empreitada é de 385.911,42 € (trezentos e oitenta 
e cinco mil, novecentos e onze euros e quarenta e 
dois cêntimos), acrescido do IVA - Imposto sobre o 
Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor, se 
legalmente devido. 
 
2. A despesa resultante do presente contrato será 
satisfeita pela dotação orçamental seguinte: 
classificação orgânica: …….. , classificação 
económica: ………. . 
 
3. Ao contrato foi atribuída a ficha de 

compromisso com o número ……. , datado de 
…….. . 

 
Cláusula Quarta - O pagamento devido será 
efetuado nos termos definidos na Cláusula 36.ª do 
Caderno de Encargos e na Proposta do 
Empreiteiro. 
 
Cláusula Quinta - A caução oferecida para 
execução do contrato foi prestada através de ……. 
com o número …….. , emitida em …. de ….. de 
2019, pelo ……… , com sede na Rua ……….. , no 
valor de 19.295,57 € (dezanove mil duzentos e 
noventa e cinco euros e cinquenta e sete 
cêntimos), a favor do Município de Loures, 
correspondente a 5% do valor do contrato. 
 
Cláusula Sexta - 1. Para reforço da caução 
prestada com vista a garantir o exato e pontual 
cumprimento das obrigações contratuais, às 
importâncias que o Empreiteiro tiver a receber em 
cada um dos pagamentos parciais previstos é 
deduzido o montante correspondente a 5 % desse 
pagamento. 
 
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, 
ser substituído por depósito de títulos, garantia 
bancária ou seguro-caução, nos mesmos termos 
previstos para a caução referida na cláusula 
anterior. 
 
Cláusula Sétima - 1. A revisão dos preços 
contratuais, como consequência de alteração dos 
custos de mão de obra, de materiais ou de 
equipamentos de apoio durante a execução da 
empreitada, é efetuada na modalidade de 
“Fórmula”, nos termos do disposto no Decreto-Lei 
número 06/2004, de 06 de janeiro, sendo a 
fórmula de revisão a utilizar a constante da 
Cláusula 58.ª, n.º 4 - Cláusulas Especiais do 
Caderno de Encargos. 
 
2. Os diferenciais de preços, para mais ou para 
menos, que resultem da revisão de preços da 
empreitada são incluídos nas situações de 
trabalhos. 
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Cláusula Oitava - Em caso de violação dos 
prazos contratuais, as sanções serão aplicadas 
nos termos da Cláusula 11.ª do Caderno de 
Encargos. 
 
Cláusula Nona - O prazo de garantia varia em 
função dos tipos de defeitos, nos termos da 
Cláusula 47.ª do Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Décima - Para todas as questões 
emergentes do contrato será competente o 
Tribunal Administrativo com competência territorial 
para o Concelho de Loures, com expressa 
renúncia a qualquer outro. 
 
Cláusula Décima Primeira - 1. Fazem parte 
integrante do contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, bem 

como os esclarecimentos e retificações 
relativos ao Caderno de Encargos; 

 
b) O Caderno de Encargos, a proposta 

adjudicada e os esclarecimentos sobre a 
mesma, prestados pelo adjudicatário. 

 
2. Em caso de divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 
pela ordem pela qual são indicadas nesse número. 
Quando a divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato, 
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 
ajustamentos propostos e aceites pelo 
adjudicatário. 
 
Cláusula Décima Segunda - Foi designado pelo 
Contraente Público, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 290.º- A do Código dos 
Contratos Públicos, gestora do contrato a 
Arquiteta Madalena Neves. 
 
Cláusula Décima Terceira - As notificações e 
comunicações entre os Contraentes relativas à 
fase de execução do contrato devem ser 
efetuadas por e-mail para os seguintes endereços 
eletrónicos: 
 
- MUNICÍPIO DE LOURES: ……………. 
- DECOVERDI, Plantas e Jardins, S.A.: 

……………. 
 
Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus 
representados, aceitam o presente contrato nas 
condições exaradas. 
 
Pelo Segundo 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 20..., 
comprovativa da situação contributiva 
regularizada; 

- Certidão do Serviço de Finanças de ………., 
válida até …. de ……. de 20...., comprovativa 
da situação tributária regularizada; 

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

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

 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

CULTURA 
 

Proposta de aprovação da atribuição de apoio 
financeiro às entidades participantes na 
organização da Festa do Vinho e das Vindimas, 
em Bucelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 697/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures promoveu, no ano de 

2019, em colaboração com diversas entidades 
da freguesia de Bucelas, a Festa do Vinho e 
das Vindimas, iniciativa de cariz tradicional e 
popular de referência nacional; 

 
B. Essas entidades detêm a responsabilidade 

dos diversos espaços funcionais (bar, taberna, 
quermesse, doçaria e padaria), colaboram na 
programação e são determinantes para a 
realização do desfile etnográfico; 

 
C. De acordo com o disposto na informação 

técnica n.º E/130097/2019, foi proposta a 
atribuição de apoio financeiro às entidades 
que colaboraram na organização da Festa do 
Vinho e das Vindimas. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto na al. u) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar a atribuição de apoio financeiro, a cada 
uma das entidades inframencionadas, pela sua 
colaboração na Festa do Vinho e das Vindimas, 
em 2019, com base no disposto na informação 
E/130097/2019: 
 
- Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Bucelas, com o NIF 
501073523, no valor de 1.175,00 € (mil cento 
e setenta e cinco euros); 

 
- Grupo Musical e Recreativo da Bemposta, 

com o NIF 501140832, no valor de 1.925,00 € 
(mil novecentos e vinte e cinco euros), ao qual 
acresce o valor de 300,00 € (trezentos euros) 
para comparticipação nas despesas inerentes 
ao aluguer de uma junta de bois que integrou 
o desfile; 

 
- Associação Recreativa, Cultural e Desportiva 

de Vila de Rei, com o NIF 501750240, no valor 
de 1.925,00 € (mil novecentos e vinte e cinco 
euros); 

 
- Banda Recreativa de Bucelas, com o NIF 

501083138, no valor de 1.325,00 € (mil 
trezentos e vinte e cinco euros); 

 
- Centro de Cultura e Desporto de Vila Nova, 

com o NIF 502532050, no valor de 1.525,00 € 
(mil quinhentos e vinte e cinco euros) ao qual 
acresce o valor de 700,00 € (setecentos 
euros) para comparticipação nas despesas 
inerentes ao aluguer de duas juntas de bois e 
uma galera para participação no desfile; 

 
- União Cultural Recreativa da Chamboeira, 

com o NIF 501236163, no valor de 1.525,00 € 
(mil quinhentos e vinte e cinco euros); 

 
- Clube de Futebol “Os Bucelenses”, com o NIF 

501855521, no valor de 1.075,00 € (mil e 
setenta e cinco euros); 

 
- Casa do Povo de Bucelas, com o NIF 

500927359, no valor de 1.275,00 € (mil 
duzentos e setenta e cinco euros); 

 
- Núcleo Sportinguista de Bucelas, com o NIF 

506550796, no valor de 1.075,00 € (mil e 
setenta e cinco euros). 

 
 
 
 

Loures, 9 de dezembro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
Proposta de aceitação, a título de inventário, da 
doação de bens de equipamento eletrónico. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 700/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Os Municípios têm atribuições nos domínios 

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

 
B. Foi manifestada a vontade, pela empresa 

BLUEOTTER Circular S.A., conforme 
documento registado com o n.º 
E/137542/2019, de doação de Smart TV LED 
75” 4K Ultra HD, com suporte de parede 
compatível, cabo HDMI e teclado wireless, no 
valor de 1.200,00 € (mil e duzentos euros), 
IVA incluído. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a aceitação, a título de 
inventário, sem contrapartidas, da doação pela 
empresa BLUEOTTER Circular S.A., de uma 
Smart TV LED 75” 4K Ultra HD, com suporte de 
parede compatível, cabo HDMI e teclado wireless, 
no valor de 1.200,00 € (mil e duzentos euros), IVA 
incluído. 
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Loures, 12 de dezembro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata e os votos a 
favor do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente, dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária e das Sr.ªs 
Vereadoras e do Sr. Vereador eleitos pelo 
Partido Socialista, não tendo participado na 
votação o Sr. Vereador Nuno Ricardo 
Conceição Dias) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da minuta de acordo de 
colaboração entre o Município de Loures e Vasco 
Camilo Alves, na qualidade de proprietário do 
prédio sito na Rua da Paciência, n.ºs 12-14, em 
Bucelas, conhecido como Casa de Nossa Senhora 
da Paciência, com vista à promoção e salvaguarda 
do imóvel, respetivo recheio e memórias a eles 
associadas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 701/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem atribuições 

no domínio da cultura, nomeadamente no que 
concerne ao apoio a atividades culturais para 
a população; 

 
B. É objetivo do Município o aumento da oferta 

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

 
C. O prédio urbano designado Casa de Nossa 

Senhora da Paciência, sito na Rua da 
Paciência, n.ºs 12-14, em Bucelas, que é 
atualmente propriedade de Vasco Alexandre 
Lança Camilo Alves, encontrando-se em 
posse da sua família há mais de 100 anos, 
mantém a sua composição originária - casas 
de habitação e capela, como os respetivos 
recheios - que permite manter os ambientes 
de épocas anteriores e revela grande 
interesse cultural, social e histórico; 

 
 
 

D. O proprietário propôs junto do Município de 
Loures uma cooperação para a salvaguarda e 
promoção do edifício e respetivo recheio, em 
termos culturais, como forma de perpetuar a 
memória passada de Bucelas. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 107/2001, 
de 8 de setembro, em conjugação com a al. t) do 
n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, aprovar a minuta de acordo de 
colaboração entre o Município de Loures e Vasco 
Camilo Alves, na qualidade de proprietário do 
prédio sito na Rua da Paciência, n.ºs 12-14, em 
Bucelas, conhecido como Casa de Nossa Senhora 
da Paciência, com vista à promoção e salvaguarda 
do imóvel, respetivo recheio e memórias a eles 
associadas. 

 
 

Loures, 26 de novembro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

entre o Município de Loures 
e a Casa de Nossa Senhora da Paciência 

 
I. O prédio urbano, designado Casa de Nossa 

Senhora da Paciência, sito na Rua da 
Paciência, n.ºs 12-14, 2670-665 Bucelas, é 
propriedade de Vasco Alexandre Lança 
Camilo Alves, integrando o seu património por 
sucessão hereditária e sendo residência de 
sua família há mais de 100 anos; 

 
II. O imóvel mantém a sua composição originária 

- casas de habitação e capela, com os 
respetivos recheios - que permite manter os 
ambientes de épocas anteriores e daí advindo 
o interesse cultural, social e histórico;  

 
III. O proprietário está a reabilitar o edificado com 

a perspetiva da exploração comercial no 
âmbito da realização de eventos e alojamento 
local mas, no seguimento da abertura de 
portas para visitas guiadas, pretende a 
colaboração com o Município de Loures de 
modo a recuperar a memória histórica da casa 
e da capela, integrando o edificado nas 
iniciativas da autarquia, tais como: 
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a) Percursos pelo património; 
b) Visitas guiadas pontuais; 
c) Visite o Nosso Concelho; 
d) Datas comemorativas; 
e) Festa do Vinho e das Vindimas; 
f) Colóquios, debates, seminários, entre outras. 
 
IV. Nos termos do n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 

107/2001, de 8 de setembro, a proteção, 
valorização e divulgação do património cultural 
constituem um dever do Estado, das Regiões 
Autónomas e das Autarquias Locais; 

 
V. Ao Município de Loures compete assegurar o 

levantamento, classificação, administração, 
manutenção, recuperação e divulgação do 
património cultural, paisagístico e urbanístico 
do município, entre outros, nos termos da 
alínea t) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 
VI. O conjunto edificado em questão não é 

património classificado nem propriedade 
municipal, mas possui valor histórico-
patrimonial documentado e relevante para a 
história do município de Loures. 

 
Considerando a perspetiva da conciliação entre o 
interesse público (município de Loures) e privado 
(proprietário do edificado) o cumprimento dos 
propósitos referidos em III, a preservação da 
memória e a salvaguarda do património relevante 
para a história do município de Loures, é 
celebrado o presente acordo de colaboração 
entre: 
 
O Município de Loures, com sede na Praça da 
Liberdade 2674-501 Loures, pessoa coletiva de 
direito público n.º 501294996, neste ato 
representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante 
designado como Primeiro Outorgante 
 
e 
 
Vasco Alexandre Lança Camilo Alves, titular do 
cartão de cidadão n.º xxxxxx, válido até xx/xx/xxxx, 
contribuinte n.º xxxxxxxxx, e residente na 
xxxxxxxxx, adiante designado como Segundo 
Outorgante. 
 
 
De acordo com as seguintes cláusulas: 

 
 
 
 
 
 
 

Cláusula 1.ª 
(Objeto) 

 
O presente acordo de colaboração visa concretizar 
o conjunto de obrigações a assumir por cada um 
dos outorgantes tendo por objetivo iniciativas de 
valorização e divulgação do património histórico-
cultural do concelho, em geral, e do conjunto 
edificado da Casa de Nossa Senhora da 
Paciência, em concreto. 

 
 

Cláusula 2.ª 
(Obrigações dos Outorgantes) 

 
1. No âmbito deste acordo de colaboração e com 

vista à concretização dos seus objetivos, o 
Primeiro Outorgante obriga-se a: 

 
a) Disponibilizar apoio técnico nas áreas da 

história, arqueologia, documentação e 
museologia, no que concerne a procedimentos 
a adotar; 

b) Disponibilizar informação decorrente de 
estudos para a conceção de materiais de 
divulgação/promoção por parte do Segundo 
Outorgante; 

c) Disponibilizar os meios técnicos necessários à 
prossecução das iniciativas da sua autoria, 
assim como o material básico para o efeito; 

d) Fornecer ao Segundo Outorgante a 
identificação dos técnicos envolvidos nas 
iniciativas, assim como qualquer alteração nos 
elementos envolvidos; 

e) Propor um calendário anual de iniciativas 
municipais regulares ou apoiadas pelo 
município que impliquem o envolvimento do 
Segundo Outorgante; 

f) Propor ao Segundo Outorgante iniciativas 
pontuais a realizar, com a antecedência 
mínima de 30 dias, salvo quando esse prazo 
não possa ser cumprido por motivos de força 
maior ou não imputáveis ao Primeiro 
Outorgante; 

g) O apoio a atividades decorrentes do plano 
anual da Casa da Paciência, na medida em 
que se revelem de interesse para ambos os 
Outorgantes. 

 
2. No âmbito deste Acordo de colaboração e com 

vista à concretização dos seus objetivos, cabe 
ao Segundo Outorgante: 

 
a) Disponibilizar o espaço da Casa de Nossa 

Senhora da Paciência, no âmbito das 
iniciativas desenvolvidas pelo Primeiro 
Outorgante; 

b) Disponibilizar o acesso ao edifício, em regime 
de horário de trabalho, no âmbito da 
preparação de iniciativas; 
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c) Assegurar a limpeza e o livre-trânsito no 
âmbito das iniciativas previstas na Cláusula 
2.ª, n.º 1, alíneas e) e f); 

d) A prestação de todo o apoio solicitado, de 
acordo com o estabelecido em III e nas 
Cláusulas 1.ª e 2.ª, com os recursos 
disponíveis; 

e) O apoio a atividades decorrentes do plano 
anual da CML, na medida em que se revelem 
de interesse para ambos os Outorgantes. 

 
 

Cláusula 3.ª 
(Vigência) 

 
1. O presente Acordo de colaboração terá a 

duração de dois anos, renovado tacitamente 
por iguais períodos, salvo denúncia de 
qualquer das partes, comunicada por escrito 
com a antecedência de 60 dias. 

 
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, 

deverá ser realizada uma reunião entre as 
partes, entre os 90 e os 60 dias que 
antecedem o final do período de vigência do 
acordo, de modo a aferir a pertinência da 
manutenção do acordo de colaboração no 
contexto da atividade de ambos os 
Outorgantes. 

 
3. O Acordo de colaboração entra em vigor à 

data da sua outorga por ambos Outorgantes. 
 
 

Cláusula 4.ª 
(Alteração ou revisão 

do acordo de colaboração) 
 

1. O presente Acordo de colaboração poderá ser 
alterado ou revisto por mútuo acordo dos 
Outorgantes. 

 
2. Eventuais alterações ou revisões do Acordo 

de colaboração serão efetuadas por 
aditamento ao agora celebrado. 

 
3. As Partes Outorgantes podem rescindir o 

presente Acordo de colaboração, a qualquer 
momento, por mútuo consentimento ou por 
iniciativa de uma das partes, se: 

 
a) forem infringidos os compromissos e 

obrigações assumidas; 
b) de alguma forma, for colocado em causa o 

espírito deste acordo; 
c) por razões supervenientes e/ou alheias à 

vontade das partes, não seja possível cumprir 
as finalidades que presidiram à celebração 
deste acordo. 

 

4. A rescisão a que se refere o número anterior 
deve ser feita, por escrito, com a antecedência 
mínima de 60 dias. 

 
 

Cláusula 5.ª 
(Disposições finais e regime de exceções) 

 
1. Sem prejuízo da cooperação estabelecida, 

caberá ao Segundo Outorgante a decisão final 
sobre a realização de eventos que não 
cumpram o estabelecido na Cláusula 2.ª, n.º 1, 
alíneas c) a f); 

 
2. O cumprimento do estipulado na Cláusula 2.ª, 

n.º 2, alínea a), fica condicionado em caso de 
obras, manutenção técnica ou quando 
perturbe ou inviabilize ações desenvolvidas 
pelo Segundo Outorgante; 

 
3. O Primeiro Outorgante não deve dar ao imóvel 

qualquer utilização diversa da prevista ou, no 
caso do Segundo Outorgante, que coloque em 
causa o valor histórico-patrimonial do 
edificado, sob pena de tal constituir 
fundamento para a resolução do presente 
acordo; 

 
4. O município detém a propriedade intelectual 

da investigação que realizar, no âmbito do 
presente acordo; 

 
5. O Primeiro Outorgante garante um seguro de 

responsabilidade civil para cobertura de 
eventuais danos no decurso das suas 
iniciativas previstas; o Segundo Outorgante 
garante o seguro do imóvel e recheio; 

 
6. As comunicações entre os Outorgantes far-se-

ão através dos endereços postais 
mencionados neste acordo ou via os seguintes 
e-mails: 

 
Primeiro Outorgante - dc@cm-loures.pt 
Segundo Outorgante - 
vasco.camiloalves@casadapaciencia.pt 
 
 
Data: … de … de 2019 
 
Termos em que é celebrado o presente Acordo de 
Colaboração: em duplicado, sendo os dois 
exemplares devidamente rubricados e subscritos 
pelos representantes de ambos os Outorgantes 
que hajam sido creditados para este ato. 
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Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

Bernardino Soares 
 
 
 

Casa de Nossa Senhora da Paciência 
 

O Proprietário 
 

Vasco Camilo Alves 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 698/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A Freguesia de Loures, com o NIF 506849171, 

realizou nos dias 24, 26 e 27 de junho e 1,3 e 
4 de julho de 2019, atividades no âmbito da 
Ocupação de Tempos de Livres, no Pavilhão 
António Feliciano Bastos; 

 
B. A ocupação do Pavilhão António Feliciano 

Bastos prevê o pagamento por hora de 27,16 
€ (vinte e sete euros e dezasseis cêntimos) 
para a realização de iniciativas, sem IVA 
incluído; 

 
C. A utilização teve a duração de dezassete 

horas, correspondendo a um valor total a 
pagamento de 567,92 € (quinhentos e 
sessenta e sete euros e noventa e dois 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade requereu a isenção de pagamento 

pela utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Utilização 
do Pavilhão António Feliciano Bastos, em 
conjugação com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, à Junta de 

Freguesia de Loures, no valor total de 567,92 € 
(quinhentos e sessenta e sete euros e noventa e 
dois cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 9 de dezembro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 699/2019 
 

Considerando que: 
 
A. O Acromix Camarate Clube, com o NIF 

513124853, solicitou a utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas de 
Catujal-Unhos (Pavilhão do Alto do Moinho), 
nos dias 4 e 5 maio de 2019, para a Acromix 
Cup 2019; 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
prevê o pagamento, por hora, de 11,90 € 
(onze euros e noventa cêntimos) em período 
diurno e de 13,23 € (treze euros e vinte e três 
cêntimos), em período noturno, isento de IVA; 

 
C. A ocupação teve a duração total de vinte e 

nove horas (vinte e uma horas em horário 
diurno e oito horas em horário noturno), sendo 
o valor a pagamento de 355,74 € (trezentos e 
cinquenta e cinco euros e setenta e quatro 
cêntimos); 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo 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 Acromix 
Camarate Clube, no valor total de 355,74 € 
(trezentos e cinquenta e cinco euros e setenta e 
quatro cêntimos), isento de IVA. 
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Loures, 25 de novembro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 67.059/URB/L_L 
João António Ramos 
Proposta de aprovação de alteração da 
capacidade de uso estabelecida para o lote 98, no 
âmbito do alvará de licença de loteamento n.º 
16/1979 (Urbanização do Infantado) permitindo a 
constituição de mais um fogo de tipologia T5, à 
custa da superfície de pavimento presentemente 
destinada a fração de atividade económica, nos 
termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 704/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais e o despacho do Diretor do DPGU, 
no documento E/125329/2019; 

 
B. Que a alteração ao alvará de loteamento 

16/1979 - Urbanização do Infantado, incide 
unicamente sobre o lote 98, visando a 
alteração de uso de uma fração do 1.º andar 
destinada a atividades económicas, para 
habitação, possibilitando assim a 
regularização do uso já praticado no âmbito do 
processo de legalização instruído para o 
efeito; 

 
C. Que a alteração resultante respeita o PDM em 

vigor, uma vez que da mesma não decorre 
aumento da superfície de pavimento e que, 
ainda que reduzida a destinada a atividades 
económicas, continua a ser superior a 10%; 

 
D. Que da alteração preconizada não decorrem 

maiores necessidades de áreas de 
parqueamento ou de espaços destinados a 
equipamentos e espaços verdes; 

 
 
 

E. Que da consulta pública e notificação aos 
proprietários dos lotes não resultou qualquer 
oposição à alteração ao alvará de loteamento 
agora preconizada; 

 
F. O parecer favorável da Junta de Freguesia de 

Loures, no documento E/111685/2019. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença de loteamento n.º 16/1979, da 
Urbanização do Infantado, com incidência no lote 
98, e face à pretensão instruída no processo 
67059//URB/L/L, em nome de João António 
Ramos, ao abrigo do disposto do n.º 1 do artigo 5.º 
e do n.º 1 do artigo 23.º do RJUE (Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação), estabelecido pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação vigente: 
 
Aprovar a alteração à capacidade de uso do lote 
98, permitindo a constituição de mais um fogo de 
tipologia T5, à custa da superfície de pavimento 
presentemente destinada a fração de atividade 
económica. 
 
… 

 
Loures, 10 de dezembro de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Processo n.º 66.018/URB_L_E_2018 
Hugo Miguel Correia Mateus 
Proposta de isenção do cumprimento da totalidade 
dos lugares de estacionamento exigíveis por via 
do PDM, designadamente 1 lugar de 
estacionamento privativo. (Travessa Francisco 
Domingos Simões, n.º 3, Fanhões). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 705/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

no documento E/127039/2019, e o despacho 
do Sr. Diretor do DPGU, no documento 
E/134255/2019; 
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B. Que a construção em questão se situa no 
núcleo urbano consolidado de Fanhões; 

 
C. Que a dotação de parqueamento que agora se 

visa isentar, decorre da constituição de mais 
um fogo (de um para dois) em construção 
anterior a 1951 (anterior ao RGEU); 

 
D. Que as condições físicas de reabilitação do 

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

 
E. O parecer favorável da Junta de Freguesia de 

Fanhões, no documento E/136919/2019. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 66018/URB_L_E/2018, em nome de 
Hugo Miguel Correia Mateus, que se refere à 
legalização de ampliação de uma construção 
anterior a 1951, que se pretende agora 
multifamiliar (2 fogos), localizada na Travessa 
Francisco Domingues Simões, n.º 3, em Fanhões, 
na Freguesia de Fanhões, ao abrigo da exceção 
prevista nos termos do n.º 3 do artigo 150.º do 
Regulamento do PDM, conjugado com o artigo 
33.º do RMEU, aprovar: 
 
A isenção do cumprimento da totalidade dos 
lugares de estacionamento exigíveis por via do 
PDM, designadamente 1 (um) lugar de 
estacionamento privativo. 
 
… 

 
Loures, 10 de dezembro de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISENÇÃO DE TAXAS 
 

Processo n.º 67.173/URB_L_E/2019 
Centro Social e Paroquial de São Saturnino de 
Fanhões 
Proposta de isenção do pagamento da taxa de 
apreciação e da taxa de licença de obras, no 
âmbito de ampliação e alteração no edifício de 
apoio ao edifício principal do Centro Social e 
Paroquial de São Saturnino de Fanhões, em Ribas 
de Baixo, nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 702/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação do Chefe de Divisão, e o 

despacho do Diretor de Departamento, no 
documento E/129356/2019; 

 
B. Que o Centro Social e Paroquial de São 

Saturnino de Fanhões é uma instituição social 
de solidariedade social (IPSS), como 
comprovam os seus estatutos; 

 
C. Que as taxas em questão se reportam ao 

licenciamento de obras para instalações onde 
a instituição prosseguirá a sua atividade 
estatutária. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, relativamente ao processo 
n.º 67.173/URB_L_E/2019, em nome de Centro 
Social e Paroquial de São Saturnino de Fanhões, 
que reporta ao licenciamento de obras de 
alteração das instalações onde prosseguirá 
atividades próprias decorrentes dos seus 
estatutos, sitas na Estrada Municipal n.º 627, na 
antiga escola primária de Ribas de Baixo, na 
Freguesia de Fanhões, aprovar: 
 
A isenção do pagamento da taxa de apreciação, 
decorrente do art.º 26.º do Regulamento de Taxas 
do Município de Loures, num total de 180,00 € 
(cento e oitenta euros) e a isenção do pagamento 
da taxa de licença de obras decorrente dos artigos 
27.º e 52.º do mesmo regulamento, no valor de 
606,70 € (seiscentos e seis euros e setenta 
cêntimos). 
 
… 
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Loures, 10 de dezembro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

TOPONÍMIA 
 

Processo n.º 36.598/OM-E 
Toponímia de Bucelas 
Proposta de extensão da denominação toponímica 
existente, a novo troço de um arruamento. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 703/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, a fl. 
781; 

 
B. Que se trata, unicamente, de prolongar a 

atribuição do topónimo a um novo trecho do 
mesmo arruamento, por necessidade de 
referenciar a identificação de construções 
existentes no mesmo; 

 
C. Que a atribuição do topónimo, agora proposto, 

mereceu aprovação da Junta de Freguesia de 
Bucelas, na sua 49.ª reunião ordinária, 
realizada em 15-10-2019. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
aprovar, na Freguesia de Bucelas, a atribuição da 
designação de: 
 
Rua Marechal Carmona, ao troço viário com início 
na Rua Dom Afonso Henriques e Rua João Camilo 
Alves e termo nas Ruas Agostinho José da Silva e 
Mãe de Água. 
 
… 

 
 

Loures, 10 de dezembro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua Marechal Carmona 
 
Início: Rua Dom Afonso Henriques e Rua João 
Camilo Alves 
Termo: Ruas Agostinho José da Silva e Mãe de 
Água 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 
DAS ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 

 
Processo n.º 35.004/L/OR 
Administração Conjunta do Bairro do Campo 
do Rio 
Proposta de aprovação da redelimitação do 
polígono da Área Urbana de Génese Ilegal 
denominada “Bairro do Campo do Rio”, Quinta do 
Campo do Rio, Camarate, União das Freguesias 
de Camarate, Unhos e Apelação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 706/2019 

 
Considerando: 
 
A. As deliberações tomadas pela Câmara 

Municipal de Loures, de delimitação, 
redelimitação e de aprovação do projeto de 
loteamento apresentado pela Administração 
Conjunta da AUGI denominada Bairro do 
Campo do Rio, sendo que a solução 
urbanística ali definida consagrava já a 
execução duma rede viária, que inclui a 
designada Via T-7 e demais redes de 
infraestruturas, em Reuniões de Câmara 
realizadas, respetivamente, a 06.03.1996, 
27.10.2004 e a 05.12.2001; 

 
B. As vantagens da redelimitação da AUGI para 

o Município, nos termos propostos através da 
informação técnica com o n.º 
40/EMAUGI/FV/2019, que serão as seguintes: 
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I. Viabilizar a legalização a breve prazo das 
instalações/edificações erigidas na parcela, 
afetas à atividade da empresa Barraqueiro 
Transportes, S.A., num processo que incluirá a 
realização de obras nos arruamentos e 
infraestruturas envolventes; 

 
II. Viabilizar a instalação, num curto prazo, de 

uma empresa de dimensão relevante como é 
a empresa Barraqueiro Transportes, S.A., que 
irá desenvolver uma atividade económica - o 
setor da logística/transportes, que nesta área 
se constitui como um uso compatível com o 
PDM; 

 
III. Retirar à Administração Conjunta da AUGI 

denominada Bairro do Campo do Rio a 
responsabilidade de 
execução/comparticipação das obras, que no 
âmbito do processo de legalização das 
instalações/edificações erigidas na parcela, 
serão assumidas direta e imediatamente pelo 
requerente/proprietário, constituindo um 
contexto de menor encargo de reconversão, 
encargo este que se tem constituído como 
obstáculo ao processo; 

 
IV. Com esta significativa redução de encargos, 

se configura expectável a 
reanimação/dinamização do processo de 
reconversão urbanística deste bairro/AUGI 
(que se encontra inativo desde 2011); 

 
V. Manter o polígono da AUGI com coerência 

urbanística no contexto dos interesses em 
presença; 

 
VI. Realizar obras nos arruamentos e 

infraestruturas envolventes, além da 
qualificação dos acessos às instalações, 
sendo que com a execução do troço da via T7 
ter-se-á conseguido concluir mais uma parte 
significativa da rede viária estruturante de 
Camarate; 

 
VII. Garantir a viabilidade da conclusão do 

emissário de ligação dos esgotos em alta, de 
Camarate à estação elevatória de Sacavém, 
num troço que se prolonga desde a Praça 1.º 
de Maio até ao Campo do Rio, da 
responsabilidade da empresa Águas do Tejo 
Atlântico, S.A., porque viabilizará, também, o 
desvio de uma conduta da água de 400 mm 
para o interior do bairro. 

 
C. O referido na informação do Chefe de Equipa 

Multidisciplinar quanto à viabilidade legal, às 
vantagens e conveniência da redelimitação 
proposta para esta AUGI. 

 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos 
conjugados do disposto no n.º 7 do artigo 1.º e n.º 
4 do artigo 8.º, ambos da Lei n.º 91/95, de 2 de 
setembro, na redação vigente, e nas condições da 
informação dos serviços n.º 40/EMAUGI/FV/2019, 
ainda da informação do Chefe de Equipa: 
 
1. Aprovar a redelimitação da AUGI com a 

subtração ao seu polígono do prédio com a 
descrição n.º 11.165 (ficha 1403/920406), com 
a área de 12.000 m2, bem como do prédio com 
a descrição n.º 733 (ficha 66/19850528), com 
a área de 840 m2, ficando a AUGI a integrar 
apenas três prédios, com uma área total de 
25.091 m2 e, assim, o deferimento do pedido 
da empresa Iludespaço, Lda.. 

 
 

Loures, 10 de dezembro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
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(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 
 

IGUALDADE E CIDADANIA 
 

Proposta de transferência de verba para o 
Agrupamento de Escolas General Humberto 
Delgado, referente a apoio financeiro a serviço de 
catering aquando da realização da iniciativa 
Plenário Temático “Reinserção Social de Jovens”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 707/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Departamento de Coesão Social e 

Habitação/Unidade de Igualdade e Cidadania, 
no âmbito da organização do Plenário 
Temático “Reinserção Social de Jovens”, que 
se realizou no dia 5 de dezembro, solicitou a 
colaboração do Departamento de Educação, 
no apoio à realização do coffee break, através 
dos alunos do Curso de Restauração de uma 
escola do concelho; 

 
B. Pelo profissionalismo já demonstrado em 

iniciativas anteriores, foi solicitada a 
colaboração do Agrupamento de Escolas 
General Humberto Delgado com a 
participação e envolvimento dos alunos do 
curso de restauração, em contexto de 
formação prática, o que constituiu uma mais-
valia para a aprendizagem e desenvolvimento 
dos mesmos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u), 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a transferência de verbas 
referentes ao apoio financeiro ao Agrupamento de 
Escolas General Humberto Delgado, num total de 
300,00 € (trezentos euros), nos moldes previstos 
na informação n.º 210/DE/ALS/2019, de 18 de 
novembro de 2019. 

 
 

Loures, 10 de dezembro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta de transferência de verba para a 
Paróquia de Santa Maria de Loures, referente a 
apoio às despesas inerentes às Festas de Santa 
Maria de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 709/2019 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito das suas competências, o 

Departamento de Coesão Social e Habitação, 
através da Unidade de Igualdade e Cidadania, 
assegura, entre outras, o tratamento das 
questões religiosas com relevância pública e 
promove a relação institucional com as 
entidades religiosas, apoiando e 
acompanhando as suas atividades; 

 
B. A Paróquia de Loures, à semelhança de anos 

anteriores, solicitou apoio material, logístico e 
financeiro ao Município, para realização das 
Festas em Honra de Santa Maria de Loures, 
que decorreram entre os dias 4 e 13 de 
outubro de 2019; 

 
C. As Festas de Santa Maria de Loures 

apresentaram uma programação diversificada, 
com atividades que comtemplaram, para além 
de ações de âmbito religioso, ações 
desportivas, culturais, recreativas, 
gastronómicas, musicais, entre outras, 
contando, para tal com o envolvimento e 
participação de várias entidades locais; 

 
D. Para fazer face às necessidades e despesas 

inerentes ao evento a entidade solicitou ao 
município apoio financeiro, não tendo esta 
mencionado o valor do montante pretendido; 

 
E. O orçamento disponível para este tipo de 

atividades apenas possibilitou, no momento, a 
transferência da verba pretendida, pelo que o 
Município assumiu apoiar financeiramente 
este evento, com o valor de 3.000,00 € (três 
mil euros). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures 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 a 
transferência de verba no valor de 3.000,00 € (três 
mil euros), à Paróquia de Santa Maria de Loures, 
para apoio às despesas inerentes às Festas de 
Santa Maria de Loures, conforme informação 
técnica n.º 36/DCSH/UIC/VA/2019, de 18 de 
outubro de 2019. 

Loures, 10 de dezembro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

INTERVENÇÃO SOCIAL E SAÚDE 
 

Proposta de celebração de Protocolo de 
Colaboração entre o Município de Loures e 
diversas entidades, no âmbito do projeto Fast 
Track Cities: ending the AIDS Epidemic - Cidades 
na Via Rápida para acabar com a epidemia VIH e 
Sida. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 711/2019 

 
Considerando que: 
 
A. As Infeções Sexualmente Transmissíveis 

(IST), com especial destaque para a Infeção 
VIH e SIDA, constituem atualmente um 
redobrado desafio em matéria de Saúde 
Pública, tendo em conta a sua elevada 
prevalência e aumento progressivo de 
incidência, bem como, pela dificuldade de 
implementação de estratégias de diagnóstico 
precoce; 

 
B. O controlo das IST constitui, assim, uma 

intervenção prioritária segundo as mais 
recentes recomendações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), em especial junto 
de populações mais vulneráveis que nem 
sempre recorrem ao Serviço Nacional de 
Saúde, nomeadamente, imigrantes, sem-
abrigo, utilizadores de drogas injetáveis, 
trabalhadores/as do sexo, entre outros; 

 
C. A iniciativa “Cidades na via rápida para acabar 

com a epidemia VIH”, lançada em Paris em 
2014 no dia mundial de luta contra a SIDA, 
através da Declaração de Paris, consiste 
numa rede de parceria mundial das cidades 
com elevada carga de VIH, com quatro 
principais entidades - a Associação 
Internacional de Prestadores de Cuidados no 
âmbito da SIDA (IAPAC), o Programa 
Conjunto das Nações Unidas para o VIH/SIDA 
(ONUSIDA), o Programa específico das 
Nações Unidas para a Habitação e 
Desenvolvimento Urbano Sustentável (UN-
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HABITAT) e a cidade de Paris - e com outros 
parceiros técnicos locais, nacionais e 
internacionais responsáveis pela sua 
execução; 

 
D. A Declaração Política sobre o vírus da 

imunodeficiência humana (VIH) e SIDA, 
adotada por todos os membros presentes na 
Reunião de Alto Nível da Assembleia Geral 
das Nações Unidas para a eliminação da 
SIDA, em junho de 2016, apelou a todos os 
países para uma resposta acelerada contra o 
VIH, com vista a acabar com a epidemia da 
SIDA em 2030; 

 
E. O Município de Loures, no dia 10 de outubro 

de 2018, aderiu formalmente ao projeto “Fast 
Track Cities: ending the AIDS Epidemic - 
Cidades na Via Rápida para acabar com a 
epidemia VIH e Sida”, promovido pela 
UNAIDS, assumindo os compromissos 
consignados na Declaração de Paris (datada a 
1 de dezembro de 2014), assegurando a 
promoção local de ações inovadoras que 
visem acelerar respostas à Infeção pelo Vírus 
da Imunodeficiência Humana (VIH) e atingir, 
até 2020, as metas 90-90-90 recentemente 
estabelecidas: 90% das pessoas que vivem 
com VIH a saber que têm o vírus; 90% das 
pessoas diagnosticadas com VIH a receber 
tratamento; e 90% das pessoas em tratamento 
com carga viral indetetável; 

 
F. As entidades locais, as autarquias, os 

cuidados de saúde primários, os cuidados 
hospitalares e a Liga Portuguesa Contra a 
SIDA, com intervenção na área geográfica do 
Concelho de Loures, têm promovido ações e 
encontros sobre Diagnóstico das Infeções pelo 
VIH e pelas Hepatites Víricas, entre outras 
Infeções Sexualmente Transmissíveis (IST), 
com o objetivo de quebrar a transmissão 
destas neste concelho, tornando-o num dos 
primeiros do país a controlar de forma efetiva 
estas infeções; 

 
G. É reconhecido por todos o sucesso destas 

iniciativas, desenvolvidas nestes últimos anos, 
que pretendem honrar o compromisso inicial e 
o desafio de implementar no concelho de 
Loures, as estratégias propostas no programa 
Fast Track Cities, como as mais indicadas 
para diagnosticar precocemente as infeções 
do VIH, Hepatites Víricas, entre outras IST, 
quebrando assim os obstáculos identificados 
no diagnóstico tardio destas infeções. 

 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto nos artigos 23.º, n.º 2, alínea g) 
e 33.º, n.º 1, alíneas u) e v), da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual, aprovar a 
celebração do Protocolo de Colaboração no 
âmbito do Fast Track Cities entre o Município de 
Loures e a Liga Portuguesa Contra a Sida, 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I.P., Hospital Beatriz Ângelo, 
Associação Nacional das Farmácias, Direção 
Geral da Saúde, Instituto Nacional de Saúde Dr. 
Ricardo Jorge e o Centro Universitário Hospitalar 
Lisboa Central, o qual define os termos de 
cooperação de cada outorgante na promoção e 
concretização de ações de mútuo interesse, 
nomeadamente na implementação de ações de 
rastreio, prevenção, sensibilização e tratamento no 
âmbito das Infeções pelo VIH e pelas Hepatites 
Víricas, entre outras Infeções Sexualmente 
Transmissíveis (IST), junto da população do 
Concelho. 

 
 

Loures, 10 de dezembro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

             

   
 

PROTOCOLO 
 

Considerando que: 
 
a) As Infeções Sexualmente Transmissíveis 

(IST), com especial destaque para a Infeção 
VIH e SIDA, constituem atualmente um 
redobrado desafio em matéria de Saúde 
Pública, tendo em conta a sua elevada 
prevalência e aumento progressivo de 
incidência, bem como, pela dificuldade de 
implementação de estratégias de diagnóstico 
precoce; 

 
b) O controlo das IST constitui, assim, uma 

intervenção prioritária segundo as mais 
recentes recomendações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), em especial junto 
de populações mais vulneráveis que nem 
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sempre recorrem ao Serviço Nacional de 
Saúde, nomeadamente, imigrantes, sem-
abrigo, utilizadores de drogas injetáveis, 
trabalhadores/as do sexo, entre outros; 

 
c) A iniciativa “Cidades na via rápida para acabar 

com a epidemia VIH”, lançada em Paris em 
2014 no dia mundial de luta contra a SIDA, 
através da Declaração de Paris, consiste 
numa rede de parceria mundial das cidades 
com elevada carga de VIH, com quatro 
principais entidades - a Associação 
Internacional de Prestadores de Cuidados no 
âmbito da SIDA (IAPAC), o Programa 
Conjunto das Nações Unidas para o VIH/SIDA 
(ONUSIDA), o Programa específico das 
Nações Unidas para a Habitação e 
Desenvolvimento Urbano Sustentável (UN-
HABITAT) e a cidade de Paris - e com outros 
parceiros técnicos locais, nacionais e 
internacionais responsáveis pela sua 
execução; 

 
d) A Declaração Política sobre o vírus da 

imunodeficiência humana (VIH) e SIDA, 
adotada por todos os membros presentes na 
Reunião de Alto Nível da Assembleia Geral 
das Nações Unidas para a eliminação da 
SIDA, em junho de 2016, apelou a todos os 
países para uma resposta acelerada contra o 
VIH, com vista a acabar com a epidemia da 
SIDA em 2030; 

 
e) Em 29 de maio de 2017, em Lisboa, pela 

primeira vez, três cidades portuguesas - 
Cascais, Lisboa e Porto - assinaram, através 
dos Presidentes das respetivas Câmaras 
Municipais, a Declaração de Paris, colocando 
estas três cidades na trajetória da via rápida 
para acabar com a epidemia VIH; 

 
f) O Município de Loures, no passado dia 10 de 

outubro de 2018, aderiu formalmente ao 
projeto “Fast Track Cities: ending the AIDS 
Epidemic - Cidades na Via Rápida para acabar 
com a epidemia VIH e Sida”, promovido pela 
UNAIDS, assumindo os compromissos 
consignados na Declaração de Paris (datada a 
1 de dezembro de 2014), assegurando a 
promoção local de ações inovadoras que 
visem acelerar respostas à Infeção pelo Vírus 
da Imunodeficiência Humana (VIH) e atingir, 
até 2020, as metas 90-90-90 recentemente 
estabelecidas: 90% das pessoas que vivem 
com VIH a saber que têm o vírus; 90% das 
pessoas diagnosticadas com VIH a receber 
tratamento; e 90% das pessoas em tratamento 
com carga viral indetetável;  

 

g) Ao longo dos anos, e numa lógica de parceria 
e de intervenção em rede, as autarquias, os 
cuidados de saúde primários, os cuidados 
hospitalares, as organizações não-
governamentais e demais entidades com 
intervenção na área geográfica do Concelho 
de Loures têm promovido iniciativas, projetos 
e programas inovadores concretos de 
intervenção em matéria de Infeções pelo VIH e 
pelas Hepatites Víricas, entre outras Infeções 
Sexualmente Transmissíveis (IST), com o 
objetivo de responder eficazmente às 
necessidades e desafios localmente 
identificados; 

 
h) Com base na avaliação efetuada, é 

reconhecido o sucesso destas iniciativas no 
combate à doença e a necessidade da sua 
continuidade e ampliação, no sentido proposto 
pelas estratégias enunciadas no projeto Fast 
Track Cities, de modo a se diagnosticar 
precocemente as infeções pelo VIH e 
Hepatites Víricas, entre outras IST, quebrando 
assim os obstáculos que durante anos eram 
identificados no diagnóstico tardio destas 
infeções; 

 
i) Os parceiros outorgantes subscrevem os 

princípios e os compromissos definidos no 
presente Protocolo. 

 
Entre: 
 
PRIMEIRO: Município de Loures, com sede nos 
Paços do Concelho - Praça da Liberdade, 2674-
501, pessoa coletiva n.º 501294996, representado, 
neste ato, pelo Presidente da Câmara Municipal, 
Bernardino José Torrão Soares, adiante 
designado por ML; 
 
SEGUNDO: Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, I.P., pessoa coletiva n.º 
503148776, com sede na Av. Estados Unidos da 
América, n.º 77, 1749-096 Lisboa, representada 
neste ato pelo Presidente do Conselho Diretivo, 
Luís Augusto Coelho Pisco, adiante designada por 
ARSLVT; 
 
TERCEIRO: SGHL - Sociedade Gestora do 
Hospital de Loures, S.A., Entidade Gestora do 
Estabelecimento no âmbito da parceria público-
privada relativa ao Hospital de Loures, também 
designado por “Hospital Beatriz Ângelo”, com sede 
na Av.ª Carlos Teixeira, n.º 3, 2674-514 Loures, 
matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa, sob o n.º único de matrícula 
e Pessoa Coletiva 509217605, representada neste 
ato pelo Administrador Executivo, Artur Morais 
Vaz, adiante designado por HBA; 
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QUARTO: Liga Portuguesa Contra a Sida, 
Instituição Particular de Solidariedade Social 
(IPSS), de Utilidade Pública, sem fins lucrativos, 
considerada Associação de Defesa dos Direitos 
dos Utentes de Saúde, pela DGS e ONGD pelo 
IPAD, com sede na Praça Carlos Fabião, 3A e B e 
4A, 1600-316 Lisboa, pessoa coletiva n.º 
502665548, representada neste ato pela 
Presidente da Direção, Maria Eugénia Pereira 
Simões Saraiva, adiante designada por LPCS; 
 
QUINTO: Associação Nacional das Farmácias, 
pessoa coletiva n.º 500885494, com sede na Rua 
Marechal Saldanha, n.º 1, 1249-069 Lisboa, 
representado neste ato pelo seu Presidente, Paulo 
Jorge Cleto Duarte, adiante designada por ANF; 
 
SEXTO: Direção-Geral da Saúde, com sede na 
Alameda D. Afonso Henriques, 45, 1049-005 
Lisboa. Pessoa coletiva n.º 600037100, 
representada, neste ato, pela Diretora-Geral da 
Saúde, Graça Freitas, adiante designada por 
DGS; 
 
SÉTIMO: Instituto Nacional de Saúde Doutor 
Ricardo Jorge (INSA), com sede na Av. Padre 
Cruz, 1600-560 Lisboa, Pessoa coletiva n.º 
501427511, representada, neste ato, pelo 
Presidente do Conselho Diretivo, Fernando de 
Almeida, adiante designado por INSA; 
 
OITAVO: Serviço de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
(SICAD), com sede no Parque de Saúde Pulido 
Valente, Edifício SICAD, Alameda das Linhas de 
Torres 117, 1750-147 Lisboa, Pessoa coletiva n.º 
600084884, representado, neste ato, pelo Diretor-
Geral, João Goulão, adiante designada por 
SICAD; 
 
NONO: Centro Universitário Hospitalar Lisboa 
Central, EPE, (CHULC), com sede na Rua José 
António Serrano, 1150-199 Lisboa, pessoa 
coletiva n.º 508080142, representado neste ato, 
pela Doutora Rosa Augusta Valente de Matos, na 
qualidade de Presidente do Conselho de 
Administração, com poderes para o ato, nos 
termos do disposto no artigo 12.º dos Estatutos 
anexos ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de 
fevereiro, adiante designado por CHULC. 
 
 
É celebrado o presente Protocolo, que se rege 
pelas seguintes cláusulas: 

 
 
 
 
 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
O presente Protocolo tem por objeto a definição 
dos moldes gerais de implementação conjunta do 
Projeto Fast Track Cities no concelho de Loures, 
bem como os termos e condições de colaboração 
entre as partes, enunciando os contributos de 
cada uma das entidades parceiras, no respeito 
pelas suas competências e atribuições legalmente 
definidas e sem prejuízo das obrigações legais ou 
contratuais que para si resultem, nomeadamente, 
de instrumentos jurídicos em que, igualmente 
sejam partes. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Partes) 

 
Cada uma das entidades parceiras deste projeto e 
outorgantes do presente protocolo deverão 
designar um ou mais interlocutores preferenciais 
para a prossecução dos objetivos definidos, 
integrando estes um grupo de acompanhamento e 
monitorização das tarefas decorrentes deste 
protocolo. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Objetivos) 

 
a) Assegurar a implementação do projeto Fast 

Track Cities no concelho de Loures, com base 
numa intervenção integrada e conjunta entre 
as entidades envolvidas, visando o 
cumprimento dos objetivos, metas e 
orientações constantes na Declaração de 
Paris, com o devido acompanhamento, 
monitorização e avaliação sistemática; 

 
b) Divulgar a existência do presente Protocolo e 

o seu sentido estratégico nos canais de 
comunicação impressos e digitais, bem como, 
nas redes de parceria existentes, potenciando 
a mobilização e participação da comunidade 
alargada para a intervenção em curso no 
contexto do projeto Fast Track Cities; 

 
c) Estimular o envolvimento e participação de 

outras instituições e organizações relevantes, 
de âmbito nacional, regional e local, em 
parceria com os Programas Nacionais para a 
área da infeção VIH e SIDA, Tuberculose e 
Hepatites Virais respetivamente, bem como, 
com a Escola Nacional de Saúde Pública, para 
estabelecer fóruns e mecanismos adequados, 
incluindo a participação da sociedade civil e 
pessoas que vivem com VIH e/ou SIDA e/ou 
Hepatites Víricas, entre outras IST; 
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d) Estimular a adoção de políticas e estratégias 
eficazes de prevenção das IST, 
operacionalizadas através de ações e projetos 
dirigidos às diferentes faixas etárias e grupos 
profissionais, contribuindo para a promoção da 
literacia em saúde; 

 
e) Distribuir material de prevenção da 

transmissão do VIH, em locais acessíveis, 
promovendo a sua utilização de forma 
alargada; 

 
f) Salvaguardar o acesso rápido a diagnóstico e 

tratamento hospitalar de todos os utentes com 
teste de rastreio reativo para o VIH e/ou 
Hepatites Virais, entre outras IST, de acordo 
com a rede de referenciação hospitalar de 
infeciologia. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Atribuições do Município de Loures) 

 
Ao Município de Loures compete: 
 
a) Assegurar a articulação entre as entidades 

parceiras signatárias do presente protocolo, no 
contexto da implementação do projeto Fast 
Track Cities; 

 
b) Divulgar as ações previstas no Protocolo nas 

redes locais temáticas que se considerem 
adequadas; 

 
c) Utilizar os canais de comunicação 

institucionais para divulgação de informação e 
de materiais de comunicação decorrentes da 
estratégia de Prevenção para a Infeção por 
VIH; 

 
d) Mobilizar a rede de parceiros contribuindo 

para o levantamento de dados estatísticos ou 
de natureza similar, para efeitos de 
diagnóstico local/nacional em matéria de 
infeção pelo VIH e outras infeções/doenças 
associadas, garantindo a confidencialidade 
dos mesmos; 

 
e) Promover a participação ativa nas ações 

desenvolvidas por parte de instituições e 
entidades que integrem grupos populacionais 
mais vulneráveis para a infeção VIH e/ou 
Hepatites Virais, entre outras IST; 

 
f) Assegurar que a adesão ao presente protocolo 

não implica custos diretos ao Plano e 
Orçamento Municipal; 

 

g) Propor e participar, na medida das 
possibilidades, nas ações delineadas no 
âmbito do presente protocolo. 

 
 

Cláusula Quinta 
(Atribuições da ARSLVT) 

 
1. A ARSLVT, de acordo com o estatuído no n.º 

1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 22/2012, de 
30 de janeiro, na sua atual redação, compete 
garantir à população da respetiva área 
geográfica de intervenção o acesso à 
prestação de cuidados de saúde de qualidade, 
adequando os recursos disponíveis às 
necessidades em saúde e cumprir e fazer 
cumprir o Plano Nacional de Saúde na sua 
área de intervenção; 

 
2. À ARSLVT, através do ACES Loures-Odivelas 

e da DICAD/Centro de Respostas Integradas 
LX Oriental - ET Loures-Odivelas, compete: 

 
a. Designar no Conselho Clínico e de Saúde um 

interlocutor para o acompanhamento do 
projeto e sua atividade, no âmbito das 
atribuições que estão cometidas ao ACES e 
no cumprimento da norma de orientação 
clinica n.º 58/2011, atualizado a 10/12/2014 da 
Direção Geral de Saúde (DGS); 

 
b. Designar um grupo de trabalho, onde deverão 

estar integradas as Unidades de Cuidados na 
Comunidade do concelho de Loures e a ET 
Loures-Odivelas; 

 
c. Envolver e sensibilizar os profissionais do 

ACES Loures Odivelas e DICAD para a 
colaboração ativa no contexto da 
implementação do projeto Fast Track Cities, 
na adoção de medidas promotoras do 
diagnóstico precoce das infeções pelo VIH e 
Hepatites Víricas, entre outras IST; 

 
d. Sensibilizar os diferentes estratos etários e 

grupos populacionais do concelho de Loures 
para a realização do rastreio para a infeção 
VIH e as Hepatites Víricas, assegurando a sua 
realização sempre que necessário;  

 
e. Assegurar o encaminhamento para consulta 

hospitalar de todas as pessoas com teste 
reativo, de acordo com o protocolo existente; 

 
f. Colaborar na definição dos indicadores que 

venham a ser produzidos no âmbito do projeto 
Fast Track Cities; 
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g. Propor e participar, na medida das 
possibilidades, nas ações delineadas no 
âmbito do presente protocolo; 

 
h. No âmbito do ACES Loures Odivelas:  
 
1. UCC Loures e a UCC Sacavém, compromete-

se com as intervenções constantes das 
alíneas b), c), g) e h); 

 
2. UCC Loures e Sacavém compromete-se ainda 

a sensibilizar oportunisticamente, nos 
diferentes settings de intervenção da UCC, 
para a problemática do VIH e Hepatites Virais 
e da importância do diagnóstico precoce. 

 
i. No âmbito da DICAD e suas unidades 

desconcentradas - ETET Loures-Odivelas, do 
CRI Lisboa Oriental, compete especialmente: 

 
1- Fazer o rastreio para a infeção VIH e as 

Hepatites Víricas a todas as pessoas 
residentes no Concelho de Loures, que se 
inscrevam pela primeira vez nos serviços da 
DICAD; 

 
2- Encaminhar para a consulta hospitalar todas 

as pessoas com teste positivo; 
 
3- Colaborar na administração da terapêutica 

antirretroviral de acordo com a prescrição 
médica hospitalar e em estreita articulação 
com a equipa do hospital, atentas as 
obrigações da Entidade Gestora do 
Estabelecimento do Hospital de Loures, nos 
termos do Contrato de Gestão, e sem prejuízo 
das obrigações assumidas pelo Hospital 
Beatriz Ângelo nos termos da Cláusula Sexta 
do presente Protocolo. 

 
 

Cláusula Sexta 
(Atribuições do Hospital Beatriz Ângelo) 

 
Ao Hospital Beatriz Ângelo compete: 
 
a) Ter intervenção ao nível do diagnóstico e do 

tratamento da infeção VIH, nos termos do 
Contrato de Gestão do HBA; 

 
b) Criar e dinamizar um Grupo de Formação para 

o Diagnóstico Precoce da Infeção VIH no 
Hospital Beatriz Ângelo, constituído por 
médicos e enfermeiros oriundos do Hospital 
Beatriz Ângelo, do ACES Loures-Odivelas, da 
ET Loures-Odivelas, técnicos e profissionais 
de saúde da LPCS e, eventualmente, da 
Sociedade Civil, sem prejuízo dos respetivos 
vínculos e poderes de direção sobre os 
profissionais; 

c) Propor e participar, na medida das 
possibilidades, nas ações delineadas no 
âmbito do presente protocolo. 

 
 

Cláusula Sétima 
(Atribuições 

da Liga Portuguesa Contra a SIDA) 
 

À Liga Portuguesa Contra a SIDA compete: 
 
a) Promover e facilitar o acesso ao rastreio com 

especial incidência nas populações 
habitualmente com baixo acesso ao Serviço 
Nacional de Saúde e através do recurso à sua 
unidade móvel de rastreios e espaços de 
atendimento para a infeção por VIH e outras 
Infeções Sexualmente Transmissíveis (IST), 
às pessoas residentes e/ou que trabalhem no 
concelho de Loures; 

 
b) Assegurar o encaminhamento para consulta 

hospitalar de todas as pessoas com teste 
reativo para as IST, de acordo com o protocolo 
existente; 

 
c) Colaborar com outros serviços na identificação 

de problemas de adesão à terapêutica e na 
implementação de estratégias para melhorar a 
prestação de cuidados em ambulatório a 
doentes com VIH e SIDA e Hepatite B e C, 
entre outras Infeções Sexualmente 
Transmissíveis; 

 
d) Colaborar nas ações de promoção de saúde e 

de prevenção da infeção com o objetivo de 
aumentar a literacia em saúde e o aumento de 
comportamentos protetores junto de 
comunidades específicas;  

 
e) Assegurar, com o Município de Loures, a 

articulação entre os vários parceiros de forma 
a ampliar a capacidade local para combater a 
epidemia, atingindo os objetivos propostos; 

 
f) Envolver a sociedade civil e outras 

organizações necessárias ao cumprimento 
das estratégias definidas e protocoladas; 

 
g) Acompanhar a implementação das ações 

delineadas, na medida das possibilidades, no 
âmbito do presente protocolo. 
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Cláusula Oitava 
(Atribuições da ANF) 

 
À ANF compete: 
 
a) Participar na divulgação da informação sobre 

VIH/SIDA e Hepatites Víricas, no âmbito do 
Protocolo e que se considere oportuna, aos 
utentes das farmácias do concelho de Loures; 

 
b) Organizar sessões formativas/informativas 

para os profissionais das farmácias do 
concelho de Loures, sobre a Infeção VIH e 
Hepatites, Diagnóstico Precoce, Testes 
Rápidos e objetivos do Protocolo, em 
articulação e com a colaboração dos parceiros 
desta iniciativa; 

 
c) Disponibilizar as competências da Escola de 

Pós-Graduação em Saúde e Gestão, em 
áreas de utilidade do Protocolo, enquanto 
entidade formadora certificada;  

 
d) Promover a realização de testes rápidos ao 

VIH e Hepatites nas Farmácias do concelho 
de Loures, incentivando a adesão das 
farmácias às iniciativas a desenvolver; 

 
e) Apoiar as farmácias nas iniciativas de 

divulgação das atividades planeadas e 
promover a interação apropriada entre estas e 
o Hospital Beatriz Ângelo nomeadamente no 
âmbito da referenciação de testes reativos e 
na partilha de informação sobre respetivos 
resultados, com salvaguarda da 
confidencialidade aplicável; 

 
f) Promover a avaliação científica da intervenção 

das farmácias em articulação com os demais 
parceiros para geração de evidência e 
conhecimento sobre as intervenções; 

 
g) Propor e participar, na medida das 

possibilidades e adequação, nas ações 
delineadas no âmbito do presente protocolo. 

 
 

Cláusula Nona 
(Atribuições da DGS) 

 
À DGS compete: 
 
a) Colaborar, em parceria com o INSA e outros 

organismos do Ministério da Saúde, na 
disponibilização sistemática de dados 
epidemiológicos relativos à infeção por VIH e 
Sida e Hepatites Víricas no que ao concelho 
de Loures diz respeito; 

 

b) Colaborar na disponibilização de informação 
técnico-científica relevante em matéria de 
infeção pelo VIH e Hepatites Víricas, ao abrigo 
do previsto nos Programas de Saúde 
Prioritários; 

 
c) Assegurar a cedência de material de 

prevenção da transmissão do VIH e Hepatites 
Víricas, nos seus diversos formatos, incluindo 
preservativos (masculinos e femininos), 
Programa Troca de Seringas, visando a sua 
utilização em ações e iniciativas promovidas 
localmente; 

 
d) Propor e participar, na medida das 

possibilidades, nas ações delineadas no 
âmbito do presente protocolo. 

 
 

Cláusula Décima 
(Atribuições do INSA) 

 
Ao INSA compete: 
 
a) Colaborar na disponibilização sistemática de 

dados epidemiológicos relativos à infeção por 
VIH e Sida no que ao concelho de Loures diz 
respeito;  

 
b) Colaborar na criação de um sistema de 

monitorização que permita realizar o controlo 
do progresso da implementação do projeto 
Fast Track Cities no concelho de Loures, 
como preconizado pelo IAPAC e ONUSIDA; 

 
c) Propor e participar, na medida das 

possibilidades, nas ações delineadas no 
âmbito do presente protocolo. 

 
 

Cláusula Décima-Primeira 
(Atribuições do SICAD) 

 
Ao SICAD compete: 
 
a) Colaborar na disponibilização de informação 

técnico-científica relevante em matéria de 
comportamentos aditivos e dependências, 
incluindo a divulgação de estudos e 
diagnósticos realizados de âmbito 
internacional, nacional, regional e 
local/concelhio; 

 
b) Colaborar na realização de ações e programas 

de natureza formativa considerados relevantes 
no âmbito do presente protocolo, delineados 
no contexto das políticas de redução do 
consumo de substâncias psicoativas, de 
prevenção dos comportamentos aditivos e da 
diminuição das dependências; 
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c) Propor e participar, na medida das 
possibilidades, nas ações delineadas no 
âmbito do presente protocolo. 

 
 

Cláusula Décima-Segunda 
(Atribuições do 

Centro Universitário Hospitalar Lisboa Central) 
 

Ao Centro Universitário Hospitalar Lisboa Central 
compete: 
 
1. Designar um interlocutor para o 

acompanhamento do projeto e sua atividade; 
 
2. Colaborar com as instituições do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) aqui parceira no 
desenvolvimento de atividades de execução 
do presente protocolo e sem prejuízo das 
obrigações contratuais de cada entidade, 
designadamente do Hospital Beatriz Ângelo; 

 
3. Ter intervenção ao nível do diagnóstico e do 

tratamento da infeção VIH, nos termos das 
suas competências e regras de acesso ao 
SNS; 

 
4. Colaborar, na medida das suas possibilidades, 

nas ações de promoção de saúde e de 
prevenção da infeção com o objetivo de 
aumentar a literacia em saúde e o aumento de 
comportamentos protetores junto de 
comunidades específicas;  

 
5. Propor e participar, na medida das 

possibilidades, nas ações delineadas no 
âmbito do presente protocolo. 

 
 

Cláusula Décima-Terceira 
(Encargos financeiros) 

 
1. Da colaboração ora estabelecida não resulta a 

assunção de quaisquer encargos financeiros 
adicionais diretos ou indiretos pelas partes, 
nem o reconhecimento por qualquer das 
partes da responsabilidade financeira quanto 
aos encargos com prestações realizadas por 
outra parte, nem, assim, da obrigação de 
atribuição de financiamento adicional. 

 
2. O financiamento a quaisquer ações a 

implementar no âmbito do projeto Fast Track 
Cities no concelho de Loures terá lugar, 
exclusivamente, ao abrigo das decisões 
respetivas e dos instrumentos jurídicos de 
suporte outorgados entre as partes envolvidas 
e com respeito pela legislação vigente em 
matéria orçamental. 

 

Cláusula Décima-Quarta 
(Confidencialidade e Proteção de Dados) 

 
1. Para efeitos do presente Protocolo, entende-

se por confidencial toda a informação trocada 
entre os outorgantes, direta ou indiretamente, 
relacionada com a execução do presente 
Protocolo; 

 
2. Excluem-se do número anterior as 

informações que sejam do domínio público ou 
que, por acordo expresso entre os 
outorgantes, venham a sê-lo, desde que 
legalmente admissível e, ainda, a informação 
que seja tratada de forma agregada, 
designadamente para fins estatísticos; 

 
3. Toda a informação trocada entre os 

outorgantes é qualificada, nestes termos, 
como confidencial e obriga a parte recetora, 
nomeadamente, a: 

 
a. Manter o caráter sigiloso da informação 

recebida; 
 
b. Evitar por todos os meios que a mesma seja 

divulgada a terceiros; 
 
c. Usá-la única e exclusivamente para os fins do 

presente Protocolo;  
 
4. As partes outorgantes obrigam-se a cumprir a 

Legislação aplicável à Proteção de Dados, 
nomeadamente o Regulamento Geral da 
Proteção de Dados (RGPD), aplicável desde 
25 de maio de 2018; 

 
5. Os outorgantes são qualificados como 

“entidades responsáveis pelo tratamento” nos 
termos e para os efeitos do RGPD, pelo que 
todas as comunicações serão consideradas 
transmissões de dados a/entre terceiros; 

 
6. Cada outorgante trata os dados pessoais para 

finalidades próprias e define as medidas 
técnicas e organizativas idóneas a garantir a 
segurança das operações de tratamento de 
dados, considerando natureza especial dos 
dados pessoais tratados; 

 
7. As obrigações constantes desta cláusula 

manter-se-ão em vigor e produzirão os efeitos 
durante um período de 5 (cinco) anos, após o 
termo do presente Protocolo, ou enquanto 
persistirem as obrigações legais de proteção 
de dados se superiores ao referido prazo de 5 
(cinco) anos. 
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Cláusula Décima-Quinta 
(Denúncia) 

 
O presente protocolo pode ser denunciado por 
qualquer dos outorgantes, com um aviso expresso 
e prévio de 30 dias úteis, sem prejuízo de ficar 
assegurada a realização de eventuais atividades 
em curso, caso seja possível. 

 
 

Cláusula Décima-Sexta 
(Revogação) 

 
O presente protocolo pode ser revogado por 
acordo expresso das partes. 

 
 

Cláusula Décima-Sétima 
(Resolução do Protocolo) 

 
1. O incumprimento por qualquer das partes das 

obrigações constantes no presente protocolo 
confere à parte lesada o direito à resolução do 
presente protocolo; 

 
2. A resolução deverá ser notificada à parte 

faltosa, através de carta registada com aviso 
de receção, operando automaticamente a 
contar da data da sua receção, podendo ser 
salvaguardadas, sempre que possível, as 
eventuais atividades em curso. 

 
 

Cláusula Décima-oitava 
(Dúvidas e Omissões) 

 
As dúvidas e omissões resultantes da 
interpretação, validade ou aplicação das cláusulas 
deste protocolo serão resolvidas casuisticamente, 
por acordo entre todos os seus outorgantes. 

 
 

Cláusula Décima-Nona 
(Revisão e Modificação) 

 
O presente protocolo pode ser modificado e 
revisto, por acordo expresso das partes, 
alterações que devem constar de documento 
escrito e assinado pelos representantes 
autorizados das Partes. 

 
 

Cláusula Vigésima 
() 
 

O presente Protocolo produz efeitos a partir da 
data da sua assinatura e até 31 de dezembro de 
2020, salvo denúncia, resolução ou revogação. 
 
 

O presente Protocolo será elaborado em 9 
exemplares, destinando-se a cada uma das Partes 
outorgantes um deles, depois de assinado e 
autenticado. 

 
 

Loures, ______________ de 2019 
 
 

Pelo Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara, 
Bernardino Soares 

 
 

Pela Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P., 

 
O Presidente do Conselho Diretivo, 

Luís Augusto Coelho Pisco 
 
 

Pela SGHL - Sociedade Gestora 
do Hospital de Loures, S.A., 

Hospital Beatriz Ângelo, 
 

O Administrador Executivo, 
Artur Morais Vaz 

 
 

Pela Liga Portuguesa Contra a SIDA, 
 

A Presidente da Direção, 
Maria Eugénia Saraiva 

 
 

Pela Associação Nacional das Farmácias, 
 

O Presidente, 
Paulo Jorge Cleto Duarte 

 
 

Pela Direção-Geral da Saúde, 
 

A Diretora-Geral, 
Graça Freitas 

 
 

Pelo Instituto Nacional de Saúde 
Doutor Ricardo Jorge 

 
O Presidente do Conselho Diretivo, 

Fernando de Almeida 
 
 

Pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos 
Aditivos e nas Dependências (SICAD) 

 
O Diretor-Geral, 

João Goulão 
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Centro Universitário Hospitalar Lisboa Central 
(CHULC) 

 
Presidente do Conselho de Administração, 

Rosa Augusta Valente de Matos 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Maria 
Rita Colaço Leão) 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de transferência de verba para a 
Associação Escola Comvida, no âmbito do 
Programa de Enriquecimento Curricular. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 708/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A Portaria n.º 272-A/2017, de 13 de setembro, 

regulamenta os critérios de afetação de 
pessoal não docente aos agrupamentos de 
escolas e escolas não agrupadas; 

 
B. A EB n.º 4 de Camarate apenas detém um 

assistente operacional colocado, cujo horário 
de trabalho não é compatível com os horários 
da Escola a Tempo Inteiro; 

 
C. A Associação Escola Comvida, entidade 

parceira do Município no Programa de 
Enriquecimento Curricular, assegurou e 
assegura o recurso humano em falta, para 
acompanhamento de alunos no período das 
AEC nos anos letivos de 2018/2019 e 
2019/2020. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibere aprovar a transferência de verba no 
valor de 3.004,38 € (três mil e quatro euros e trinta 
e oito cêntimos), para a Associação Escola 
Comvida, nos moldes previstos na Informação n.º 
463/DIPE-ASE/HG, de 30 de outubro de 2019, que 
se encontra em anexo e que faz parte integrante 
da presente proposta. 

Loures, 11 de dezembro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

Entidade/Parceiro: A.E.C. Associação Escola 
Comvida 
NIF: 508265339 
Equipamento Educativo: EB n.º 4 de Camarate 
 
Ano letivo: 2018/2019 
Apoio: 1 RH - 1.30h/dia, 167 dias/ano letivo 
Valor: 1.377,75 € 
 
 
Ano letivo: 2019/2020 
Apoio: 1 RH - 1.45h/dia, 169 dias/ano letivo 
Valor: 1.626,63 € 
 
Total: 3.004,38 € 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
Proposta de celebração de Acordo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
ARISCO - Instituição para a Promoção Social e da 
Saúde, e de transferência de verba para aquela 
entidade, no âmbito do projeto Aventura na 
Cidade. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 710/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Projeto “Aventura na Cidade” é um 

Programa de Desenvolvimento de 
Competências Sócio-Emocionais, 
desenvolvido pela ARISCO - Instituição para a 
Promoção Social e da Saúde; 

 
B. Este programa tem sido aplicado sob forma de 

Projeto de Prevenção de Comportamentos de 
Risco e Promoção Global da Saúde e 
Cidadania; 

 
C. A sua forte componente lúdica funciona 

normalmente como um enorme fator de 
motivação para aplicadores e destinatários; 
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D. A utilização de uma metodologia ativa, de 
ação reflexão, permite a integração e 
assimilação dos conteúdos e vivências 
despertados pelo jogo; 

 
E. Este projeto foi operacionalizado no Município 

de Loures desde o ano letivo 2014/2015, 
abrangendo docentes e técnicos municipais, 
totalizando até à data cerca de 100 Mestres de 
Jogo. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u) da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibere aprovar: 
 
1. A minuta de Acordo de Colaboração a celebrar 

entre o Município de Loures e a ARISCO - 
Instituição para a Promoção Social e da 
Saúde, que se anexa e faz parte integrante da 
presente proposta; 

 
2. Aprovar a transferência de verba respeitante 

ao apoio a conceder à ARISCO - Instituição 
para a Promoção Social e da Saúde, prevista 
no referido protocolo, no valor de 3.500,00 € 
(três mil e quinhentos euros). 

 
 

Loures, 11 de dezembro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

                                  
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

AVENTURA NA CIDADE 
 

O presente documento destina-se a regular o 
funcionamento do Projeto Aventura na Cidade, no 
Concelho de Loures, no ano letivo de 2019/2020. 
 
O Projeto “Aventura na Cidade” é um Programa de 
Desenvolvimento de Competências Sócio-
Emocionais, desenvolvido pela ARISCO, com um 
historial de aplicação bastante rico e consolidado. 
 

Neste sentido, tem sido aplicado sob forma de 
Projeto de Prevenção de Comportamentos de 
Risco e Promoção Global da Saúde e Cidadania. 
A sua forte componente lúdica funciona 
normalmente como um enorme fator de motivação 
para aplicadores e destinatários. A utilização de 
uma metodologia ativa, de ação reflexão, permite 
a integração e assimilação dos conteúdos e 
vivências despertados pelo jogo.  
 
No presente ano letivo envolve … Agrupamentos 
de Escolas, nos quais … “Mestres de Jogo” 
(aplicadores), … dos quais em formação pela 
primeira vez, garantem a aplicação do Projeto a 
cerca de … alunos. 
 
 
Entre 
 
Câmara Municipal de Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, 
2674-501 Loures, neste ato representada pelo 
Ex.mo Senhor Bernardino José Torrão Soares, na 
qualidade de Presidente desta Edilidade, adiante 
designada por Primeira Contraente 
 
e 
 
ARISCO - Instituição para a Promoção Social e da 
Saúde, pessoa coletiva n.º 503166650, com sede 
na Av. João Freitas Branco, n.º 14, 2760-073 
Caxias, neste ato representada pela Presidente da 
Direção, Ex.ma Sr.ª Ana Filipa Rodrigues Rogério, 
adiante designada por Segunda Contraente 
 
é livremente estabelecido e mutuamente aceite, 
nos termos e condições aqui definidos, o presente 
acordo de colaboração, adiante designado de 
“Acordo”, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

O presente Acordo tem como objeto estabelecer e 
regular as bases de colaboração entre as 
Contraentes, visando a execução do Projeto 
Aventura na Cidade, no ano letivo de 2019/2020, 
na rede escolar do concelho de Loures. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Direitos e Obrigações da Primeira Contraente) 

 
São direitos e obrigações da Primeira Contraente: 
 
1. Desenvolver um processo de divulgação e 

mobilização local de instituições e técnicos, 
em conjunto com o técnico destacado pela 
Segunda Contraente, de forma a viabilizar o 
arranque do Projeto; 
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2. Efetuar, até final do presente ano letivo, a 
transferência de 3.500,00 € (três mil e 
quinhentos euros) referente a todas as 
despesas relacionadas com a execução do 
Projeto no concelho; 

 
3. Funcionar como estrutura de suporte ao 

Projeto, canalizando e recebendo toda a 
informação relacionada com o mesmo a nível 
local; 

 
4. Disponibilizar as condições logísticas 

necessárias à realização das ações de 
formação, bem como de toda e qualquer 
sessão de divulgação, acompanhamento 
técnico e avaliação do Projeto; 

 
5. Colaborar no processo de avaliação do 

Projeto; 
 
6. Promover a articulação entre a Segunda 

Contraente e o Centro de Formação de 
Professores Loures Oriental, tendo em vista a 
Acreditação do Projeto no Concelho; 

 
7. Divulgar o trabalho desenvolvido junto dos 

meios de comunicação locais. 
 
 

Cláusula Terceira 
(Direitos e Obrigações da Segunda Contraente) 

 
São direitos e obrigações da Segunda Contraente: 
 
1. Colaborar na definição de estratégias para a 

constituição do conjunto de Agrupamentos de 
Escolas a integrar o Projeto; 

 
2. Proceder a apresentações e divulgação do 

Projeto para todas as entidades consideradas 
pela Primeira Contraente como alvo prioritário; 

 
3. Entregar todo o material de suporte ao Projeto, 

mediante a assinatura do respetivo 
compromisso de participação e da folha de 
entrega de materiais, a todos os grupos de 
aplicação participantes no Projeto, 
assegurando ainda, durante a vigência do 
presente Acordo, a disponibilização/acesso a 
estes materiais a qualquer aplicador/grupo de 
aplicação, indicado pela Primeira Contraente e 
com formação comprovada, que assegure a 
aplicação do Projeto na rede escolar 
concelhia; 

 
4. Realizar 30 horas de Formação de nível 

básico a um grupo, com um máximo de 12 
elementos, que participem no Projeto em 
representação das entidades envolvidas; 

 

5. Promover o acompanhamento técnico do 
processo de implementação do Projeto, quer 
junto das entidades participantes, quer junto 
da Primeira Contraente, de acordo com o 
plano de ação a determinar no início do ano 
letivo; 

 
6. Colaborar na organização do processo de 

divulgação do Projeto a pais e encarregados 
de educação dos jogadores abrangidos; 

 
7. Proceder à avaliação do Projeto; 
 
8. Entregar uma declaração comprovativa da 

participação de cada técnico no Projeto; 
 
9. Desenvolver os contactos necessários com o 

Centro de Formação de Professores de 
Loures Oriental, tendo em vista a Acreditação 
do Projeto no Concelho. 

 
 
 

Cláusula Quarta 
(Colaboração entre as partes) 

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

 
 
 

Cláusula Quinta 
(Revisão do Acordo) 

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

 
 
 

Cláusula Sexta 
(Denúncia do Acordo) 

 
O presente Acordo pode ser denunciado, por 
escrito, por qualquer das Contraentes por falta que 
não lhes seja imputável, com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias relativamente ao termo 
do prazo, desde que da denúncia não decorra a 
suspensão ou inviabilização das atividades em 
curso. 
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Cláusula Sétima 
(Incumprimento) 

 
O incumprimento das condições estabelecidas no 
presente Acordo, por parte da Segunda 
Contraente, constitui motivo para a resolução 
imediata do mesmo por parte da Primeira 
Contraente, mediante notificação escrita, 
implicando a devolução dos montantes recebidos. 

 
 

Cláusula Oitava 
(Interpretação e Integração de Lacunas) 

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

 
 

Cláusula Nona 
(Duração) 

 
O presente Acordo tem a duração de um ano 
letivo, entrando em vigor no início do ano letivo 
2019/20. 

 
 

Cláusula Décima 
(Aceitação) 

 
As Contraentes aceitam para si, os termos e forma 
expressos, comprometendo-se a cumprir 
integralmente as respetivas condições e cláusulas. 

 
 

Loures, __ de _______  de 2019. 
 
 

Primeira Contraente 
 

___________________________________ 
(Bernardino José Torrão Soares) 

 
 
 

Segunda Contraente 
 

___________________________________ 
(Ana Filipa Rodrigues Rogério) 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Maria 
Rita Colaço Leão) 

 
 
 
 
 
 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 228/2019 
 

de 4 de dezembro de 2019 
 

(registo E/134742/2019, de 05.12.2019) 
 

Tolerância de Ponto 
 

Nos termos da competência que me é atribuída 
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, determino que, nos 
dias 24 e 31 de dezembro próximos, seja 
concedida tolerância de ponto a todos os 
trabalhadores da Câmara. 
 
Estas dispensas terão de ser coordenadas nos 
serviços de limpeza, piquetes diversos e outros 
que pela sua natureza se considerem 
indispensáveis, pelo que o seu funcionamento 
deve ser assegurado. 
 
Os responsáveis por estes serviços deverão 
encontrar as soluções para o normal 
funcionamento, podendo haver lugar à figura de 
compensação posterior para os trabalhadores que 
não possam beneficiar agora desta tolerância de 
ponto. 
 
Assim, devem os serviços prestadores de 
atendimento ao público proceder, de imediato, à 
divulgação do presente despacho, afixando-o nos 
locais de acesso público, de forma bem visível, 
dando, deste modo, o mais amplo e atempado 
conhecimento aos munícipes. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 
 

AMBIENTE 
 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 275/DA/USA/AG 

 
de 9 de dezembro de 2019 

 
sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 

datado de 9 de dezembro de 2019 
pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 

e datado de 10 de dezembro de 2019 
pelo Sr. Vice-Presidente 

 
(registo E/135820/2019, de 11.12.2019) 

 
Substituição em período de férias 

 
Em face da ausência por motivo de férias, de 13 a 
16 de dezembro de 2019, e para garantir o regular 
funcionamento da Unidade de Sustentabilidade 
Ambiental, proponho que as competências que me 
estão subdelegadas pelo Sr. Diretor do 
Departamento de Ambiente sejam subdelegadas à 
Sr.ª Dr.ª Ana Isabel Ribeiro. 
 
Caso a presente proposta mereça aprovação, 
solicito que dela se dê conhecimento à 
DGMA/DGDA/EXPEDIENTE para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe da Unidade 
de Sustentabilidade Ambiental 

 
(a) Ana Gaiolas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� INFORMAÇÃO 

n.º Inf.425 DA/DZVF/MN_2019 
 

de 10 de dezembro de 2019 
 

sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 

datado de 11 de dezembro de 2019 
pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 

e datado de 12 de dezembro de 2019 
pelo Sr. Vice-Presidente 

 
(registo E/136648/2019, de 13.12.2019) 

 
Substituição da Chefe da Divisão  

e Zonas Verdes e Floresta 
no período de férias 

 
Considerando a ausência ao serviço da signatária, 
de 19/12/2019 a 20/12/2019, por motivo de gozo 
de férias, propõe-se que as competências que lhe 
foram subdelegadas através do Despacho n.º 
257/2018, de 15/10/2018, sejam asseguradas 
nesse período pelo técnico superior João Manuel 
janeiro Lucas. 
 
Em caso de concordância, propõe-se a divulgação 
da presente informação pela DGDA/Expediente. 

 
 

A Chefe da Divisão 
de Zonas Verdes e Floresta 

 
(a) Madalena Neves 
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CULTURA 
DESPORTO 

E 
JUVENTUDE 

 
 

� INFORMAÇÃO n.° 47/DCDJ/DC/PLS 

 
de 10 de dezembro de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 10 de dezembro de 2019, 
pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Cultura, Desporto e Juventude 

 
(registo E/136442/2019, de 11.12.2019) 

 
Reunião geral de trabalhadores 

da Divisão de Cultura 
Encerramento de serviços 
e equipamentos culturais 

 
Com vista à realização de reunião geral de 
trabalhadores da Divisão de Cultura, informa-se da 
necessidade de encerramento dos serviços da 
Divisão e dos equipamentos culturais sob sua 
gestão, no dia 19 de dezembro, no período da 
tarde, a partir das 13h30. 
 
Merecendo concordância, propõe-se o envio desta 
informação à DGDA/Expediente para divulgação 
da mesma. 
 
À consideração superior. 

 
 

(a) Patrícia Silva 
 

Chefe de Divisão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�INFORMAÇÃO n.º 51/DCDJ/DC/PLS 

 
de 12 de dezembro de 2019 

 
sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 

datado de 12 de dezembro de 2019 
pelo Sr. Diretor do Departamento 

de Cultura, Desporto e Juventude, 
e datado de 13 de dezembro de 2019, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

(registo E/137819/2019, de 17.12.2019) 
 

Reunião geral de trabalhadores 
da Divisão de Cultura 

Encerramento de serviços 
e equipamentos culturais 

Retificação 
 

Com vista à realização de reunião geral de 
trabalhadores da Divisão de Cultura, informa-se da 
necessidade de encerramento dos serviços da 
Divisão e dos equipamentos culturais sob sua 
gestão, no dia 20 de dezembro, no período da 
tarde, a partir das 13h30. 
 
Merecendo concordância, propõe-se o envio desta 
informação à DGDA/Expediente para divulgação 
da mesma. 
 
A presente informação retifica e anula a inf. 
E/136442/2019 de 10 de dezembro de 2019. 
 
À consideração superior. 

 
 

(a) Patrícia Silva 
 

Chefe de Divisão 
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PLANEAMENTO 
E 

GESTÃO 
URBANÍSTICA 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 49-C/DPGU/LC 

 
de 6 de dezembro de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 10 de dezembro de 2019, 

pelo Sr. Vereador Tiago Matias 
 

(registo E/135761/2019, de 11.12.2019) 
 

Substituição do Diretor do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística 

em período de férias 
 

Considerando a ausência do signatário no período 
de 9 a 13 de dezembro, por se encontrar de férias, 
proponho que as competências que me foram 
subdelegadas através do despacho n.º 253/2018 
sejam assumidas pelo Sr. Chefe da Divisão de 
Gestão Urbanística, Arqt.º João Costa. 
 
Caso haja concordância, mais se propõe remeter 
a presente informação ao DGMA/DGA/Expediente 
para divulgação. 

 
 

Loures; 6 de dezembro de 2019 
 

O Diretor do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística, 

 
(a) Luís Carvalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 
DAS ÁREAS URBANAS 

DE GÉNESE ILEGAL 
 

 
 

EDITAL n.º 184/2019 
 

Assunto: Publicitação de deliberação da Câmara 
Municipal de aprovação da emissão do Alvará de 
Licença de Loteamento - Processo de reconversão 
urbanística da AUGI denominada Bairro Courelas 
de Montemor - Loures - Proc.º 53.458/LA/L/N. 
 
 
Rui Manuel Januário Paulo, Chefe da Equipa 
Multidisciplinar das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal, torna público, no uso de competência 
subdelegada e para efeitos do disposto no art.º 
56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no 
artigo 158.º do Código do Procedimento 
Administrativo e para os efeitos do disposto no 
art.º 28.º da Lei n.º 91/95, na redação dada pela 
Lei n.º 165/99, de 14 de setembro, Lei n.º 64/2003, 
de 23 de agosto, pela Lei n.º 10/2008, de 20 de 
fevereiro, pela Lei n.º 79/2013, de 26 de novembro 
e pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, que no 
âmbito do processo de reconversão urbanística da 
AUGI denominada Bairro Courelas de Montemor, 
com a área de 7.800,00 m2, que é composta pelo 
prédio rústico descrito na 1.ª Conservatória do 
Registo Predial de Loures sob o n.º 6128, fls. 16, 
do Livro B-18 e inscrito na matriz predial de Loures 
sob o art.º 69 da Secção AA, conforme certidão de 
teor da descrição e inscrições em vigor e quadro 
de cadastro, constantes respetivamente de fls. 08 
a 30 e de fls. 149, do processo n.º 53.458/LA/L/N, 
na 50.ª Reunião Ordinária de Câmara Municipal, 
realizada a 20.11.2019, foi deliberada a 
aprovação, por maioria, dos seguintes assuntos: 

 
 

PROCESSO n.º 53.458/LA/L/N 
 

a) Aprovar os projetos de infraestruturas; 
b) Aprovar o valor das taxas urbanísticas devidas 

pela emissão da licença de loteamento, pela 
compensação pela realização, manutenção e 
reforço de infraestruturas e por falta de área 
de cedência, ainda, os respetivos momentos 
do seu pagamento; 

c) Fixar o prazo para a conclusão das obras de 
urbanização; 

d) Aprovar o valor de caução para garantia das 
obras de urbanização; 

e) Aprovar a emissão do alvará de licença de 
loteamento e respetivas condições. 
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Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 
28.º daquela Lei, se faz público que os 
interessados poderão reclamar da presente 
deliberação, nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo. 
 
O referido processo, assim como todo o conteúdo 
da Deliberação Camarária, está disponível para 
consulta dos interessados, em qualquer dia útil, 
das 8.30 às 16.00 horas, na Equipa Multidisciplinar 
das Áreas Urbanas de Génese Ilegal, sita na Rua 
Ilha da Madeira, n.º 4 – 4.º Piso, Loures. 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no Município 
de Loures, constituído por duas folhas, no sítio 
institucional da Câmara Municipal de Loures em 
www.cm-loures.pt e na morada do prédio em 
causa. 

 
 

Loures, 6 de dezembro de 2019 
 

O Chefe da EMAUGI 
Por subdelegação de competências, 

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

(a) Rui Paulo 
 
 
 
 

 

 

COESÃO SOCIAL 
E 

HABITAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 38/DCSH/CB -2019 

 
de 16 de dezembro de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 16 de dezembro de 2019, 
pelo Sr. Vereador Gonçalo Caroço 

 
(registo E/138718/2019, de 17.12.2019) 

 
Substituição da Diretora do DCSH 

 
Atendendo ao período de férias da signatária, de 
23 a 31 de dezembro de 2019, e às necessidades 
do serviço, subdelego as competências que me 
foram cometidas através do Despacho n.º 
209/2018, de 04-10-2018, do Sr. Vereador 
Gonçalo Caroço, na Dr.ª Paula Cristina Ferreira 
Henriques. 

Caso a presente informação tenha despacho 
superior favorável, proponho que esta seja 
remetida ao DGMA/DGDA/Expediente para 
divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Diretora do Departamento 
de Coesão Social e Habitação 

 
(a) Carla Barra 

 
 
 
 

 

 
 

EDUCAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 889/DE-DASE/AP 

 
de 6 de dezembro de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 12 de dezembro de 2019, 

pela Sr.ª Diretora 
do Departamento de Educação 

 
(registo E/136487/2019, de 17.12.2019) 

 
Substituição da Chefe da Divisão 

de Ação Social Escolar 
Período de férias 

 
Consíderando a ausência da signatária por motivo 
de férias, durante o período compreendido entre 
os dias 19 e 23 de dezembro, proponho que as 
competências que me foram subdelegadas 
através do Despacho n.º 248/2018, de 12 de 
outubro, da Sr.ª Diretora do Departamento de 
Educação, sejam asseguradas pela Técnica 
Superior Isabel Alexandra Veloso de Sousa 
Gomes. 
 
Caso seja aprovado superiormente, proponho 
ainda o envio desta informação à 
DGDA/Expediente para divulgação 
 
À consideração superior. 

 
 

(a) Alexandra Pestana 
 

Chefe de Divisão 



 

 
N.º 24 

  

 
 

18 de DEZEMBRO 
de 2019 

 
 
 
 

53 

 

 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
 

� INFORMAÇÃO 

 
de 9 de dezembro de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 11 de dezembro de 2019, 
pelo Sr. Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos 
 

(registo E/136300/2019, de 17.12.2019) 
 

Substituição em período de férias 
 

Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias, propõe-se que no período de 16 de 
dezembro a 20 de dezembro de 2019 sejam 
cometidas as competências que lhe foram 
subdelegadas pelo despacho n.º 224, de 
10.10.2018, do Sr. Diretor do Departamento de 
Recursos Humanos, à Técnica Superior Anabela 
Manaia dos Santos. 
 
Caso haja concordância superior, propõe-se 
remeter a presente informação ao DGMA/DGDA 
para divulgação. 

 
 

A chefe da DSSOAP 
 

(a) Adília Ferreira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
PROTOCOLO 
E RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 50/GPRI/IT 

 
de 13 de dezembro de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 17 de dezembro de 2019, 

pelo Sr. Presidente da Câmara 
 

(registo E/138292/2019, de 17.12.2019) 
 

Substituição da Coordenadora 
do Gabinete de Protocolo 
e Relações Institucionais 

 
Considerando a ausência da signatária, durante o 
período compreendido entre 16 e 31 de dezembro, 
por motivo de gozo de férias, proponho que a 
minha substituição seja assegurada, com 
competências subdelegadas através do Despacho 
n.º 86/2017, de 31 de outubro, da seguinte forma: 
 
� de 16 a 18 de dezembro - pela técnica 

superior Ana Alexandra Ferreira Ferrinho 
 
� de 19 a 23 de dezembro - pela técnica 

superior Ana Maria Pinto Dias 
 
� de 26 a 30 de dezembro - pela técnica 

superior Joana Catarina Vilas Cotovio Nunes 
de Oliveira 

 
A merecer concordância superior, mais se propõe 
que a presente informação seja remetida ao 
DGMA/DGDA/Expediente, para divulgação 
interna. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Coordenadora 
do Gabinete de Protocolo 
e Relações Institucionais 

 
(a) Isabel Tojal 
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PLANEAMENTO 
FINANCEIRO 

E 
APROVISIONAMENTO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 037/DGF/DG 

 
de 11 de dezembro de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 11 de dezembro de 2019, 
pelo Sr. Diretor do Departamento 

de Planeamento Financeiro e 
Aprovisionamento 

 
(registo E/137837/2019, de 18.12.2019) 

 
Pedido de encerramento da DGF 
Formação da Medidata - SNC- AP 

 
Considerando a formação em epígrafe, dia 20 do 
presente mês solicita-se autorização para o 
encerramento das instalações da DGF de forma a 
permitir a participação de todos os trabalhadores 
afetos a esta Divisão. 
 
Propõe-se, ainda, que a presente informação seja 
divulgada via expediente. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe da Divisão de Gestão Financeira 
 

(a) Susana Fonseca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

AVISO n.º 19891/2019 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

do trabalhador António José Varela Macau 
 

Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por deliberação do Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, e 
por acordo do trabalhador, foi autorizada a 
consolidação definitiva da mobilidade na categoria 
do Assistente Técnico António José Varela Macau 
nesta Câmara Municipal, com efeitos a 9 de 
novembro 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. 

 
26 de novembro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 238, de 11 de dezembro de 2019] 

 
 
 

AVISO n.º 20027/2019 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de dezanove 

postos de trabalho de assistente técnico 
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 01 
de novembro de 2019, com Ana Cristina Marcelino 
Pereira, Ana Luísa Teixeira Lopes, Andreia 
Alexandra Vitorino Quintã, Carla Maria Caramona 
dos Santos Pinto, Inês Filipa Lopes Dias, Liliana 
Cristina Alminha Nóbrega na categoria de 
Assistente Técnico da carreira de Assistente 
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Técnico, na 1.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 5 da Tabela Remuneratória Única, 
no seguimento do Aviso n.º 1191/2019, publicado 
em Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 18 de 
janeiro, para constituição de vínculo de emprego 
público na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado. 

 
26 de novembro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 240, de 13 de dezembro de 2019] 
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10.ª Alteração ao Orçamento de 2019 e Opções do Plano 2019-2022 
 
 
 
































