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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

54.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 29 de janeiro de 2020 

 
 
 

Notas: A Sr.ª Vereadora Sónia Alexandra da Silva 
Paixão dos Santos Bernardo Lopes ausentou-se 
da Reunião às 17h00. 

 
 
 
 

PRESENÇAS 
 

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

Bernardo Lopes 
 
• Ivone de Fátima da Cunha Gonçalves 
 
 
 
Senhores Vereadores: 
 
• Tiago Farinha Matias 
 
• Paulo Rui Luís Amado 
 
• Nuno Ricardo Conceição Dias 
 
• Carlos César Cipriano Araújo 
 
• Nuno Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho 
 
• João Manuel Ferreira Calado 

 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Justificadas as faltas do Sr. Vereador Gonçalo 
Filipe Vintém Caroço e do Sr. Vereador António 
Manuel Lopes Marcelino à presente Reunião. 

 
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

Saudação, apresentada pelo Sr. Vice-Presidente, 
à Associação Nacional de Taekwondo ITF. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 51/2020 

 
Saudação 

à Associação Nacional de Taekwondo ITF 
 

No próximo dia 8 de fevereiro de 2020, a 
Associação Nacional de Taekwondo ITF completa 
25 anos de existência ao serviço da modalidade 
de Taekwondo, ocasião que não queremos deixar 
de assinalar, por se tratar de uma entidade com 
sede no nosso Concelho. 
 
Pela dedicação e empenho, e o papel que 
desempenha junto dos seus associados, a 
Câmara Municipal de Loures, reunida a 29 de 
janeiro de 2020, saúda e felicita a Associação 
Nacional de Taekwondo ITF pela comemoração 
do seu 25.º Aniversário. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 51.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 4 de dezembro 
de 2019. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Paulo 
Rui Luís Amado, por não ter estado presente 
naquela Reunião) 
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PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação da 2.ª Alteração 
Orçamental Permutativa ao Orçamento 2020 e 
Opções do Plano 2020-2023. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 31/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Os documentos previsionais da Câmara 

Municipal, para o quadriénio 2020-2023, foram 
elaborados em setembro/outubro de 2019; 

 
B. Há a necessidade de proceder a reforços de 

dotações em alguns investimentos resultantes 
das dotações atuais serem insuficientes ou se 
encontrarem com verbas a definir, por forma a 
concretizar a preparação e lançamento dos 
respetivos procedimentos, nomeadamente: 
Rotunda de A-das-Lebres; Escola Básica do 
Alto da Eira; Ampliação da Escola Básica n.º 3 
de Unhos; Reabilitação Urbana de Sacavém e 
Reparações Diversas Bairro São Sebastião de 
Guerreiros; 

 
C. Há necessidade de reforçar a rubrica de 

“Estudos Técnicos Especializados” por 
insuficiência de dotação de verba que permita 
a cabimentação de projetos já adjudicados; 

 
D. As diminuições das dotações que serviram de 

compensação aos reforços efetuados serão 
corrigidas em sede de próxima modificação 
orçamental. 

 
 
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 2.ª Alteração Orçamental 
Permutativa do Orçamento 2020 e Opções do 
Plano 2020-2023, conforme documento em anexo. 

 
 

Loures, 22 de janeiro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 

(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo PPD/PSD - Partido Social Democrata, e os 
votos a favor do Sr. Presidente da Câmara, do 
Sr. Vice-Presidente e das Sr.ªs Vereadoras e 
dos Srs. Vereadores eleitos pelo PS - Partido 
Socialista e pela CDU - Coligação Democrática 
Unitária) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: para comodidade de 
consulta, o documento 2.ª Alteração Permutativa 
ao Orçamento 2020 e Opções do Plano 2020-
2023 encontra-se disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 
 

CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 
 

Processo de Registo n.º 42.013-D/Santa Iria de 
Azóia 
Proposta de aprovação de alteração da Cláusula 
Quinta da escritura de constituição do direito de 
superfície sobre propriedade municipal sita no 
Bairro Primavera, em Santa Iria de Azóia, União 
das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 35/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 42.ª Reunião 

Ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 17 de julho de 2019, foi aprovada 
a constituição do direito de superfície sobre o 
lote de terreno para construção, com a área de 
5.771,36 m2, situado na Rua das Felícias, Rua 
das Jardineiras, Rua das Hortências e Rua 
das Ervilhacas, Bairro Primavera, em Santa 
Iria de Azóia, União das Freguesias de Santa 
Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, 
a favor da Comissão Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Santa Iria de Azóia 
(CURPISIA); 

 
B. O direito de superfície constituído destina-se à 

construção de Equipamento Residencial para 
Idosos e Jardim de Infância; 
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C. Em 31 de julho de 2019 foi outorgada a 
escritura de constituição do direito de 
superfície entre o Município de Loures e a 
Comissão Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Santa Iria de Azóia 
(CURPISIA), sobre o prédio acima 
identificado; 

 
D. A Comissão Unitária de Reformados, 

Pensionistas e Idosos de Santa Iria de Azóia 
(CURPISIA) solicitou ao Município de Loures a 
alteração da escritura de constituição do 
direito de superfície outorgada em 31 de julho 
de 2019, no sentido de o direito de superfície 
se destinar à construção de Equipamento 
Residencial para Idosos e Creche, pelos 
motivos expostos na Ata da Assembleia Geral, 
realizada em 22 de novembro de 2019, e 
tendo em vista a apresentação de candidatura 
ao PARES 2.0.. 

 
 
Tenho a honra de propor:  
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
da alínea a) do n.º 2 do artigo 52.º do Decreto-Lei 
n.º 280/2007, de 7 de agosto, aprovar a alteração 
da cláusula quinta da escritura de constituição do 
direito de superfície sobre o lote de terreno para 
construção, com a área de 5.771,36 m2, situada na 
Rua das Felícias, Rua das Jardineiras, Rua das 
Hortências e Rua das Ervilhacas, Bairro 
Primavera, em Santa Iria de Azóia, União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela, descrito na 2.ª Conservatória do 
Registo Predial de Loures sob o número 6261 da 
freguesia de Santa Iria de Azóia e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo P13052 da 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela, outorgada em 31 de 
julho de 2019, entre o Município de Loures e a 
Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Santa Iria de Azóia (CURPISIA), no 
sentido de a mesma passar a ter a seguinte 
redação: 
 
“O direito de superfície constituído destina-se à 
construção de Equipamento Residencial para 
Idosos e Creche.” 

 
Loures, 22 de janeiro de 2020 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Bernardino Soares 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

Proposta de aceitação da doação de parcela de 
terreno com a área de 363,53 m2, sita em Terra do 
Abrolho, Chapada, Barroquinho e Barrocão, 
Freguesia de Fanhões, para execução de muro de 
suporte na EM 627 - Ribas de Baixo. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 36/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Existe a necessidade de beneficiação da via, 

estabilização, contenção e drenagem de 
taludes na EM 627, em Ribas de Baixo, 
freguesia de Fanhões; 

 
B. O Município de Loures necessita de 

concretizar a empreitada em causa; 
 
C. Maria da Graça de Jesus Machado Rosa, 

Mário Fernando Tomaz Costa Rosa, José 
António Dinis Machado e Ana Isabel Carvalho 
Nunes Machado, pretendem doar ao Município 
de Loures a parcela de terreno com a área de 
363,53 m2 para o domínio público municipal, 
melhor identificada em planta ortofotomapa 
anexa, descrita na ficha predial n.º 
1112/Fanhões, localizada em Terra do 
Abrolho, Chapada, Barroquinho e Barrocão, 
parte do prédio rústico inscrito no Serviço de 
Finanças de Loures - 1 sob o artigo 51 da 
Secção B, da freguesia de Fanhões, cujo 
Quadro infra melhor identifica: 

 
Identificação Predial: Ficha Predial n.º 
1112/Fanhões 
Identificação Matricial: Parte do artigo rústico 
51/B/Fanhões 
Área Atual do Prédio: 12.120,00 m2 
Área a Doar: 363,53 m2 
 
 
D. É atribuído à parcela de terreno a doar o valor 

de 1,32 € (um euro e trinta e dois cêntimos); 
 
E. Nos termos do artigo 35.º do Código do 

Registo Predial é dispensada a inscrição 
intermédia em nome dos titulares do prédio 
que façam parte da herança indivisa, ou seja, 
não se torna necessário inscrever o prédio a 
favor dos atuais herdeiros e aqui requerentes 
na Conservatória do Registo Predial. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere ao abrigo do 
disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar a aceitação da doação correspondente à 
área de 363,53 m2 proposta pelos requerentes e 
atuais proprietários relativo ao prédio descrito na 
ficha predial n.º 1112/Fanhões, e inscrito no 
Serviço de Finanças de Loures - 1 sob o artigo 
rústico 51 da Secção D, da freguesia de Fanhões, 
com inscrição no registo predial de cláusula de 
reversão do bem no caso de utilização da parcela 
de terreno para um fim diferente do aqui 
estabelecido, conforme preceituado no artigo 
960.º, n.ºs 1 e 3 do Código Civil. 

 
 

Loures, 23 de janeiro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 
 

Processo n.º 51853/DCA/2019 
Concurso Público para aquisição de serviços 
de portaria e vigilância humana, por lotes, em 
número de 2, para o Município de Loures e 
para os Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), em instalações das 
entidades adjudicantes 
Proposta de aprovação da dispensa do disposto 
do n.º 1 do artigo 63.º da Lei do Orçamento do 
Estado para 2019, das regras de entendimento 
para a constituição de agrupamento de entidades 
adjudicantes;, do início, tipo, peças e minuta de 
anúncio do procedimento e de  designação do Júri 
e da Gestora do Contrato. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 37/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Nos termos da informação da Divisão de 

Administração Geral (DAG), com o registo 
webdoc E/109261/2019, com despacho de 
concordância do Sr. Vereador Gonçalo 
Caroço, e pelas razões constantes de tal 
documento, pretende aquele serviço a adoção 
do procedimento aquisitivo do tipo concurso 
público, com publicitação no Jornal Oficial da 
União Europeia, nos termos da alínea c) do n.º 
1 do artigo 16.º, artigos 17.º, 18.º e alínea a) 
do n.º 1 do artigo 20.º, todos do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
sua redação atual, com vista à celebração de 
um contrato para aquisição de serviços de 
vigilância humana; 

 
B. A entidade Serviços Intermunicipalizados de 

Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), através do seu 
representante, manifestou a necessidade 
comum de aquisição de serviços de portaria e 
vigilância humana e vontade de integrar o 
procedimento segundo a modalidade jurídica 
de agrupamento de entidades adjudicantes; 

 
C. Se afigura possível, e vantajoso, o lançamento 

de um único concurso público com vista à 
celebração de contratos para a aludida 
aquisição de serviços de portaria e vigilância 
humana por parte do Município de Loures e 
dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), foi elaborado um 
documento sob o título “Regras de 
entendimento para constituição de 
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agrupamento de entidades adjudicantes”, 
subscrito pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Loures e pelo Sr. Presidente do 
Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), 
para a constituição de um agrupamento das 
duas entidades adjudicantes, à luz do disposto 
no artigo 39.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, relevando dessas 
regras a designação do Município de Loures 
como representante de tal agrupamento, para 
efeitos de condução do procedimento de 
formação dos contratos, documento esse que 
se anexa a esta proposta para efeitos de 
aprovação pela Câmara Municipal; 

 
D. O documento referido no considerando 

imediatamente anterior, bem como as peças 
do procedimento propostas para aprovação, 
Programa do Concurso e Caderno de 
Encargos, carecem de ser aprovados pelos 
órgãos competentes das duas entidades 
adjudicantes, previamente à publicitação do 
concurso público, sendo que, quer o Programa 
do Concurso, quer o Caderno de Encargos, já 
refletem o teor desse documento; 

 
E. Por sua vez, carecem também de aprovação 

pela Câmara Municipal de Loures o 
documento anexo sob o título “Proposta de 
autorização para início e tipo de procedimento, 
designação do júri do procedimento e do 
gestor do contrato” e a minuta do anúncio do 
concurso público; 

 
F. Nos termos da regra geral de escolha do 

procedimento (prevista no artigo 18.º do 
Código dos Contratos Públicos) bem como do 
valor máximo do benefício económico que 
pode ser obtido pela entidade adjudicatária 
com a execução dos contratos a celebrar, se 
mostra adequado adotar o procedimento do 
tipo concurso público, com publicação do 
anúncio no Diário da República e no Jornal 
Oficial da União Europeia, tudo em 
conformidade, designadamente, com o 
previsto nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 
18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º e 39.º, todos do 
Código dos Contratos Públicos (CCP), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto; 

 
 
 
 
 

G. No que ao Município de Loures diz respeito, o 
órgão competente para contratar, autorizar a 
despesa, escolher o procedimento, aprovar os 
documentos pré-contratuais, aprovar a minuta 
de contrato, bem como para quaisquer outros 
atos inerentes ao procedimento aquisitivo em 
apreço é a Câmara Municipal, pois estima-se 
que com a execução de todas as prestações 
relativas ao Município de Loures que 
constituem o objeto dos contratos, o preço 
contratual a pagar pelo Município possa ser na 
ordem de 3.639.033,25 € (três milhões, 
seiscentos e trinta e nove mil, trinta e três 
euros e vinte e cinco cêntimos) decorrente de 
uma despesa estimada de 1.608.190,65 € (um 
milhão, seiscentos e oito mil, cento e noventa 
euros e sessenta e cinco cêntimos), acrescida 
de uma bolsa de horas para serviços 
adicionais de vigilância no montante de 25% 
do preço contratual que vier a ser proposto e 
adjudicado por referência aos serviços 
concretamente individualizados para o 
Município de Loures, o que perfaz o montante 
máximo de 2.010.238,31 € (dois milhões, dez 
mil, duzentos e trinta e oito euros e trinta e um 
cêntimos) correspondente ao Lote 1, e uma 
despesa estimada de 1.303.035,95 € (um 
milhão, trezentos e três mil, trinta e cinco 
euros e noventa e cinco cêntimos), acrescida 
de uma bolsa de horas para serviços 
adicionais de vigilância no montante de 25% 
do preço contratual que vier a ser proposto e 
adjudicado por referência aos serviços 
concretamente individualizados para o 
Município de Loures, que perfaz o montante 
máximo de 1.628.794,94 € (um milhão, 
seiscentos vinte e oito mil, setecentos e 
noventa e quatro euros e noventa e quatro 
cêntimos) correspondente ao Lote 2, 
montantes esses a que acrescerá o IVA à taxa 
legal em vigor; 

 
H. Das peças do procedimento, em anexo, cuja 

aprovação se propõe, destaca-se o seguinte: 
 
O procedimento comporta dois lotes: 
 
- O Lote 1, que integra o Município de Loures e 

os SIMAR como entidades adjudicantes, lote 
esse que respeita à aquisição de serviços de 
portaria e vigilância humana, e que no que diz 
respeito ao Município de Loures, os serviços 
de vigilância humana serão prestados nas 
seguintes instalações: Museu Municipal de 
Loures; Pavilhão de Macau; Biblioteca 
Municipal José Saramago; Polícia Municipal e 
Serviço Municipal de Proteção Civil; Edifício 
de Arquivo Municipal; Divisão de Habitação; 
Gabinete de Atendimento das Sapateiras; 
Oficinas Municipais; Departamento de 
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Planeamento e Gestão Urbanística e Parque 
Municipal de Montachique. No que diz respeito 
aos SIMAR, os serviços de portaria serão 
prestados nas instalações dos SIMAR - Posto 
de Combustível e os serviços de vigilância 
humana serão prestados nas seguintes 
instalações: Edifício sede dos Serviços 
Intermunicipalizados; Balcão de Atendimento 
de Moscavide; Instalações dos SIMAR - Sete 
Casas e Instalações dos SIMAR - Juncal. 

 
- E o Lote 2, que integra o Município de Loures 

como entidade adjudicante, lote esse que 
respeita à aquisição de serviços de vigilância 
humana e que serão prestados nas seguintes 
instalações: Jardim de Infância n.º 2 de 
Apelação; Gabinete de Intervenção Social de 
Apelação; Complexo Crematório de Camarate; 
Instalações provisórias da EB n.º 3 de Unhos 
(Monoblocos); Parque Urbano de Santa Iria de 
Azóia; Castelo de Pirescoxe; Gabinete de 
Intervenção Social de Sacavém; Biblioteca 
Municipal Ary dos Santos; Museu de Cerâmica 
de Sacavém e Atendimento Municipal de 
Sacavém I. 

 
- Portanto, o Lote 1 tem como entidades 

adjudicantes o Município de Loures e os 
SIMAR e o Lote 2 tem como entidade 
adjudicante o Município de Loures; 

 
- Preço base fixado para o procedimento: 

4.510.593,25 € (quatro milhões, quinhentos e 
dez mil, quinhentos e noventa e três euros e 
vinte e cinco cêntimos); 

 
- Preço base fixado para o Lote 1: 2.881.798,31 

€ (dois milhões, oitocentos e oitenta e um mil, 
setecentos e noventa e oito euros e trinta e um 
cêntimos); 

 
- Preço base fixado para o Lote 2: 1.628.794,94 

€ (um milhão, seiscentos e vinte e oito mil, 
setecentos e noventa e quatro euros e 
noventa e quatro cêntimos); 

 
- Os contratos terão um período de vigência de 

1 (um) ano, renovável por iguais e sucessivos 
períodos, até um período máximo de vigência 
de 3 (três) anos, para todas as entidades, 
pretendendo-se o início de produção de 
efeitos dos mesmos em 01 de julho de 2020; 

 
- Opção pelo critério de adjudicação da 

proposta economicamente mais vantajosa na 
modalidade de avaliação do preço enquanto 
único aspeto da execução do contrato a 
celebrar nos dois lotes sujeitos a concurso. 

 
 

I. O preço base indicado implica um aumento 
face aos valores unitários pagos no ano de 
2018 em contrato com o mesmo objeto tendo 
o serviço requisitante fundamentado aquele 
aumento conforme ora se transcreve: “(…) os 
preços base unitários indicados traduzem um 
aumento relativamente aos valores unitários 
pagos no ano de 2018, em contrato com o 
mesmo objeto, fundamentando-se este 
incremento nas oscilações dos valores de 
mercado; no aumento da tabela salarial do 
pessoal vigilante por efeito de contratos 
coletivos de trabalho; no incremento do 
número de instalações e o reforço de 
vigilância programada (reforço ao número de 
vigilantes e alargamento de horários).” 

 
J. Nos termos conjugados do disposto nos n.ºs 1 

e 4 do art.º 63.º da Lei do Orçamento de 
Estado para 2019 (“LOE 2019”) os valores 
gastos com contratos a celebrar em 2019 não 
podem ultrapassar os valores gastos em 2018 
salvo em situações prévia e devidamente 
fundamentadas pelos serviços e autorizadas 
pelo órgão da autarquia com competência 
para contratar em função do valor do contrato 
nos termos previstos no art.º 18.º do Decreto-
Lei n.º 197/99, de 8 de junho, repristinado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 
86/2011, de 11 de abril. 

 
K. Nos termos do n.º 1 do referido art.º 18.º, sob 

a epígrafe “Competência para autorizar 
despesas no âmbito das autarquias locais”: 

 
“1. São competentes para autorizar despesas com 

locação e aquisição de bens e serviços as 
seguintes entidades: 

 
a) Até 30000 contos, os presidentes de câmara e 

os conselhos de administração dos serviços 
municipalizados; 

 
b) Sem limite, as câmaras municipais, as juntas 

de freguesia, o conselho de administração das 
associações de autarquias locais e o órgão 
executivo de entidades equiparadas a 
autarquias locais.“. 

 
 
L. O preço contratual global estimado, na parte 

correspondente ao Município de Loures, para 
o período de 3 anos de vigência contratual é 
de 3.639.033,25 € (três milhões, seiscentos e 
trinta e nove mil, trinta e três euros e vinte e 
cinco cêntimos), sendo, pois, da competência 
da Câmara autorizar a dispensa do disposto 
no n.º 1 do art.º 63.º da LOE 2019; 
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M. Assim, tendo presentes os fundamentos 
aduzidos pelo serviço requisitante e 
considerandos supra torna-se necessário que 
a Câmara Municipal de Loures autorize a 
dispensa do disposto no n.º 1 do art.º 63.º da 
LOE 2019 que mantém a sua vigência até à 
entrada em vigor da Lei que aprova o 
Orçamento de Estado para 2020; 

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

Município de Loures está prevista na rubrica 
0204/020218 (2013 A 28), conforme proposta 
de cabimento n.º 5562/2019, datada de 
13/12/2019, produzindo-se efeitos financeiros 
apenas a partir de 2020; 

 
 
Considerando ainda que: 
 
O. No que respeita aos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e de Odivelas (SIMAR), 
a competência para a aprovação do 
documento sob o título “Regras de 
entendimento para constituição de 
agrupamento de entidades adjudicantes”, do 
início do procedimento, do programa do 
concurso e do caderno de encargos, os quais 
foram aprovados pelo respetivo Conselho de 
Administração, é da Câmara Municipal de 
Loures e da Câmara Municipal de Odivelas. 

 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no art.º 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de junho, repristinado pela Resolução da 
Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de 
abril, nos artigos 16.º n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º e 
20.º, n.º 1, alínea b), 36.º e 39.º, todos do Código 
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e do disposto, 
designadamente, no artigo 33.º, n.º 1, alínea f) do 
Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
 
1. Autorizar previamente a dispensa do disposto 

no n.º 1 do art.º 63.º da LOE 2019, tendo 
presentes os fundamentos aduzidos pelo 
serviço requisitante e considerandos expostos 
nos Considerandos I a M. 

 
 
 
 
 
 
 
 

De seguida, 
 
2. Aprovar o documento que consta em anexo 

sob o título “Regras de entendimento para 
constituição de agrupamento de entidades 
adjudicantes” subscrito pelos respetivos 
representantes do Município de Loures e dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) e que visa o 
estabelecimento de regras para constituição 
do agrupamento de entidades adjudicantes 
para o lançamento do procedimento aquisitivo 
aqui em apreço; 

 
3. Aprovar o documento junto sob o título 

“Proposta de autorização para início e tipo de 
procedimento, designação do júri do 
procedimento e do gestor do contrato” e as 
peças do procedimento de formação do 
contrato, o Programa do Concurso, o Caderno 
de Encargos e a Minuta do Anúncio do 
Procedimento, que se anexam, procedimento 
esse que ocorrerá sob a forma de concurso 
público, com publicitação no Diário da 
República e no Jornal Oficial da União 
Europeia, com vista à celebração de contratos 
para aquisição de serviços de portaria e 
vigilância humana, por lotes, em número de 2, 
para o Município de Loures e para os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), em 
instalações das entidades adjudicantes, 
procedimento que se identifica como Processo 
sob o n.º 51853/DCA/2019; 

 
4. No que respeita aos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e de Odivelas (SIMAR), 
aprovar o documento que consta em anexo 
sob o título “Regras de entendimento para 
constituição de agrupamento de entidades 
adjudicantes”, o programa do concurso e o 
caderno de encargos (Anexa-se deliberação 
dos SIMAR aprovada pelo respetivo Conselho 
de Administração). 

 
 

Loures, 23 de janeiro de 2020. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 



 

 
N.º 2 

  

 
 

29 de JANEIRO 
de 2020 

 
 
 
 

12 

 

    
 

REGRAS DE ENTENDIMENTO 
PARA CONSTITUIÇÃO DE AGRUPAMENTO 

DE ENTIDADES ADJUDICANTES 
 

Entre: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva número 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, 4, 
em Loures, aqui representado pelo Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, Bernardino 
Soares 
 
e 
 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR), doravante designados por SIMAR, 
pessoa coletiva número 680009671, com sede na 
Rua Ilha da Madeira, n.º 2, em Loures, aqui 
representados pelo Exmo. Senhor Presidente do 
Conselho de Administração, Hugo Martins. 
 
E considerando que: 
 
- Os intervenientes, aqui representados, 

pretendem a celebração de contrato para 
aquisição de serviços de portaria e vigilância 
humana, por lotes, em número de 2, para o 
Município de Loures e para os SIMAR, em 
instalações das entidades adjudicantes, pelo 
período de 1 (um) ano, renovável 
automaticamente por iguais e sucessivos 
períodos de um ano, até um período máximo 
de vigência contratual de 3 (três) anos, e com 
início de produção de efeitos pretendido para 
o dia 01 de julho de 2020; 

 
- Promovendo os intervenientes aqui 

representados, conjuntamente, um só 
procedimento aquisitivo, resultará numa 
redução de meios e custos na instrução e 
lançamento do procedimento, bem como 
existe a possibilidade de resultar na obtenção 
de proposta mais favorável em termos de 
preço; 

 
- Os intervenientes aqui representados 

declaram pretender usar o mesmo tipo de 
procedimento aquisitivo, a saber, o concurso 
público, com publicitação no Diário da 
República e no Jornal Oficial da União 
Europeia, com fundamento no disposto na 
alínea a), do n.º 1, do artigo 20.º, do Código 
dos Contratos Públicos; 

- Se mostra apropriada a criação de um 
agrupamento das entidades adjudicantes aqui 
intervenientes para contratação dos referidos 
serviços. 

 
 
Acordam os intervenientes, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 39.° do Código dos 
Contratos Públicos, constituir um Agrupamento de 
Entidades Adjudicantes que se regerá pelas 
regras e condições insertas nos artigos seguintes~ 

 
 
 

ARTIGO 1.º 
Objeto 

 
O Município de Loures e os SIMAR, na qualidade 
de entidades adjudicantes, acordam agrupar-se 
com vista ao lançamento de um único 
procedimento aquisitivo, do tipo concurso público, 
com publicitação no Diário da República e no 
Jornal Oficial da União Europeia, tendente à 
aquisição de serviços de portaria e vigilância 
humana, por lotes, em número de 2, para o 
Município de Loures e para os SIMAR, em 
instalações das entidades adjudicantes, nos 
termos do disposto, designadamente, nos artigos 
16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea 
a), e 39.º, todos do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro. 

 
 
 

ARTIGO 2.° 
Formalidades a Observar 
e Repartição de Custos 

 
1- Não haverá lugar ao lançamento do 

procedimento em causa nestas regras de 
entendimento enquanto o representante do 
agrupamento não dispuser das peças do 
procedimento, Programa do Concurso e 
Caderno de Encargos, a que se alude no 
número 1 do artigo 5.º do presente 
documento, aprovadas pelas entidades 
adjudicantes respetivas através dos respetivos 
órgãos competentes para contratar. 

 
2- Os custos que se mostrem necessários à 

instrução e lançamento dos documentos do 
procedimento aquisitivo serão suportados pelo 
Município de Loures. 
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ARTIGO 3.° 
Vigência do Agrupamento 

 
O agrupamento considera-se constituído com a 
aprovação deste documento pela Câmara 
Municipal de Loures, no que diz respeito ao 
Município de Loures, com a aprovação pelo 
Conselho de Administração dos SIMAR, 
aprovação essa sucedida pela sua aprovação pela 
Câmara Municipal de Loures e pela Câmara 
Municipal de Odivelas, no que diz respeito aos 
SIMAR, sem necessidade de qualquer outra 
formalidade e extingue-se com a assinatura do 
contrato que resulte do procedimento. 

 
 

ARTIGO 4.º 
Representante do Agrupamento 

 
O representante do agrupamento é o Município de 
Loures. 

 
 

ARTIGO 5.º 
Obrigações das Partes 

 
1- A aprovação das peças do procedimento, 

Programa do Concurso e Caderno de 
Encargos, deve ser feita expressamente pelos 
órgãos competentes das entidades 
adjudicantes que integram o agrupamento. 

 
2- Sem prejuízo do que antecede no ponto 1, 

cada entidade adjudicante fica obrigada a 
assegurar por si todos os documentos de 
ordem procedimental que lhe digam respeito, 
tais como requisição interna, autorização de 
despesa, cabimentação orçamental, 
autorização prévia para repartição de 
encargos, se a eles houver lugar, assunção de 
compromissos plurianuais, se a eles houver 
lugar, e/ou outros que use observar ou a que 
se encontre legalmente adstrita, bem como 
apresentar os fundamentos para a fixação do 
preço base no procedimento. 

 
3- A entidade adjudicante SIMAR fica obrigada a 

indicar ao Município de Loures, enquanto 
representante do Agrupamento, o nome do 
respetivo do Gestor do Contrato na parte que 
lhes seja respeitante, previsto no artigo 290.º-
A do CCP, até ao termo do prazo para 
apresentação das propostas previsto no 
Programa do Concurso. 

 
4- A decisão de adjudicação deve ser tomada 

com o acordo expresso do órgão competente 
para contratar de cada entidade integrante do 
agrupamento. 

 

5- A decisão de aprovação da minuta do 
contrato, bem como a decisão de aceitação ou 
rejeição de reclamação da minuta apresentada 
pela entidade adjudicatária, deve ser tomada 
com o acordo expresso do órgão competente 
para contratar de cada entidade integrante do 
agrupamento. 

 
 

ARTIGO 6.º 
Preço da Aquisição e Repartição do Mesmo 

 
1- Deverá ficar estabelecido no caderno de 

encargos do procedimento que o preço da 
aquisição de serviços será pago por cada uma 
das entidades adjudicantes em função do 
fornecimento que lhe diga respeito e de 
acordo com o preço que vier a ser 
apresentado pela entidade adjudicatária. 

 
2- Mais deverá ficar estabelecido no caderno de 

encargos do procedimento que a entidade 
adjudicatária emitirá faturas distintas em nome 
de cada entidade adjudicante e que cada 
entidade adjudicante integrante do 
agrupamento é responsável pelo cumprimento 
dos procedimentos necessários para 
assegurar os pagamentos a que fica obrigada 
nos prazos contratualmente estabelecidos e 
responsável pelo respetivo pagamento. 

 
 

ARTIGO 7.º 
Nomeação do Mandatário do Agrupamento 

 
1- Acordam as intervenientes estabelecer como 

mandatário do Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes o Município de Loures, a quem 
são cometidas as necessárias competências 
para promover todos os atos e procedimentos 
necessários com vista à instrução e 
desenvolvimento do procedimento. 

 
2- O Município de Loures fica igualmente 

mandatado para a elaboração das peças do 
procedimento, com integração das regras, 
entre outras, que resultam deste documento, e 
envio das mesmas aos órgãos competentes 
para contratar de cada entidade interveniente 
com vista à aprovação das mesmas, bem 
como fica mandatado para a designação do 
júri do procedimento, e delegar-lhe 
competência para prestar esclarecimentos 
quanto à boa compreensão e interpretação a 
fazer das regras das peças do procedimento, 
nos termos estatuídos no número 1 do artigo 
50.º do CCP, mandatado para o 
preenchimento do Documento previsto no n.º 6 
do artigo 57.º do Código dos Contratos 
Públicos (Documento Europeu Único de 
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Contratação Pública (DEUCP) na parte 
respeitante às entidades adjudicantes e, 
ainda, mandatado para aprovar a minuta do 
anúncio do procedimento. 

 
3- Incumbirá também ao Município de Loures, 

através do serviço competente para o efeito, a 
prática dos atos tendentes à redução a escrito 
do contrato, designadamente a notificação da 
decisão de adjudicação, solicitação dos 
documentos de habilitação bem como análise 
e decisão sobre a conformidade dos mesmos, 
solicitação de caução (quando aplicável) bem 
como análise e decisão sobre a conformidade 
da mesma, e ainda a elaboração da minuta do 
contrato e elaboração do contrato. 

 
 

ARTIGO 8.º 
Aceitação do Mandatário do Agrupamento 

 
O Município de Loures aceita a sua nomeação 
como mandatário do Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes. 

 
 

ARTIGO 9.º 
Mandato 

 
O mandato durará pelo mesmo período de tempo 
do Agrupamento de Entidades Adjudicantes e será 
exercido gratuitamente. 

 
 

ARTIGO 10.º 
Disposições Finais 

 
Estas regras de entendimento produzem efeitos 
após a sua assinatura. 
 
 
Por ser esta a vontade expressa dos 
intervenientes, vai o presente documento, 
composto por 5 (cinco) páginas, ser rubricado e 
assinado em duplicado, ficando um exemplar em 
poder de cada uma das entidades intervenientes. 

 
 

Loures, 08 de janeiro de 2020, 
 

Pelo Município de Loures, 
 

Bernardino Soares 
(Presidente da Câmara Municipal) 

 
 
 
 
 
 

Pelos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 

Odivelas (SIMAR), 
 

Hugo Martins 
(Presidente do Conselho de Administração) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO 
PARA INÍCIO E TIPO DE PROCEDIMENTO, 

DESIGNAÇÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO 
E DO GESTOR DO CONTRATO 

 
1. No âmbito da solicitação efetuada pela Divisão 

de Administração Geral (DAG) através da 
informação com o registo webdoc 
E/109261/2019, datada de 10.10.2019, com 
despacho de concordância do Exmo. Sr. 
Vereador da Câmara Municipal de Loures, 
Gonçalo Caroço, datado de 16.10.2019, bem 
como do teor do documento sob o título 
“Regras de entendimento para constituição de 
agrupamento de entidades adjudicantes”, 
subscrito pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, enquanto representante 
do Município de Loures, e pelo Sr. Presidente 
do Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), 
enquanto seu representante e pelas razões 
constantes de tais documentos, proponho a 
adoção do procedimento aquisitivo do tipo 
concurso público, com publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia, nos termos da 
alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º, artigos 17.º, 
18.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º, todos 
do Código dos Contratos Públicos (CCP), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, na sua redação atual, com vista à 
celebração de contrato para aquisição de 
serviços de portaria e vigilância humana, por 
lotes, em número de 2, para o Município de 
Loures e para os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), em 
instalações das entidades adjudicantes, pelo 
período de 1 (um) ano, renovável 
automaticamente por iguais e sucessivos 
períodos de um ano, até um período máximo 
de vigência contratual de 3 (três) anos, cujo 
processo será desenvolvido sob o n.º 
51853/DCA/2019. 
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2. Nos termos do documento sob o título “Regras 
de entendimento para constituição de 
agrupamento de entidades adjudicantes” as 
duas entidades identificadas constituir-se-ão 
em agrupamento de entidades adjudicantes 
neste procedimento, à luz do disposto na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 39.º do CCP. As 
regras resultantes do aludido entendimento já 
se encontram refletidas no conjunto das peças 
do procedimento aqui submetidas a aprovação 
relevando a designação do Município de 
Loures como representante do agrupamento 
para efeitos de condução do procedimento de 
formação do contrato. 

 
 
3. A necessidade em causa encontra-se 

devidamente identificada e fundamentada pelo 
serviço requisitante conforme se passa a 
transcrever: “A 31-07-2017, foi celebrado 
contrato entre o Município de Loures e a 
Ronsegur - Rondas e Segurança, Lda., para a 
prestação de serviços de vigilância e 
segurança humana e serviços de rondas de 
segurança, ao Município de Loures, pelo 
período de 36 meses, com início a 01-07-2017 
(Contrato 125/2017). Cessando a 30 de junho 
de 2020 a referida contratação, e mantendo-se 
a necessidade de serviços de vigilância 
regulares e pontuais ou não antecipáveis, 
propõe-se remeter a presente informação à 
DCA visando despoletar novo procedimento 
aquisitivo.” 

 
 
4. Deste modo, foram instruídas as peças do 

procedimento, nomeadamente, o Caderno de 
Encargos, o Programa do Concurso e a 
Minuta do Anúncio. 

 
 
5. Por ser o órgão competente para a 

contratação em apreço e para a prossecução 
do processo de despesa propõe-se a 
aprovação da presente proposta, assim como 
das peças do procedimento indicadas no 
ponto anterior, pela Câmara Municipal de 
Loures, ao abrigo das competências próprias à 
luz do estatuído na alínea f) do n.º 1 do art.º 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, bem como ao abrigo do disposto 
nos artigos 36.º e 39.º, ambos do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, uma vez que o 
preço contratual a pagar pelo Município de 
Loures possa ser na ordem de 3.639.033,25 € 
(três milhões, seiscentos e trinta e nove mil, 
trinta e três euros e vinte e cinco cêntimos), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, caso 
este seja devido, preço contratual esse que 

inclui uma bolsa de horas de 25% do preço 
contratual que vier a ser adjudicado na parte 
unicamente correspondente aos serviços que 
digam respeito ao Município de Loures. 

 
 
6. A componente de preço estimado para o 

Município de Loures de 3.639.033,25 € (três 
milhões, seiscentos e trinta e nove mil, trinta e 
três euros e vinte e cinco cêntimos), acrescida 
da componente de preço estimado para os 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) de 871.560,00 € (oitocentos 
e setenta e um mil, quinhentos e sessenta 
euros), ditam um preço global estimado de 
4.510.593,25 € (quatro milhões, quinhentos e 
dez mil, quinhentos e noventa e três euros e 
vinte e cinco cêntimos) para o triénio 
contratual. 

 
 
7. O referido preço global estimado de 

4.510.593,25 € (quatro milhões, quinhentos e 
dez mil, quinhentos e noventa e três euros e 
vinte e cinco cêntimos), que se mostra fixado 
como preço base global do procedimento no 
Caderno de Encargos, é resultante da soma 
do montante respeitante ao Município de 
Loures de 1.608.190,65 € (um milhão, 
seiscentos e oito mil, cento e noventa euros e 
sessenta e cinco cêntimos), acrescido de uma 
bolsa de horas para serviços adicionais de 
vigilância no montante de 25% do preço 
contratual que vier a ser proposto e adjudicado 
por referência aos serviços concretamente 
individualizados para o Município de Loures, 
com o montante respeitante aos SIMAR de 
871.560,00 € (oitocentos e setenta e um mil, 
quinhentos e sessenta euros), referentes ao 
Lote 1, com o montante respeitante ao 
Município de Loures de 1.303.035,95 € (um 
milhão, trezentos e três mil, trinta e cinco 
euros e noventa e cinco cêntimos) acrescido 
de uma bolsa de horas para serviços 
adicionais de vigilância no montante de 25% 
do preço contratual que vier a ser proposto e 
adjudicado por referência aos serviços 
concretamente individualizados para o 
Município de Loures, referente ao Lote 2, 
montantes por lotes esses que também se 
encontram fixados no Caderno de Encargos 
do procedimento enquanto preço base unitário 
do lote respeitante. 

 
 
8. A bolsa de horas para serviços adicionais de 

vigilância, referida no número anterior, integra 
o objeto contratual uma vez que a entidade 
adjudicatária fica adstrita à obrigação da sua 
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execução caso seja solicitado pela entidade 
adjudicante, e destina-se meramente a 
eventuais serviços novos que resultem, 
designadamente, de necessidade de reforço 
da vigilância programada, de ampliação ou de 
novas instalações e de eventos ou iniciativas 
municipais não antecipáveis, previstas ou 
previsíveis, pelo que, não se verificando factos 
que o justifiquem não haverá lugar à 
realização de despesa a coberto da previsão 
integrante deste e do número anterior. 
Ademais, os serviços a prestar ao abrigo da 
bolsa de horas serão pagos de acordo com a 
categorização do serviço a prestar, conforme 
preços hora unitários propostos e adjudicados 
originalmente. 

 
9. Nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 47.º do CCP, o preço base indicado foi 
definido pelo serviço requisitante, serviço esse 
que apresentou a seguinte fundamentação 
para o preço base que ora se transcreve “nova 
análise enquadrada nos preços atuais de 
mercado, em coerência com preço das 
propostas apresentadas no âmbito do 
procedimento concursal que correu termos 
sob o n.º de processo 49826/DCA/2019, 
designadamente o valor/homem para as 
diferentes tipologias de horários; novas 
instalações e o reforço de vigilância 
programada (reforço do número de vigilantes e 
alargamento de horários).” 

 
10. Propõe-se que as propostas sejam 

apresentadas através da plataforma eletrónica 
Vortalnext, estabelecendo um prazo para 
apresentação das mesmas de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data de envio do anúncio 
do concurso para publicação no Diário da 
República, tendo como hora limite de entrega 
as 18 horas do 30.º (trigésimo) dia. Se o termo 
do prazo ocorrer num sábado, domingo ou 
feriado, tal termo transfere-se para as 18 
horas do primeiro dia útil seguinte. 

 
11. Tendo presente o disposto no n.º 2 do artigo 

7.º das “Regras de entendimento para 
constituição de agrupamento de entidades 
adjudicantes”, incumbe ao Município de 
Loures, através do órgão competente para 
contratar, a designação do júri, pelo que se 
propõe que seja designado o seguinte, nos 
termos do disposto no artigo 67.º do CCP, e 
que lhe seja conferida a competência para 
prestar esclarecimentos quanto à boa 
compreensão e interpretação a fazer das 
regras das peças do procedimento, nos 
termos estatuídos no n.º 1 do artigo 50.º do 
CCP, para além do previsto no artigo 69.º do 
mesmo Código: 

Presidente - Dr. Viriato Aguilar (DCA/CML) 
 
1.º Vogal Efetivo - Dr.ª Isabel Fernandes (SIMAR) 
 
2.º Vogal Efetivo - Dr.ª Paula Marreiros 
(DAG/CML) 
 
3.º Vogal Efetivo - Eng.ª Fátima Mateus (SIMAR) 
 
4.º Vogal Efetivo - Dr.ª Vanessa Rodrigues Freitas 
(DCA/CML) 
 
1.º Vogal Suplente - Dr.ª Maria João (SIMAR) 
 
2.º Vogal Suplente - Sr.ª Maria Rodrigues 
(DAG/CML) 
 
3.º Vogal Suplente - Dr.ª Ana Mousinho (SIMAR) 
 
4.º Vogal Suplente - Sr.ª Paula Pardal (DCA/CML) 
 
Nas ausências e impedimentos dos membros do 
júri, o 1.º vogal efetivo e, na ausência deste, o 2.º 
vogal efetivo substituirão o presidente, e os vogais 
suplentes substituem os efetivos. 
 
12. A respetiva despesa está prevista na rubrica 

0204 020218 2013 A 28, conforme PRC n.º 
5562/2019, datada de 13.12.2019. 

 
13. Nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 290.º-A do CCP, o serviço requisitante 
indicou para Gestor do Contrato, na parte do 
contrato que respeita ao Município de Loures, 
a Sr.ª Maria Rodrigues, Assistente Técnica da 
Divisão de Administração Geral (DAG), com o 
e-mail maria_rodrigues©cm-loures.pt, pelo 
que, se propõe que seja designada como 
Gestora do Contrato a pessoa indicada. 

 
Junta: Caderno de Encargos, Programa do 
Concurso, Minuta do Anúncio do Procedimento e 
Regras de Entendimento do Agrupamento. 

 
 

Loures, 08 de janeiro de 2020. 
 

À consideração do Chefe da DCA. 
 

A Jurista/Instrutora do Processo 
 

(a) Vanessa Rodrigues Freitas 
 
 

De acordo 
 

O Chefe da DCA 
 

(a) Viriato Aguilar 
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(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo PS - Partido Socialista e pelo PPD/PSD - 
Partido Social Democrata, e os votos a favor do 
Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e dos Srs. Vereadores eleitos pela 
CDU - Coligação Democrática Unitária) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Pelas suas características, 
os documentos Programa do Concurso, Caderno 
de Encargos, Minuta do Anúncio do procedimento 
e Deliberação dos SIMAR aprovada pelo respetivo 
Conselho de Administração encontram-se 
disponíveis, em suporte informático, para eventual 
consulta, no Gabinete Loures Municipal. 

 
 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de aprovação da consolidação definitiva 
da mobilidade intercarreiras ou intercategorias, na 
carreira/categoria atual, com efeitos a 1 de janeiro 
de 2020. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 33/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Os trabalhadores abaixo indicados encontram-

se em mobilidade intercarreiras ou 
intercategorias; 

 
B. O tempo de exercício das funções atualmente 

desempenhadas é superior à duração do 
período experimental estabelecido para a 
respetiva carreira; 

 
C. As funções exercidas atualmente 

correspondem a necessidades permanentes 
dos serviços e os respetivos postos de 
trabalho encontram-se previstos no mapa de 
pessoal; 

 
D. Se verifica a conveniência para o interesse 

público, designadamente a economia, a 
eficácia e a eficiência; 

 
E. Encontram-se reunidas, cumulativamente as 

condições previstas no artigo 99.º-A da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, na sua versão atualizada. 

Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
do artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua versão 
atualizada, a consolidação definitiva da mobilidade 
intercarreiras ou intercategorias, na 
carreira/categoria atual, com efeitos a 01 de 
janeiro de 2020, dos seguintes trabalhadores: 
 

 
 
 

Nome 
Categoria 
de origem Categoria atual 

Ana Carina Simões Ferro Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

Ana Rosa Matias Frango 
Assistente 

Técnico 
Técnico 
Superior 

André Filipe Reis Antunes Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

António José Patoleia 
Assistente 

Técnico 
Técnico 
Superior 

Vasco José Saragoça 
Coelho 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

Vera Lúcia dos Santos 
Amaro Machado 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

Heliodora Maria Balata 
Alves Cruz 

Assistente 
Operacional 

Encarregado 
Operacional 

Lisete Ferreira Rosa Assistente 
Operacional 

Encarregado 
Operacional 

Maria Conceição Antunes 
Mestre Almeida 

Assistente 
Operacional 

Encarregado 
Operacional 

Vasco Bernardo Diogo 
Montez 

Assistente 
Técnico 

Encarregado 
Operacional 

Aida Maria Antunes Lopes Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

Alexandra Sofia dos 
Santos Amaro Valentim 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

Beatriz Paula Rei Corga Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

Bruno Miguel Diniz 
Lourenço 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

Carla Alexandra Malhão 
Paulino 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

Cláudia Sofia Araújo Cleto Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

Cristina do Carmo Santos 
Forte Rodrigues 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

Elsa Maria Simões 
Antunes Azevedo 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

Fernanda Maria Leitão 
Pedroso Matadinho 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

Iolanda Marisa Anjos 
Rodrigues 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

Isabel Maria da Silva 
Francisco Martins 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

José António Nunes 
Pereira 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

Leonor de Lurdes Gomes 
Fonseca 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

Luís Miguel dos Santos 
Balasteiro  

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

Maria de Fátima Capitão 
Moiteira 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

Paula Cristina Capitão 
Moiteira 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

Paulo Alexandre Caracinha 
Fialho 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 
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Loures, 23 de janeiro de 2020. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da abertura de 
procedimento concursal para constituição de 
reserva de recrutamento, para futura ocupação de 
posto(s) de trabalho da categoria de Assistente 
Operacional, na área funcional de Cozinha, para 
exercício de funções nos Departamentos de 
Recursos Humanos e de Educação, para 
constituição de vínculo de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 48/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A equipa operacional afeta ao refeitório 

municipal responde, de forma regular, ao 
apoio a iniciativas municipais, para além do 
serviço de almoços; 

 
B. O ritmo de trabalho destes trabalhadores é 

intenso, e apesar de haver um forte 
investimento em termos de condições de 
trabalho (no que respeita aos instrumentos 
facilitadores da atividade), é fundamental ter 
disponível uma reserva de recrutamento que 
permita acautelar a existência de recursos 
humanos suficientes para responder à 
atividade normal do serviço; 

 
C. No âmbito do processo de descentralização de 

competências, prevê-se a necessidade de 
colmatar a eventual falta de trabalhadores nos 
refeitórios escolares, que virão para a gestão 
municipal; 

 
D. Para efeitos do disposto no artigo 16.º do 

Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
na sua redação atual, foi consultada a Área 
Metropolitana de Lisboa (AML), enquanto 
entidade gestora da requalificação nas 
Autarquia Locais (EGRA), que informou, a 
07.01.2020, que ainda não se encontra 
constituída a EGRA para os seus Municípios; 

 

E. O Município de Loures não assume a posição 
de EGRA, ao abrigo do artigo 16.º-A, do 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
por não existirem trabalhadores em situação 
de valorização profissional. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
abertura de procedimento concursal para 
constituição de reserva de recrutamento, para 
futura ocupação de posto(s) de trabalho da 
categoria de Assistente Operacional da carreira 
geral de Assistente Operacional, na área funcional 
de Cozinha, para exercício de funções nos 
Departamentos de Recursos Humanos e de 
Educação, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, 
nos termos do n.º 4 do artigo 30.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho. 

 
 

Loures, 22 de janeiro de 2020. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da abertura de 
procedimento concursal comum de recrutamento 
para ocupação de oito postos de trabalho, da 
categoria de Técnico Superior, na área de 
formação de Arquitetura para constituição de 
vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 49/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 11.ª Reunião 

Extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 15 de novembro de 2019, e na 2.ª Reunião 
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da 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, realizada em 12 de dezembro de 
2019, foram aprovados o Orçamento Municipal 
e o Mapa de Pessoal para o ano de 2020; 

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho na categoria de 
Técnico Superior, da carreira geral de Técnico 
Superior, na área de formação académica - 
Licenciatura em Arquitetura; 

 
C. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei 

Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
o órgão ou serviço pode promover o 
recrutamento de trabalhadores necessários ao 
preenchimento dos postos de trabalho 
previstos no Mapa de Pessoal; 

 
D. O montante máximo a afetar ao recrutamento 

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

 
E. Para efeitos do disposto no artigo 16.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
na sua redação atual, foi consultada a Área 
Metropolitana de Lisboa (AML), enquanto 
entidade gestora da requalificação nas 
Autarquia Locais (EGRA), que informou, a 
07.01.2020, que ainda não se encontra 
constituída a EGRA para os seus Municípios; 

 
F. O Município de Loures não assume a posição 

de EGRA, ao abrigo do artigo 16.º-A do 
Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
por não existirem trabalhadores em situação 
de valorização profissional; 

 
G. Existe relevante interesse público no 

recrutamento de Técnicos Superiores, na área 
de formação académica - Licenciatura em 
Arquitetura, tendo em conta as atividades de 
natureza permanente a desenvolver pelos 
serviços municipais. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
abertura de procedimento concursal comum de 
recrutamento, nos termos do n.º 4 do artigo 30.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

para a ocupação de 8 postos de trabalho da 
categoria de Técnico Superior, da carreira geral de 
Técnico Superior, para a constituição de vínculo 
de emprego público, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado: 
 

Unidade Orgânica 
Área 

de Formação Académica Total 

Departamento 
de Obras Municipais 

Licenciatura em Arquitetura 

6 

Departamento 
de Planeamento 
e Gestão Urbanística 

2 

Total 8 

 
 

Loures, 22 de janeiro de 2020. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da abertura de 
procedimento concursal de recrutamento para a 
ocupação de quinze postos de trabalho, da 
categoria de Assistente Operacional, nas 
funcionais de Cantoneiro de Limpeza, Geral e 
Motorista de Transportes Coletivos para a 
constituição de vínculo de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 50/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 11.ª Reunião 

Extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 15 de novembro de 2019, e na 2.ª Reunião 
da 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, realizada em 12 de dezembro de 
2019, foram aprovados o Orçamento Municipal 
e o Mapa de Pessoal para o ano de 2020; 

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho na categoria de 
Assistente Operacional, da carreira geral de 
Assistente Operacional, nas áreas funcionais 



 

 
N.º 2 

  

 
 

29 de JANEIRO 
de 2020 

 
 
 
 

20 

 

de Cantoneiro de limpeza, Geral e Motorista 
de transportes coletivos; 

 
C. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei 

Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
o órgão ou serviço pode promover o 
recrutamento de trabalhadores necessários ao 
preenchimento dos postos de trabalho 
previstos no Mapa de Pessoal; 

 
D. O montante máximo a afetar ao recrutamento 

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

 
E. Para efeitos do disposto no artigo 16.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
na sua redação atual, foi consultada a Área 
Metropolitana de Lisboa (AML), enquanto 
entidade gestora da requalificação nas 
Autarquia Locais (EGRA), que informou, a 
07/01/2020, que ainda não se encontra 
constituída a EGRA para os seus Municípios; 

 
F. O Município de Loures não assume a posição 

de EGRA, ao abrigo do artigo 16.º- A, do 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
por não existirem trabalhadores em situação 
de valorização profissional; 

 
G. Existe relevante interesse público no 

recrutamento de Assistentes Operacionais nas 
seguintes áreas funcionais: Cantoneiro de 
limpeza, Geral e Motorista de transportes 
coletivos, tendo em conta as atividades de 
natureza permanente a desenvolver pelos 
serviços municipais. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
abertura de procedimentos concursais comuns de 
recrutamento nos termos do n.º 4 do artigo 30.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, para 
a ocupação dos seguintes postos de trabalho da 
categoria de Assistente Operacional, da carreira 
geral de Assistente Operacional para a 
constituição de vínculo de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado: 
 

Área Funcional Unidade Orgânica Total 

Cantoneiro de limpeza 
Departamento 
de Ambiente (DA) 7 

Geral Departamento 
de Ambiente (DA) 

6 

Motorista 
de transportes coletivos 

Divisão de Transportes 
e Oficinas (DTO) 2 

Total 15 

 
 

Loures, 22 de janeiro de 2020. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 

TURISMO 
 

Proposta de celebração de Acordo de Cooperação 
entre o Município de Loures e a Associação do 
Carnaval de Loures, e de transferência de verba 
para comparticipação nas despesas de promoção, 
organização e realização do evento Carnaval 
Saloio de Loures 2020. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 34/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Carnaval Saloio de Loures que, no ano de 

2020, se realiza entre os dias 23 e 25 de 
fevereiro, é um evento de enorme importância 
e com longa tradição entre os munícipes de 
Loures, demonstrativo da relevância cultural 
do Concelho e que, pelas suas características, 
tem a capacidade de atrair um elevado 
número de visitantes, provenientes dos mais 
diversos pontos do país, contribuindo para a 
promoção e dinamização do turismo da região; 

 
B. A Câmara Municipal de Loures tem 

colaborado em parceria com a Associação do 
Carnaval de Loures, associação responsável 
pela promoção, organização e realização do 
evento, por forma a aumentar todas as 
potencialidades resultantes desta iniciativa; 
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C. A promoção, organização e realização deste 
evento implicam um conjunto de despesas, às 
quais a Associação do Carnaval de Loures 
não se encontra em condições de fazer face 
por si só, cabendo ao Município de Loures, no 
âmbito do Acordo, comparticipar nos custos 
inerentes, mediante atribuição de apoio 
financeiro e não financeiro; 

 
D. Este evento implica também a existência de 

outras atividades paralelas, entre elas, os 
Bailes e o Enterro do Entrudo, às quais é 
aplicável o Regulamento de Taxas do 
Município de Loures; 

 
E. Complementarmente à organização do 

Carnaval Saloio de Loures, a Associação do 
Carnaval de Loures também organiza eventos 
nomeadamente o Arraial Saloio e a Noite de 
Fados como forma de angariação de receitas, 
os quais exigem um planeamento atempado, 
bem como diversos apoios da Câmara 
Municipal de Loures para a sua concretização; 

 
F. Compete à Câmara Municipal, no âmbito das 

suas atribuições, deliberar apoiar ou 
comparticipar no apoio a atividades de 
interesse social, cultural e recreativa, entre 
outras, podendo esse apoio traduzir-se na 
atribuição de apoios financeiros e na isenção 
do pagamento de taxas. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º 
conjugado com a alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação: 
 
1. Aprovar a celebração do Acordo de 

Cooperação entre o Município de Loures e a 
Associação de Carnaval de Loures, nos 
termos constantes da minuta em anexo à 
presente proposta; 

 
2. Aprovar a transferência de 50.000.00 € 

(cinquenta mil euros) a favor da Associação do 
Carnaval de Loures, contribuinte n.º 
504998870, para comparticipação nas 
despesas de promoção, organização e 
realização do evento Carnaval Saloio de 
Loures 2020. 

 
 
 
 
 
 

Loures, 23 de janeiro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

entre 
 

o Município de Loures 
e a Associação do Carnaval de Loures 

 
É celebrado o presente Acordo de Cooperação 
entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, em 
Loures, aqui representado pelo Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José 
Torrão Soares, adiante também designado como 
Município 
 
e 
 
a Associação do Carnaval de Loures, pessoa 
coletiva n.º 504998870, com sede na Rua Manuel 
Francisco Soromenho, 50, em Loures, aqui 
representada pelo seu Presidente João Manuel 
Oliveira Silva, adiante também designada por 
ACL. 
 
Que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Âmbito) 
 

O presente Acordo de Cooperação estabelece as 
formas de cooperação entre o Município e a ACL 
para a organização e realização das atividades do 
Carnaval Saloio de Loures 2020, Arraial Saloio 
2020 e Noite de Fados 2020. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Obrigações do Município) 

 
1. O Município compromete-se em apoiar 

financeiramente a ACL, no âmbito da Iniciativa 
Carnaval Saloio de Loures 2020, sendo esse 
apoio no montante de 50.000,00 € (cinquenta 
mil euros), a transferir com a aprovação do 
presente acordo. 

 
2. O Município compromete-se a isentar o 

pagamento de todas as taxas municipais 
devidas pelo licenciamento das atividades do 
evento, em montante a apurar no ato de 
licenciamento. 
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3. O pagamento do apoio financeiro previsto no 
n.º 1 ocorrerá, preferencialmente, no decurso 
do mês de fevereiro do ano correspondente. 

 
4. O Município compromete-se a proceder, 

através dos seus correspondentes serviços 
internos, à avaliação das solicitações de apoio 
da ACL, já rececionados pela Divisão de 
Turismo, os quais se anexam ao presente 
acordo e transcrevem: 

 
a) Taxas e Licenças 
 
• Autorização para realização de bailes de 

carnaval e respetivas licenças, nos seguintes 
dias e horas: 

 
- Dia 08.02.2020, das 22h00 às 04h00 de dia 

09.02.2020; 
- Dia 22.02.2020, das 22h00 às 04h00 de dia 

23.02.2020; 
- Dia 24.02.2020, das 22h00 às 04h00 de dia 

25.02.2020. 
 
• Autorização para a realização de baile de 

carnaval, dia 23.02.2020, das 19h00 às 23h00, 
na Rua da República em frente ao Pavilhão 
Paz e Amizade, sendo necessário o 
encerramento ao trânsito na referida rua no 
horário mencionado, entre o cruzamento desta 
com a Rua Augusto Marques Raso e a Rua 
Manuel Augusto Pacheco; 

 
• Autorização para instalação de divertimentos 

infantis e carroceis, na zona exterior fronteira 
do Pavilhão Paz e Amizade, bem como das 
respetivas licenças (ocupação de via pública), 
no dia 21.02.2020, das 18h00 às 24h00 e 
entre os dias 22.02.2020 a 26.02.2020, das 
10h00 às 24h00; 

 
• Autorização para realização de corso e 

colocação de música, nas ruas do desfile do 
corso, bem como as respetivas licenças; 

 
• Autorização para realização do Enterro do 

Carnaval e lançamento do fogo-de-artifício no 
Parque Adão Barata, bem como as respetivas 
licenças, no dia 26.02.2020 entre as 19h00 e 
as 24h00. 

 
 
b) Ordenamento de Trânsito 
 
• Autorização para fecho de ruas e alteração de 

circulação de trânsito nos dias 23.02.2020 e 
25.02.2020. 

 
 

c) Espaços 
 
• Cedência da zona exterior fronteira à entrada 

do Pavilhão Paz e Amizade, de 21.02.2020 a 
26.02.2020, para instalação de divertimentos 
infantis e carroceis; 

 
• Cedência do Pavilhão Paz e Amizade de 

21.02.2020 às 19h00 a 26.02.2020 (horário a 
combinar); 

 
• Cedência do ginásio do Pavilhão Paz e 

Amizade, de 21.02.2020 a 27.2.2020 (horário 
a combinar); 

 
• Cedência do Ginásio do Pavilhão Paz e 

Amizade para efeitos de vestiário dos grupos, 
nos dias 23.02.2020 e 25.02.2020; 

 
• Cedência do Pavilhão António Feliciano 

Bastos para o baile no dia 08.02.2020 e para 
efeitos de vestiário dos grupos, nos dias 
23.02.2020 e 25.02.2020; 

 
• Cedência de loja municipal no edifício 4 de 

outubro para exposição temática, de 
27.01.2020 a 06.03.2020, incluindo período de 
montagens; 

 
• Articulação com SIMAR e Loures Parque para 

cedência de estacionamento junto ao Pavilhão 
Paz e Amizade, para a realização das 
Tasquinhas do Carnaval; 

 
• Cedência do Parque Adão Barata no dia 

26.02.2020, entre as 19h00 e as 24h00 para 
realização do Enterro de Carnaval. 

 
 
d) Limpeza e Higiene 
 
• Reforço de papeleiras e contentores no 

percurso do desfile, nos dias 23.02.2020 a 
25.02.2020; 

 
• Reforço de papeleiras e contentores no interior 

e exterior do Pavilhão Paz e Amizade, no dia 
08.02.2020, 22.02.2020 e 24.02.2020; 

 
• Reforço de papeleiras e contentores no 

parque de estacionamento junto ao Pavilhão 
Paz e Amizade, para zona de restauração, de 
dia 20/02/2020 a 25/02/2020; 

 
• Reforço de contentores para zona de 

restauração (1.000 lt.) para resíduos sólidos e 
papeleiras de 20/02/2020 a 25/02/2020; 
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• Disponibilização de varredoura mecânica e 
respetivo operador, no pavilhão da Associação 
do Carnaval de Loures, no dia 23.02.2020, 
para limpeza do respetivo pavilhão; 

 
• Disponibilização de um contentor de grande 

volume (> 10 m3) para recolha de resíduos 
junto ao pavilhão da ACL; 

 
• Limpeza das ruas de Loures após os corsos, 

nos dias 23 e 25 de fevereiro. 
 
 
e) Comunicação 
 
• Produção de cartazes e colocação dos 

mesmos nos locais habituais, a partir do dia 
01.02.2020; 

 
• Divulgação do evento nos canais de 

comunicação do Município; 
 
• Produção de spot de TV e inserção do mesmo 

em canais televisivos; 
 
• Produção de spot de rádio e inserção do 

mesmo na Rádio Horizonte FM; 
 
• Sonorização da Rua da República de 

10.02.2020 a 26.02.2020, das 10h00 às 
19h00; 

 
• Sonorização do Parque Adão Barata, no dia 

26.021020, para efeitos de realização do 
Enterro do Carnaval de Loures. 

 
 
f) Policiamento e segurança 
 
• Batedores policiais para acompanhamento dos 

carros do Carnaval, nos dias 23.02.2020 e 
25.02.2020, a partir do pavilhão da ACL e 
respetivo regresso no final do cortejo; 

 
• Policiamento para regularização de trânsito e 

apoio ao corso, nos dias 23.02.2020 e 
25.02.2020; 

 
• Policiamento para acompanhamento do 

cortejo do Enterro do Carnaval, no dia 
26.02.2020, das 21h00 às 00h00 do dia 
27.02.2020, entre as instalações da Junta de 
Freguesia de Loures e o Parque Adão Barata; 

 
 
 
 
 
 

• Segurança privada para bilheteira, controlo de 
acessos e garantir a ordem nos bailes, nos 
seguintes dias/horários: 08.02.2020, das 
22h00 às 04h00 de dia 09.02.2020; dia 
22.02.2020, das 22h00 às 04h00 de dia 
23.02.2020; dia 24.02.2020, das 22h00 às 
04h00 de dia 25.02.2020; 

 
• 2 elementos de segurança para tenda de zona 

de restauração, nos seguintes dias/horários: 
de 16/02/2020 a 26/02/2020, das 00h00 às 
24h00. 

 
 
g) Transportes 
 
• Máquina retroescavadora e respetivo operador 

para colocação de colunas nas torres de som, 
no dia 20.02.2020, em horário a combinar; 

 
• Máquina retroescavadora e respetivo operador 

para retirada de colunas nas torres de som, no 
dia 25.02.2020, a partir das 19h00 (após a 
finalização do corso do Carnaval); 

 
• Cedência da nave central das oficinas da 

Câmara Municipal de Loures, para recolha dos 
carros do corso, do dia 23.02.2020 a 
25.02.2020. 

 
 
h) Materiais 
 
• Disponibilização de 130 baias para fecho de 

ruas, entre os dias 23.02.2020 e 25.02.2020, 
nas zonas do desfile do Carnaval; 

 
• Colocação de placas de direção, indicativas do 

percurso do corso e localização de parques de 
estacionamento alternativos; 

 
• Cedência e colocação de mastros e respetivas 

flâmulas (mediante o número disponível à data 
do evento) ao longo do percurso, a partir do 
dia 08.02.2020 até 26.02.2020; 

 
• Cedência de 10 mesas e 20 bancos do Parque 

Municipal do Cabeço de Montachique, balcões 
em madeira forrados a inox (quantidade a 
definir), bancas pequenas de madeira com 
toldo (quantidade a definir), estruturas para 
stands/tasquinhas de 6 m x 2 m e 3 m x 3 m 
(quantidade a definir); 

 
• Transporte dos materiais acima indicados. 
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i) Serviços Elétricos 
 
• Alimentação elétrica das torres de som, de 

32A por torre; 
 

• Alimentação elétrica do palco (espaço público 
na lateral do Pavilhão Paz e Amizade), de 63A 
com corrente trifásica; 

 

• Alimentação elétrica para 10 roulottes de 
apoio à organização; 

 

• Alimentação elétrica com 2 pontos 
independentes, no passeio frente ao Pavilhão 
Paz e Amizade, para instalação de carrocéis e 
divertimentos infantis; 

 

• Alimentação elétrica e ponto de luz, no palco 
em frente ao pavilhão de Macau, no Parque 
Adão Barata, para leitura do testamento do 
Enterro do Carnaval, no dia 26.02.2020; 

 

• Eletricista de serviço, no Parque Adão Barata, 
para desligamento das luzes, durante o 
lançamento do fogo-de-artifício, no dia 
26.02.2020; 

 

• Alimentação elétrica (32A cada) e colocação 
de iluminação no interior da tenda de 
restauração; 

 

• Serviço de piquete de eletricistas nas 
tasquinhas do Carnaval no dia 20.02.2020, 
das 18h00 às 24h00, de dia 21.02.2020 a 
24.02.2020, das 12h00 às 02h00 do dia 
seguinte e dia 25.02.2020, das 12h00 às 
24h00. 

 
 
j) Serviços de Carpintaria 
 
• Montagem de estruturas de stands e bancas 

na tenda de restauração. 
 
 
k) Serviços de Canalizações 
 
• Montagem de pontos de água e esgotos, na 

tenda de restauração. 
 
 
 
ARRAIAL SALOIO 
 
a) Taxas e Licenças 
 
• Autorização para realização do Arraial Saloio 

no Parque Adão Barata, isenção de taxas e 
respetivas licenças, nos seguintes dias e 
horas: 

- Arraial Saloio - Dias 06, 10, 12, 13 e 20 de 
junho, das 17h00 às 02h00 do dia seguinte e 
dias 07, 11 e 14 de junho, das 17h00 às 
24h00; 

 
- Baile Popular - Dias 06, 10, 12, 13 e 20 de 

junho, das 21h00 às 02h00 do dia seguinte e 
dias 07, 11 e 14 de junho, das 21h00 às 
24h00; 

 
 
b) Espaços 
 
• Cedência de zona de estacionamento no 

Parque Adão Barata no período de 30.05.2020 
a 21.06.2020 para a realização do Arraial 
Saloio 2020. 

 
 
c) Materiais 
 
• 10 mesas e 20 bancos do Parque Municipal do 

Cabeço de Montachique; 
 
• 6 balcões em madeira forrados a aço 

inoxidável; 
 
• 2 bancas pequenas de madeira (de mercado 

artesanal) com toldo; 
 
• 2 contentores para arrumações, 6 m x 2 m, 

para guardar bens alimentares; 
 
• 4 stands tipo tasquinhas (3 m x 3 m), com 

telhado; 
 
• Transporte dos materiais acima indicados. 
 
 
d) Serviços Elétricos 
 
• 3 pontos de alimentação elétrica com de 32A 

cada; 
 
• Montagem e desmontagem da iluminação 

dentro da tenda do evento. 
 
 
e) Serviços de Carpintaria 
 
• Montagem de estruturas de 4stands de 

3mx3m e 2 bancas. 
 
 
f) Serviços de Canalizações 
 
• Montagem de 2 pontos de abastecimento de 

água potável e ligação a esgoto. 
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g) Limpeza e Higiene 
 
• Reforço de papeleiras e contentores de 1.000 

lt. para resíduos sólidos entre os dias 06 e 20 
de junho; 

 
• Reforço, através de aquisição de serviços, de 

3 sanitários portáteis. 
 
 
h) Policiamento 
 
• Policiamento ou segurança privada nos 

seguintes dias e horários: 
 
- Dias 3, 4, 6, 10, 12, 20 das 00h00 às 08h00; 
- Dias 5, 8, 9, 15, 16, 17, 18 e 19 das 00h00 às 

24h00 
- Dias 7, 11, 13, 14, 21 das 02h00 às 08h00; 
 
 
NOITE DE FADOS 
 
a) Recursos 
 

• Cedência das instalações do Refeitório 
Municipal, em Loures, na tarde/noite de dia 07 
de novembro de 2020 (horário a definir) 

 

• Funcionários de refeitório para assegurarem o 
trabalho de cozinha e copa durante o jantar. 

 
 
b) Comunicação 
 

• Divulgação do evento no site do Município de 
Loures, na agenda municipal de eventos e na 
mailing-list da Divisão de Turismo. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Obrigações 

da Associação do Carnaval de Loures) 
 

1. A ACL compromete-se a realizar o Carnaval 
Saloio de Loures 2020, o Arraial Saloio de 
2020 e a Noite de Fados de 2020 e a entregar 
o relatório e análise de contas do Carnaval 
Saloio durante o mês de junho de 2020, no 
qual deve constar o n.º de participantes do 
corso, o n.º de carros, o n.º de grupos e sua 
designação, o montante do subsídio atribuído 
a cada grupo pela ACL, o valor dos 
subsídios/patrocínios angariados e respetivas 
entidades/patrocinadores, a estimativa do n.º 
de foliões presentes, o n.º de entidades 
participantes, a designação da atividade e 
montantes cobrados pela cedência de 
espaço/ocupação de via pública (ex.: roulottes; 
quiosques); 

2. A ACL cederá dois espaços à Câmara 
Municipal de Loures para divulgação 
institucional do Município aos visitantes do 
corso; 

 
3. A ACL obriga-se a divulgar os 

projetos/eventos/atividades do Município 
durante o período da vigência do presente 
Acordo de Cooperação; 

 
4. A ACL compromete-se a vedar o espaço 

circundante às diversões mecânicas junto ao 
pavilhão Paz e Amizade, no dia 20/02/2020; 

 
5. A ACL compromete-se a vedar o espaço 

circundante à área de alimentação junto ao 
pavilhão Paz e Amizade, no dia 15/02/2020; 

 
6. A ACL compromete-se a vedar o espaço 

circundante ao Arraial Saloio, no dia 
30/05/2020; 

 
7. A ACL compromete-se a entregar toda a 

documentação necessária ao licenciamento 
das atividades até aos 20 dias úteis anteriores 
às mesmas; 

 
8. A ACL compromete-se a colocar o logótipo da 

Câmara Municipal de Loures em todos os 
materiais de divulgação do evento; 

 
9. A ACL diligenciará junto da SPA - Sociedade 

Portuguesa de Autores, Pass Música e da 
IGAC toda a tramitação necessária e inerente 
à totalidade da programação dos eventos do 
Carnaval Saloio de Loures, bem como se 
obriga a suportar os custos que daí 
advenham; 

 
10. A ACL é responsável pelo licenciamento dos 

pontos de venda ambulante; 
 
11. A ACL garantirá a presença dos expositores 

de diversões infantis, na vistoria a efetuar pela 
Câmara Municipal de Loures, devendo a data 
desta ser informada àquela associação até 
aos 5 dias anteriores à mesma; 

 
12. A ACL procederá ao aluguer de transportes 

para os grupos, assumindo a totalidade dos 
custos dessa contratação. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Outras Formas de Cooperação) 

 
Poderão ainda ser pontualmente estabelecidas 
outras formas de cooperação de interesse para as 
partes, nas condições que vierem a ser 
acordadas. 
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CLÁUSULA QUINTA 
(Duração e Alteração 

do Acordo de Cooperação) 
 

O presente Acordo de Cooperação entrará em 
vigor em 08.02.2020, mantendo-se até ao 
cumprimento integral das obrigações que do 
mesmo decorrem para as duas entidades. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
(Divulgação do Acordo de Cooperação) 

 
As partes outorgantes comprometem-se a divulgar 
o presente Acordo de Cooperação pelos meios ao 
seu dispor, nomeadamente através dos sites 
institucionais de ambas entidades. 

 
 

Loures, … de fevereiro de 2020 
 

Pelo Município de Loures 
 

Bernardino José Torrão Soares 
(Presidente da Câmara Municipal) 

 
 
 

Pela Associação do Carnaval de Loures 
 

João Manuel Oliveira Silva 
(Presidente da ACL) 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

RMAA 
Regulamento Municipal 

de Apoio ao Associativismo 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro a 
Associações. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 39/2020 

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

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

B. É objetivo do Município o aumento da oferta 
de atividades culturais e desportivas que, 
pelos meios adequados, potenciem a melhoria 
de qualidade de vida das populações; 

 
C. O Município tem vindo a contribuir para a 

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

 
D. O Regulamento de Apoio ao Movimento 

Associativo - RMAA (Cultura, Desporto, 
Recreio e Juventude), aprovado na 27.ª 
Reunião Ordinária do Executivo Municipal, de 
5 de dezembro de 2018, e na 2.ª Reunião da 
1.ª Sessão Extraordinária da Assembleia 
Municipal, em 24 de janeiro de 2019, entrou 
em vigor no dia 1 de março de 2019 (Diário da 
República, II Série, Aviso n.º 2728/2019, de 19 
de fevereiro); 

 
E. Com base na documentação rececionada, se 

verifica a existência de pedidos de apoio 
financeiro que, embora meritórios, por não se 
enquadrarem no âmbito ou máximo de valores 
permitidos pelos artigos que prevêem a 
concessão de apoio financeiro no 
Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo, não foram considerados; 

 
F. Nos termos da informação registada em 

webdoc sob o número E/3309/2020, se 
considera pertinente a concessão de apoio 
financeiro às entidades indicadas; 

 
G. É permitido pelo artigo 29.º do Regulamento 

Municipal de Apoio ao Associativismo, em 
vigor, a atribuição de outros apoios, em 
condições devidamente fundamentadas; 

 
H. Os apoios financeiros concedidos pelo 

Município serão devidamente titulados, nos 
termos da lei. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, em conjugação com o previsto no 
artigo 29.º do Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo (Cultura, Desporto, Recreio e 
Juventude), aprovar o apoio financeiro às 
associações indicadas na informação registada 
em webdoc sob o n.º E/3309/2020, nos termos aí 
previstos e de acordo com a legislação em vigor. 
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Loures, 23 de janeiro de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

Grupo União Lebrense - 1.345,00 €; 
 
Sociedade Recreativa da Manjoeira - 6.532,73 €; 
 
Grupo Desportivo de Lousa - 17.480,31 €; 
 
Casa do Concelho de Armamar - 4.375,00 €; 
 
Grupo Desportivo Águias de Camarate - 1.556,80 
€; 
 
Sociedade Recreativa de Casaínhos - 8.451,50 €. 
 
 
Valor total - 39.741,34 € 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo PPD/PSD - Partido Social Democrata e os 
votos a favor do Sr. Presidente da Câmara, do 
Sr. Vice-Presidente, dos Srs. Vereadores 
eleitos pela CDU - Coligação Democrática 
Unitária e das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo PS - Partido Socialista) 

 
 
 

DESPORTO 
 

Proposta de aprovação do Quadro Normativo e do 
Calendário de Provas do 25.º Troféu "Loures 
Atleta Jovem". 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 40/2012 

 
Considerando que: 
 
A. O Troféu "Loures Atleta Jovem" é uma 

iniciativa municipal que visa contribuir para o 
desenvolvimento do atletismo, vocacionada 
para os escalões de formação; 

 
B. Esta iniciativa é de extrema importância no 

âmbito do Plano de Intervenção Municipal do 
Atletismo, nomeadamente em termos da 
captação de novos praticantes, do incremento 
da prática da modalidade e do apoio ao 
trabalho desenvolvido pelas associações e 
clubes concelhios; 

C. Se trata de um evento que registou grande 
adesão por parte dos praticantes, ao longo 
dos anos em que foi concretizado; 

 
D. Foi manifesto o interesse das associações 

desportivas na realização do 25.º Troféu 
"Loures Atleta Jovem", a decorrer em 2020; 

 
E. É fundamental reconhecer o trabalho realizado 

por estas associações contribuindo, assim, 
para a viabilização da continuidade da sua 
aposta na modalidade. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal 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 o 
Quadro Normativo e o Calendário de Provas do 
25.º Troféu "Loures Atleta Jovem", que consta da 
informação n.º E/7896/2020, em anexo. 

 
 

Loures, 23 de janeiro de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

Paulo Piteira 
 
 
 

25.º TROFÉU "LOURES ATLETA JOVEM" 
 

Quadro normativo 
 

UMA INICIATIVA DA DIVISÃO DE DESPORTO 
 

2020 
 

1. Organização 
 
A Câmara Municipal de Loures promove em 
colaboração com as associações desportivas do 
Concelho de Loures e com a Associação de 
Atletismo de Lisboa (AAL), um conjunto de 
iniciativas agrupadas sob a designação de 25º 
Troféu "Loures Atleta Jovem", que inclui provas de 
corta-mato, estrada e pista. 
 
 
2. Objetivos 
 
2.1. Proporcionar a prática do atletismo numa 

perspetiva multidisciplinar aos jovens do 
Concelho de Loures. 

 
2.2. Concertar com a AAL as ações com vista a 

aumentar o número de praticantes federados 
provenientes da área do Concelho de Loures. 
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2.3. Proporcionar um calendário competitivo anual 
elaborado com a devida antecedência. 

 
2.4. Proporcionar o convívio entre dirigentes, 

treinadores/animadores, praticantes, e demais 
agentes desportivos, através da prática 
desportiva. 

 
2.5. Estruturar um processo de avaliação dos 

resultados desportivos dos jovens praticantes 
e das suas associações desportivas e escolas, 
como forma de estimular a obtenção de maior 
e melhor participação. 

 
 
3. Calendário de provas 
 
3.1. O calendário de provas integra provas 

organizadas pelas associações desportivas do 
Concelho de Loures, Juntas de Freguesia e 
AAL nos meses de janeiro a julho de 2020. 

 
 
4. Escalões e forma de pontuação 
 
4.1. Contam para a pontuação do 25.º Troféu 

"Loures Atleta Jovem", os atletas em 
representação de associações desportivas 
sediadas no Concelho de Loures. 

 
4.2. Os escalões em vigor para o 25º Troféu 

"Loures Atleta Jovem" são idênticos aos 
estipulados pela Federação Portuguesa de 
Atletismo para a época de 2019/2020: 

 
- Benjamins A Femininos e Masculinos  2011-

2012-2013 
- Benjamins B Femininos e Masculinos  2009-

2010 
- Infantis Femininos e Masculinos  2007-2008 
- Iniciados Femininos e Masculinos  2005-2006 
- Juvenis Femininos e Masculinos  2003-2004 
 
4.3. Os atletas das associações desportivas do 

Concelho de Loures devem estar inscritos na 
Associação de Atletismo de Lisboa para 
poderem competir nas provas organizadas por 
esta entidade. 

 
4.4. Nenhum atleta poderá acumular pontuação, 

competindo por equipas diferentes, nem 
competir em escalões diferentes do seu. 

 
4.5. Os atletas filiados na Federação Portuguesa 

de Atletismo não poderão participar em provas 
desta iniciativa em representação de 
associações desportivas diferentes daquela 
por onde se encontram inscritos naquela 
federação. 

 

4.6. A pontuação em cada prova - Corta-Mato, 
Estrada ou Pista será a seguinte: 

 
- 1.º classificado   12 Pontos 
- 2.º classificado   10 Pontos 
- 3.º classificado     9 Pontos 
- 4.º classificado     8 Pontos 
- 5.º classificado     7 Pontos 
- 6.º classificado     6 Pontos 
- 7.º classificado     5 Pontos 
- 8.º classificado     4 Pontos 
- 9.º classificado     3 Pontos 
- 10.º classificado   2 Pontos 
 
4.7. Cada associação desportiva beneficiará de um 

ponto por atleta classificado em sua 
representação. 

 
4.8. A classificação final individual em cada 

categoria, exceto no escalão de Benjamins, 
será efetuada com base na soma das 
melhores pontuações obtida por cada atleta 
nas 10 melhores participações do total das 
competições integradas no calendário. Em 
caso de empate, prevalece o atleta que tenha 
obtido mais primeiros lugares, ou na ausência 
destes segundos lugares e assim 
sucessivamente. 

 
4.9. Nenhum atleta poderá somar mais do que 

uma pontuação por dia numa mesma 
competição, mesmo que tenha participado em 
mais, contando para o efeito a melhor 
pontuação. No Campeonato Regional de 
Juvenis, os atletas Iniciados não somarão 
pontos. 

 
4.10. Coletivamente será vencedora final do 25.º 

Troféu “Loures Atleta Jovem”, a associação 
desportiva que no conjunto das pontuações 
finais obtidas pelos seus atletas, alcançar 
maior número de pontos. 

 
4.11. Os escalões de Benjamins A e B Femininos e 

Masculinos não terão carácter competitivo, 
nem classificações finais individuais, fazendo-
se o apuramento dos cinco melhores atletas 
no conjunto de ambos os escalões e de cada 
sexo com mais participações no conjunto de 
todas as provas. 
Cada participação vale 1 ponto. São 
atribuídos prémios, desde que os atletas 
tenham participado num mínimo de seis 
provas. 

 
4.12. Sistema de “bónus”: Os atletas juvenis que se 

classifiquem nos três primeiros lugares dos 
Campeonatos Regionais de Corta-Mato ou de 
Pista somarão 20 pontos (1.º lugar), 15 
pontos (2.º lugar) e 10 pontos (3.º lugar). Os 



 

 
N.º 2 

  

 
 

29 de JANEIRO 
de 2020 

 
 
 
 

29 

 

atletas que se classifiquem nos três primeiros 
lugares do Campeonato Nacional de corta-
mato ou de pista somarão 40 pontos (1.º 
lugar), 30 pontos (2.º lugar) e 20 pontos (3.º 
lugar). 

 
4.13. Sistema de “bónus”: Os atletas iniciados que 

se classifiquem no Campeonato Regional de 
corta-mato ou de pista nos três primeiros 
lugares somarão 20 pontos (1.º lugar), 15 
pontos (2.º lugar) e 10 pontos (3.º lugar). Os 
atletas que se classifiquem nos três primeiros 
lugares do Olímpico Jovem Nacional 
somarão 40 pontos (1.º lugar), 30 pontos (2.º 
lugar) e 20 pontos (3.º lugar). 

 
 
5. Prémios 
 
5.1. Em cada prova serão da responsabilidade da 

entidade organizadora. 
 
5.2. Os prémios coletivos em disputa no 25.º 

Troféu “Loures Atleta Jovem” são os 
seguintes: 

 
- Material desportivo no valor de: 
 
- 1.ª Equipa 600,00 € 
- 2.ª Equipa 500,00 € 
- 3.ª Equipa 400,00 € 
- 4.ª Equipa 300,00 € 
- 5.ª Equipa 200,00 € 
- 6.ª Equipa 100,00 € 
 
Nota: Este prémio só será concedido às equipas 
que tenham participado num mínimo de seis 
provas do Troféu “Loures Atleta Jovem”. 
 
5.3. Será atribuído o Troféu "Loures Atleta Jovem" 

à equipa vencedora final. 
 
5.4. Serão atribuídos os seguintes prémios para 

aquisição de material desportivo aos 5 
primeiros classificados individuais dos 
escalões de Infantis, Iniciados e Juvenis 
femininos e masculinos: 

 
- 1.º classificado 75,00 € e diploma 
- 2.º classificado 50,00 € e diploma 
- 3.º classificado 40,00 € e diploma 
- 4.º classificado 30,00 € e diploma 
- 5.º classificado 20,00 € e diploma 
 
5.5. Aos seis atletas do escalão de benjamins 

femininos e masculinos, com mais pontos 
resultantes da participação nas provas, será 
atribuído o valor de 30 euros e diploma. 

 
 

6. Casos Omissos 
 
Todos os casos omissos serão resolvidos pela 
Divisão de Desporto da Câmara Municipal de 
Loures, levando em consideração os 
regulamentos da Federação Portuguesa de 
Atletismo. O calendário de provas poderá sofrer 
alteração decorrente de mudança de datas por 
parte das entidades organizadoras. 

 
 
 

25.º Troféu “Loures Atleta Jovem” 
 

Calendário de Provas 
 

2020 
 

 
 

18.01.2020 

 
 

Prova 1 

Campeonato Regional 
de Corta-mato curto 

Org. Associação de Atletismo 
de Lisboa 

 
26.01.2020 

 
Prova 2 

Milha Urbana de Sacavém 
Org. Coop. A Sacavenense / 
UF Sacavém e Prior Velho 

 
02.02.2020 

 
Prova 3 

Corta-mato 
de Santo António dos Cavaleiros 

Org. UF SAC e Frielas 
 

08.02.2020 
 

Prova 4 
Octakids 2 

Org. Associação de Atletismo 
de Lisboa 

 
29.02.2020 

 
Prova 5 

Corta-mato do Catujal 
Org. ADC Catujal/UF Camarate, 

Unhos e Apelação 
 
 

07.03.2020 

 
 

Prova 6 

Campeonato Regional 
de Corta-mato longo 

Org. Associação de Atletismo 
de Lisboa 

 
21.03.2020 

 
Prova 7 

Octakids 3 
Org. Associação Atletismo de 

Lisboa 
 

29.03.2020 
 

Prova 8 
Corta-mato de Vale de Figueira 

Org. CA Vale de Figueira/UF Santa 
Iria de Azóia, São João da Talha 

e Bobadela 
 

05.04.2020 
 

Prova 9 
22.ª Milha Urbana de Moscavide 

Org. GA Super Estrelas/ 
 UF Moscavide e Portela 

 
25.04.2020 

 
Prova 

10 

Milha Urbana 
“Carlos Rodrigues” - Mealhada 
Org. ACR Mealhada/JF Loures 

 
01.05.2020 

 
Prova 

11 

Meeting Jovem AAL 
Org. Associação de Atletismo 

de Lisboa 
 

03.05.2020 
 

Prova 
12 

Km Jovem Regional + Octakids 5 
Org. Associação de Atletismo 

de Lisboa 
 

10.05.2020 
 

Prova 
13 

9.ª Corrida “10 Km Bucelas 
Capital do Arinto” 

Org. CF “Os Bucelenses”/JF 
Bucelas 

16 
e 

17.05.2020 

Prova 
14 

Campeonato Regional 
de Infantis e Iniciados 

Org. Associação de Atletismo 
de Lisboa 

23 
e 

24.05.2020 

Prova 
15 

Olímpico Jovem Regional 
Org. Associação de Atletismo 

de Lisboa 
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01.06.2020 

 
Prova 

16 

Octakids 3 
Org. Associação de Atletismo 

de Lisboa 
 

07.06.2020 
 

Prova 
17 

Rampa do Moinho 2020 
Org. AD Leões Apelaçonenses/ 

UF Camarate, Unhos e Apelação 
20 
e 

21.06.2020 

Prova 
18 

Campeonato Regional de Juvenis 
Org. Associação de Atletismo 

de Lisboa 
 

21.06.2020 
 

Prova 
19 

5.ª Corrida 
Freguesia de Loures / Infantado 

Org. JF Loures 
28.06.2020 Prova 

20 
2.ª Légua do Prior Velho 

Org. UF Sacavém e Prior Velho 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 41/2020 
 

Considerando que: 
 
A. Os Boavisteiros - Associação Desportiva, 

Cultural e Recreativa do Bairro da Boavista, 
com o NIF 515585793, solicitou a cedência do 
Pavilhão Paz e Amizade para a realização de 
um encontro de Futsal, no dia 16 de novembro 
de 2019; 

 
B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade 

pressupõe o pagamento de 10,53 € (dez euros 
e cinquenta e três cêntimos) por hora, sem 
IVA incluído;  

 
C. A ocupação teve a duração de quatro horas, 

entre as 14h00 e as 18h00, do que resulta um 
valor total a pagamento de 51,81 € (cinquenta 
e um euros e oitenta e um cêntimos), com IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

comprovativo da sua legal constituição 
solicitou a isenção do pagamento dos valores 
relativos à 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 Paz e Amizade, em conjunção com a 
al. u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, aprovar a isenção do pagamento 
pela utilização do mesmo, aos Boavisteiros - 
Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do 

Bairro da Boavista, no valor total de 51,81 € 
(cinquenta e um euros e oitenta e um cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 13 de janeiro de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

Processo n.º 1305-D/DOM 
Empreitada do Edifício para Serviços 
Municipais na Avenida de Moscavide, n.º 65 - 
Balcão “SIM” 
Proposta de ratificação da aprovação dos 
trabalhos complementares, respetiva ordem de 
execução e pareceres da fiscalização, dos 
trabalhos a menos, de deferimento do pedido de 
prorrogação do prazo contratual e de delegação 
no Presidente da Câmara da competência para a 
adjudicação dos trabalhos complementares. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 43/2020 

 
Considerando: 
 
A. Que o adjudicatário CVF - Construtora Vila 

Franca, Lda. apresentou as suas propostas 
(MOC 1, MOC 2 e MOC 3) para execução de 
trabalhos complementares no âmbito da 
empreitada “Edifício para Serviços Municipais 
na Av.ª de Moscavide, 65 - Balcão SIM”, em 
Moscavide, na sequência da necessidade de 
executar trabalhos adicionais imprevisíveis de 
natureza estrutural para reforço dos elementos 
resistentes da estrutura; 

 
B. O expresso no conteúdo da informação n.º 

773/DEC/PB, de 2019.10.30, aditada pela 
informação 778/DEC/PB, de 2019.11.04 e 
Anexos, na informação 877/DEC/PB, de 
2019.12.06 e Anexos, e na informação 
004/DO/PB, de 2020.01.16 e Anexos; 

 
C. Que a necessidade urgente de ser proferida a 

ordem de execução dos trabalhos 
complementares referentes à MOC 1 ao 
empreiteiro, de modo a evitar atrasos e 
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constrangimentos no desenvolvimento 
daquela frente de obra, impulsionadores de 
assunção de encargos adicionais imputáveis 
ao Município, conduziu à necessidade de, por 
despacho datado de 2019.11.20 do Sr. 
Presidente da Câmara, ser ordenada a 
execução célere dos trabalhos 
complementares identificados na MOC 1; 

 
D. A desnecessidade de execução dos trabalhos 

referentes à demolição de paredes exteriores, 
identificados na MOC 2, conforme expresso na 
informação 877/DEC/PB, de 2019.12.06 e 
Anexos; 

 
E. Que o preço atribuído aos trabalhos 

complementares, na sua globalidade (MOC 1, 
MOC 2 e MOC 3), corresponde a 4,16% do 
valor contratual corrigido, não ultrapassando, 
pois, os limites legais definidos no CCP, de 
40%; 

 
F. Que o adjudicatário CVF - Construtora Vila 

Franca, Lda. solicitou a concessão de 
prorrogação de prazo cujos pressupostos 
foram objeto de parecer pela fiscalização; 

 
G. O expresso no conteúdo da informação n.º 

005/DO/PB, de 2020.01.16 e Anexos; 
 
H. O expectável incumprimento dos prazos legais 

de resposta - de competência da Câmara na 
qualidade de dono da obra e de órgão 
competente para a decisão de contratar - ao 
empreiteiro, no que respeita ao procedimento 
previsto para a execução dos trabalhos 
complementares, nos termos dos artigos 
372.º, 373.º e 374.º, todos do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), o que aconselha à 
delegação desta competência no Presidente 
da Câmara. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 36.º, dos artigos 109.º e 
370.º e seguintes, e artigo 379.º, todos do D.L. n.º 
18/2008, de 29 de janeiro (CCP), do n.º 3 do artigo 
35.º e da alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e, ainda, 
da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 8 de junho: 
 
1. A ratificação da aprovação dos trabalhos 

complementares e respetiva ordem de 
execução, conforme identificados na 
Informação n.º 773/DEC/PB, de 2019.10.30 e 
parecer da fiscalização referentes à MOC 1, e 
874/DEC/PB, de 05.12.2019, no valor de 
1.377,00 € (mil trezentos e setenta e sete 
euros); 

2. A aprovação dos trabalhos complementares e 
respetiva ordem de execução, no valor de 
4.346,42 € (quatro mil trezentos e quarenta e 
seis euros e quarenta e dois cêntimos), 
conforme identificados na informação 
877/DEC/PB, de 2019.12.06 e parecer da 
fiscalização referentes à MOC 2; 

 
3. A aprovação de trabalhos a menos conforme 

identificados na informação 877/DEC/PB, de 
2019.12.06 e parecer da fiscalização anexo, 
no valor de 858,32 € (oitocentos e cinquenta e 
oito euros e trinta e dois cêntimos); 

 
4. A aprovação dos trabalhos complementares e 

respetiva ordem de execução, no valor de 
12.751,82 € (doze mil setecentos e cinquenta 
e um euros e oitenta e dois cêntimos), 
conforme identificados na informação 
004/DO/PB, de 2020.01.16 e parecer da 
fiscalização, referentes à MOC 3; 

 
5. A aceitação do pedido de prorrogação de 

prazo contratual em 134 dias, nos moldes 
propostos pelo parecer da fiscalização, 
passando a data para conclusão da 
empreitada a ser 29 de maio de 2020; 

 
6. A delegação no Presidente da Câmara da 

competência para a adjudicação dos trabalhos 
complementares integrados na MOC 1, MOC 
2 e MOC 3, nas condições de valor e prazo 
que se venham a apurar a final, até ao valor 
máximo permitido pela aplicação do disposto 
no artigo 370.º do CCP, para ordenar os 
trabalhos a menos e, bem assim, a 
competência para a aprovação da minuta do 
contrato, ao abrigo das disposições 
conjugadas dos artigos 109.º, 98.º, 372.º, 
373.º, 374.º e 375.º, todos do CCP. 

 
 

Loures, 21 de janeiro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo PS - Partido Socialista e pelo PPD/PSD - 
Partido Social Democrata, e os votos a favor do 
Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e dos Srs. Vereadores eleitos pela 
CDU - Coligação Democrática Unitária, não 
tendo participado na votação o Sr. Vereador 
Nuno Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho) 
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PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 1033/2015/DPRU 
Unidade de Execução da Mealhada/Encosta do 
Conventinho 
Proposta de abertura de período de discussão 
pública, por prazo de 30 dias, da proposta de 
delimitação das Unidades de Execução A - 
Encosta do Conventinho, B - Encosta do 
Conventinho, C - Encosta do Conventinho e D - 
Encosta do Conventinho. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 44/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 495 e 496, e o despacho do Sr. Diretor 
do DPGU, a fl. 496; 

 
B. Que a área abrangida pelas quatro unidades 

de execução que agora se pretende delimitar 
integra um espaço estratégico necessário à 
ampliação do Parque Adão Barata, de forma a 
mediar a relação entre os tecidos urbanos 
consolidados de Santo António dos 
Cavaleiros, Mealhada e Loures, em condições 
de compatibilidade com a estrutura ecológica 
municipal e a rede ecológica metropolitana; 

 
C. Que na mesma área concorrem necessidades 

de cativação de corredores necessários aos 
necessários investimentos em condições de 
mobilidade e transportes, sejam a reserva de 
canal para a reivindicada extensão do 
metropolitano a Loures, sejam a ampliação do 
perfil transversal da EN8, para acolher 
corredor dedicado ao transporte público, seja, 
ainda a cativação do espaço necessário à 
constituição de pista ciclável; 

 
D. A necessidade de estruturação da intervenção 

em ordem às mais adequadas condições da 
sua execução e de faseamento da edificação 
proporcionada, que implicou a consideração 
de 4 unidades de execução; 

 
E. Que, atendendo a que a área em questão não 

é abrangida por plano de urbanização ou 
plano de pormenor, se impõe, nos termos do 
RJIGT, proceder a abertura de período de 
discussão pública, prévio à deliberação da 
delimitação da unidade de execução em 
questão. 

 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 1033/2015/DPRU, titulado como 
“Unidade de Execução da Mealhada/Encosta do 
Conventinho”, ao abrigo do n.º 4 do artigo 148.º do 
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (RJIGT), 
na redação vigente, aprovar: 
 
A abertura do período de discussão pública, por 
um prazo de 30 dias, da proposta de delimitação 
das seguintes Unidades de Execução: 
 
1. Unidade de Execução A - Encosta do 

Conventinho, nos termos e área abrangida, 
conforme fls. 436 a 443 do processo em 
referência; 

 
2. Unidade de Execução B - Encosta do 

Conventinho, nos termos e área abrangida, 
conforme fls. 427 a 435 do processo em 
referência; 

 
3. Unidade de Execução C - Encosta do 

Conventinho, nos termos e área abrangida, 
conforme fls. 418 a 426 do processo em 
referência; 

 
4. Unidade de Execução D - Encosta do 

Conventinho, nos termos e área abrangida, 
conforme fls. 410 a 417 do processo em 
referência. 

 
… 

 
Loures, 21 de janeiro de 2020 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho) 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O documento “Unidade de 
Execução da Mealhada/Encosta do Conventinho” - 
Fases A, B, C e D encontra-se disponibilizado em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
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Processo n.º 66.863//URB_L_L 
José Gomes Pinheiro 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
licença de loteamento n.º 02/2002 (Bairro da 
Primavera, Santa Iria de Azóia, na União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela), nos termos das informações 
dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 45/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais e o despacho do Diretor do DPGU, 
no documento E/121941/2019; 

 
B. Que a alteração ao alvará de loteamento 

02/2002, do Bairro da Primavera, em Via Rara 
- Santa Iria de Azóia se resume ao acerto de 
limites e áreas dos lotes 174 (+25,76 m2) e 
175 (-25,76 m2) e à atribuição de uso 
exclusivamente habitacional ao lote 175, 
presentemente com parte da superfície de 
pavimento destinada a comércio (89,16 m2);  

 
C. Que da alteração proposta, para o conjunto do 

bairro, apenas resulta a redução da superfície 
de pavimento destinada a atividades 
económicas e número de frações comerciais 
preconizadas, mantendo-se inalterados os 
restantes parâmetros urbanísticos; 

 
D. Que a alteração pretendida, de passagem de 

uso partilhado de habitação e 
comércio/serviços em alguns lotes, para 
satisfazer as quotas impostas pelo PDM que 
vigorou até 2015, já foi viabilizada para outros 
lotes do Bairro da Primavera, no quadro do 
PDM presentemente em vigor, em resultado 
do processo de revisão concluído; 

 
E. Que a localização periférica e dispersa dos 

usos comerciais preconizados não faculta as 
melhores condições da sua viabilização 
económica; 

 
F. Que da consulta pública e notificação aos 

proprietários dos lotes não resultou qualquer 
oposição à alteração ao alvará de loteamento 
agora preconizada; 

 
G. O parecer favorável da Junta de Freguesia de 

União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela, no documento 
E/98463/2019; 

 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença de loteamento n.º 02/2002, do 
Bairro da Primavera, em Santa Iria de Azóia, na 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela, com incidência nos 
lotes 174 e 175, e face à pretensão instruída no 
processo 66863//URB_L_L, em nome de José 
Gomes Pinheiro, ao abrigo do disposto do n.º 1 do 
artigo 5.º, do n.º 1 do artigo 23º, e n.º 4 do art.º 27º 
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 ao alvará de loteamento 
02/2002, com incidência nos lotes 174 e 175, nas 
condições expressas na planta síntese e quadro 
urbanimétrico propostos. 
 
.. 

 
Loures, 15 de janeiro de 2020 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho) 

 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO SOCIOEDUCATIVA 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro a 
Agrupamentos de Escolas e Instituições 
Particulares de Solidariedade Social visando a 
execução de fatos, máscaras e adereços a utilizar 
no desfile de Carnaval Infantil 2020. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 47/2020 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito do plano de atividades do 

Departamento de Educação está prevista a 
realização do desfile de Carnaval Infantil 2020; 
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B. Numa organização que envolve as Juntas de 
Freguesia, os Agrupamentos de Escolas da 
rede escolar concelhia e as Instituições 
Particulares de Solidariedade Social com 
valência educativa, no dia 21 de fevereiro 
2020, será comemorado o Carnaval Infantil, na 
Rua Vasco da Gama, no Infantado, sob o 
tema “É Segredo”; 

 
C. O corso envolve a participação de alunos de 

11 Agrupamentos de Escolas concelhios e 10 
Instituições Particulares de Solidariedade 
Social. 

 
 
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 um apoio financeiro de 2,00 
€ por aluno/criança dos Agrupamentos de Escolas 
e Instituições Particulares de Solidariedade Social, 
para a aquisição de materiais que visam a 
execução de fatos, máscaras e adereços a utilizar 
no desfile, num total de 10.966,00 € (dez mil, 
novecentos e sessenta e seis euros), nos moldes 
previstos na Informação n.º 08/DISE/HG, datada 
de 21 de janeiro de 2020, que faz parte integrante 
da presente proposta. 

 
 

Loures, 23 de janeiro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
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Agrupamento 
de Escolas 

Escola N.º 
de 

alunos 

Verba 
por escola 

Contribuinte Verba 
a transferir 

para 
Agrupamento 

 
AE Maria KeiI 

EBI Apelação 47 94,00 €  
600079198 

 
508,00 € EB nº 1 Apelação 167 334,00 € 

JI da Quinta da Fonte 40 80,00 € 
 
 
 

AE João Villaret 

EB do Fanqueiro 344 688,00 €  
 
 

600079465 

 
 
 

2.326,00 € 

EB Infantado 425 850,00 € 
EB A-das-Lebres 65 130,00 € 

EB St.º Antão do Tojal 80 160,00 € 
EB S. Julião do Tojal 215 430,00 € 

EB da Manjoeira 34 68,00 € 
Sub-total 1.163 2.326,00 € 

 
 

AE São João da Talha 

EB n.º 1de São João da Talha 104 208,00 €  
 

600079341 

 
 

692,00 € 
EB n.º 2 de São João da Talha 75 150,00 € 
EB n.º 4 de São João da Talha 142 284,00 € 

EB Vale de Figueira 25 50,00 € 
Sub-total 346 692,00 € 

 
 
 
 

AE Luís Sttau Monteiro 

EB Fonte Santa 49 98,00 €  
 
 
 

600079325 

 
 
 
 

1.446,00 € 

EB Montemor 68 136,00 € 
EB Murteira 12 24,00 € 
EB Loures 260 520,00 € 

EB n.º 2 de Loures 110 220,00 € 
EB Cabeço de Montachique 67 134,00 € 

EB Fanhões  97 194,00 € 
EB Casaínhos 60 120,00 € 

Sub-total 723 1.446,00 € 
AE 4 Outubro EB Bucelas 80 160,00 € 600085236 160,00 € 

 
 
 

AE Camarate 

EB n.º 1 Camarate 171 342,00 €  
 
 

600074226 

 
 
 

1.500,00 € 

EB n.º 2 Camarate 21 42,00 € 
EB Fetais 218 436,00 € 

EB n.º 5 Camarate 90 180,00 € 
EB Quinta das Mós 250 500,00 € 

Sub-total 750 1.500,00 € 
 
 

AE Catujal/Unhos 

EB de Unhos 266 532,00 €  
 

600074757 

 
 

768,00 € 
EB n.º 1 de Unhos 38 76,00 € 
EB n.º 3 de Unhos 80 160,00 € 

Sub-total 384 768,00 € 
 

AE José Afonso 
EB Fernando Bulhões 202 404,00 €  

600079929 
 

692,00 € EB FIamenga 144 288,00 € 
Sub-total 346 692,00 € 

 
 

AE Bobadela 

EB Bobadela 44 88,00 €  
 

600079694 

 
 

376,00€ 
EB n.º 1 Bobadela 124 248,00 € 
EB n.º 3 Bobadela 20 40,00 € 

Sub-total 188 376,00 € 
AE 

General Humberto 
Delgado 

EB St.º António dos Cavaleiros 126 252,00 €  
600079899 

 
602,00 € EB Conventinho 175 350,00 € 

Sub-total 301 602,00 € 
AE Eduardo Gageiro EB Bartolomeu Dias 40 80,00 € 600079767 80,00 € 

Total a transferir 9.150,00 € 
 

Instituições Particulares de Solidariedade Social N.º 
de alunos 

Contribuinte Verba 
a transferir 

Centro Popular Infantil Nascer do Sol 70 501391509 140,00 € 
Associação “O Saltarico” 98 501400206 196,00 € 
Creche Popular de Moscavide - Crevide 85 501116028 170,00€ 
Conselho Português para os Refugiados - CPR (Espaço A Criança) 40 503013862 80,00 € 
Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros 104 501116516 208,00 € 
Jardim de Infância O Nosso Mundo 29 501354760 58,00 € 
Jardim de Infância Nossa Senhora dos Anjos 115 500846740 230,00 € 
Associação Pomba da Paz - IPSS 119 501626026 238,00 € 
Associação Dr. João dos Santos 80 503045020 160,00 € 
Nuclisol - Jean Piaget 
Associação para o Desenvolvimento da Criança, a Integração 
e a Solidariedade 

 
 

168 

 
 

502909927 

 
 

336,00 € 
Total a transferir 1.816,00 € 

 
(Aprovada por unanimidade, não tendo participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia Alexandra da 
Silva Paixão dos Santos Bernardo Lopes) 
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SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta de ratificação da decisão de 
formalização e assinatura do Aditamento ao 
contrato de “Entrega e Receção de Resíduos 
Sólidos Urbanos (RSU) para Valorização 
Tratamento e Destino Final”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 32/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Na reunião ordinária da Câmara Municipal 

realizada a 20 de novembro de 1996 foram 
aprovados os termos do contrato de “Entrega 
e Receção de Resíduos Sólidos Urbanos 
(RSU) para Valorização Tratamento e Destino 
Final”, celebrado entre o Município de Loures 
e a Valorsul, Valorização e Tratamento de 
Resíduos Sólidos da Área Metropolitana de 
Lisboa (Norte), S.A., atualmente designada 
Valorização e Tratamento de Resíduos 
Sólidos das Regiões de Lisboas e do Oeste, 
S.A.; 

 
B. O contrato celebrado entrou em vigor em 1 de 

janeiro de 1998, com uma duração de 22 
(vinte e dois anos), nos termos do artigo 2º do 
contrato, terminando, assim, em 31 de 
dezembro de 2019; 

 
C. Foi rececionada proposta da Valorsul para 

assinatura de um Aditamento ao contrato 
inicial, de modo a que aquele contrato passe a 
ter duração igual à da concessão da 
exploração e da gestão, em regime de serviço 
público, do sistema multimunicipal e de 
recolha seletiva de resíduos das regiões de 
Lisboa e do Oeste, atribuído a Valorsul, dando 
deste modo formalização jurídica adequada à 
atual atividade da Valorsul para com o 
Município de Loures; 

 
D. Atendendo a que o contrato em referência só 

foi rececionado no Município a 10 de janeiro 
de 2020, e que o mesmo já vinha datado e 
assinado pelos órgãos sociais da Valorsul, e 
tendo em conta que se tornava necessário 
garantir a salvaguarda do interesse público de 
modo a não por em causa a recolha, entrega e 
tratamento de resíduos sólidos, e na 
impossibilidade de, em tempo, reunir a 
Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no 
n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, decidi pela 

formalização e assinatura do mencionado 
Aditamento ao contrato, procedendo de 
seguida à sua remessa àquela entidade. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, 
aprovar a ratificação da decisão de formalização e 
assinatura do Aditamento ao contrato de “Entrega 
e Receção de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 
para Valorização Tratamento e Destino Final”, que 
se anexa. 

 
 

Loures, 23 de janeiro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

ADITAMENTO 
 

ao Contrato de Entrega e Receção 
de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

para Valorização, Tratamento 
e Destino Final 

 
Entre 
 
Município de Loures, Pessoa Coletiva 501294996, 
com morada na Praça da Liberdade, 2674-501 
Loures, distrito de Lisboa, concelho de Loures, 
freguesia de Loures, neste ato representado por 
Bernardino José Torrão Soares, na qualidade de 
Presidente, ora em diante designado por Município 
de Loures 
 
e 
 
VALORSUL - Valorização e Tratamento de 
Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do 
Oeste S.A., com sede social na Plataforma 
Ribeirinha da CP, Estação de Mercadorias da 
Bobadela, São João da Talha, Loures, pessoa 
coletiva numero 509479600, registada na 
Conservatória do Registo Comercial de Loures, 
com o capital social de Euros 25.200.000,00, 
neste ato representada por Maria Madalena 
Monteiro Garcia Presumido e por Sérgio Manuel 
Pratas, na qualidade de Administradores, com 
poderes para o ato, de ora adiante designada por 
Valorsul, 
 
Em conjunto designadas por “Partes”. 
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Considerando que: 
 
A) O Município de Loures e a Valorsul 

celebraram, em 29 de novembro de 1996, o 
Contrato de Entrega e Receção de Resíduos 
Sólidos Urbanos (RSU) para Valorização 
Tratamento e Destino Final (o “Contrato”), que 
assegura a necessária articulação entre o 
sistema multimunicipal concessionado à 
Valorsul pelo Estado Português e o sistema 
municipal gerido pelo Município de Loures. 

 
B) Nos termos do Artigo Segundo do Contrato, o 

prazo convencionado para a sua duração foi 
fixado em 22 (vinte e dois) anos, a contar do 
dia 1 de janeiro de 1998, terminando no dia 1 
de janeiro de 2020. 

 
C) De acordo com o Contrato de Concessão 

Reconfigurado assinado entre a Valorsul e o 
Estado Português em 30 de setembro de 
2015, a exploração e a gestão do sistema 
multimunicipal de tratamento e de recolha 
seletiva de resíduos urbanos das regiões de 
Lisboa e do Oeste, foi atribuída à Valorsul até 
31 de dezembro de 2034. 

 
D) Por forma a assegurar a continuidade da 

articulação entre a Valorsul, na qualidade de 
concessionária, e o Município de Loures, em 
matéria de entrega e receção de resíduos 
urbanos, as Partes promovem a alteração do 
prazo do Contrato constante do Artigo 
Segundo. 

 
 
É celebrado o presente Aditamento ao Contrato de 
Entrega e Receção de Resíduos Sólidos Urbanos 
(RSU) para Valorização Tratamento e Destino 
Final, nos termos dos Considerandos anteriores e 
da Cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
 

Pelo presente Aditamento, as Partes acordam 
alterar o Artigo Segundo do Contrato, conferindo-
lhe a seguinte redação em substituição da 
anterior: 

 
Artigo Segundo 

Duração do Contrato 
 

O presente Contrato tem a duração do contrato 
de concessão da exploração e da gestão, em 
regime de serviço público, do sistema 
multimunicipal de tratamento e de recolha 
seletiva de resíduos urbanos das regiões de 
Lisboa e do Oeste, atribuído à Valorsul. 

 

Cláusula Segunda 
 

Em tudo o mais que não contrarie o presente 
Aditamento, rege o respetivo Contrato de Entrega 
e Receção de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 
para Valorização Tratamento e Destino Final, 
celebrado entre as Partes em 29 de novembro de 
1996. 
 
 
Feito e assinado em dois originais, ficando cada 
exemplar na posse de cada uma das Partes, no 
dia de 30 de dezembro de 2019. 

 
Pelo Município de Loures 

 
Bernardino Soares 

(O Presidente) 
 
 

Pela Valorsul 
 

Maria Madalena Monteiro Garcia Presumido 
(Administradora) 

 
 

Sérgio Manuel Pratas 
(Administrador) 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo PPD/PSD - Partido Social Democrata, e os 
votos a favor do Sr. Presidente da Câmara, do 
Sr. Vice-Presidente, dos Srs. Vereadores 
eleitos pela CDU - Coligação Democrática 
Unitária e das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo PS - Partido Socialista) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, de 
autorização ao Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
para concessão de apoio financeiro, ou outro, ao 
Centro de Cultura e Desporto do Município de 
Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 38/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Nos termos da alínea v) do número 1 do artigo 

25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, é competência do órgão deliberativo 
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dos municípios, sob proposta da Câmara 
Municipal, autorizar os conselhos de 
administração dos serviços municipalizados a 
deliberar sobre concessão de apoio financeiro 
a instituições legalmente constituídas pelos 
seus funcionários, tendo por objeto o 
desenvolvimento das atividades culturais, 
recreativas e desportivas; 

 
B. Nos termos do n.º 5 do artigo 8.º da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, dois ou mais 
municípios podem criar serviços 
intermunicipalizados, aplicando-se aos 
mesmos as regras previstas, no Capítulo II 
daquele diploma, referente aos serviços 
municipalizados; 

 
C. Nos termos do Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 

de janeiro, é fixado como limite máximo de 
transferência 3,5% do somatório das 
remunerações e pensões, respetivamente dos 
trabalhadores e aposentados inscritos na 
instituição beneficiária da transferência, 
calculado pelo montante ilíquido multiplicado 
por 12 meses; 

 
D. O somatório anual das remunerações dos 

trabalhadores dos SIMAR de Loures e 
Odivelas que são associados do Centro de 
Cultura e Desporto do Município de Loures, e 
atendendo ao limite de 3,5%, é de 121.414,44 
€ (cento e vinte e um mil quatrocentos e 
catorze euros e quarenta e quatro cêntimos); 

 
E. O Centro de Cultura e Desporto do Município 

de Loures é uma pessoa coletiva legalmente 
constituída e dotada de personalidade jurídica, 
que se enquadra nas organizações previstas 
no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 
de janeiro; 

 
F. O Conselho de Administração do Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas aprovou a 
proposta n.º 377/2019, na sua 49.ª reunião 
ordinária, realizada em 8 de novembro de 
2019, e remeteu aos Municípios de Loures e 
Odivelas para autorizar aquele Conselho de 
Administração a deliberar sobre a concessão 
de apoio financeiro ao Centro de Cultura e 
Desporto do Município de Loures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
da alínea v) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado 
com o n.º 5 do artigo 8.º da Lei n.º 50/2012, de 31 
de agosto, submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal de Loures autorizar o Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas a deliberar sobre a concessão de apoio 
financeiro, ou outro, ao Centro de Cultura e 
Desporto do Município de Loures, até ao limite 
máximo de 121.414,44 € (cento e vinte e um mil 
quatrocentos e catorze euros e quarenta e quatro 
cêntimos). 

 
 

Loures, 23 de janeiro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
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PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 29/2020 
 

de 13 de janeiro de 2020 
 

Delegação 
e Subdelegação de Competências 

na Coordenadora do Gabinete 
de Revitalização Urbana 

 
(registo E/5707/2020, de 15.01.2020) 

 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na tomada 
das decisões, ao abrigo do estatuído no artigo 38.º 
do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, e ainda no disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, e considerando as 
competências que me foram delegadas pela 
Câmara Municipal, através da Deliberação n.º 
691/2019, aprovada na reunião de Câmara de 18 
de dezembro, bem como as minhas competências 
próprias, delego e subdelego na licenciada Maria 
Margarida Brás Nunes Tomás, Coordenadora do 
Gabinete de Revitalização Urbana, as seguintes 
competências, no âmbito do mencionado 
Gabinete: 
 
I- No âmbito da Contratação e da Realização 

de Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

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

 
2. Propor o pagamento das despesas 

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

 
3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 

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

 
 
 
 

4. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 5.000,00 
€ (cinco mil euros), sem IVA; 

 
5. Autorizar as requisições internas no âmbito do 

GRU. 
 
 
II- Em matéria de Gestão de Recursos 

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

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Autorizar, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

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

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

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

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

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

 
4. Exercer as competências necessárias à 

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

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

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

requerentes, nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas; 

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

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

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

 
Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
 
V- Este despacho produz 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 o 
disposto no presente despacho. 

 
 
VI- É revogado o meu Despacho n.º 198/2018, de 

03 de Outubro. 
 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 2 

  

 
 

29 de JANEIRO 
de 2020 

 
 
 
 

41 

 

DESPACHO n.º 30/2020 
 

de 13 de janeiro de 2020 
 

Delegação 
e Subdelegação de Competências 

na Coordenadora do Gabinete 
de Protocolo e Relações Institucionais 

 
(registo E/5817/2020, de 15.01.2020) 

 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na tomada 
das decisões, ao abrigo do estatuído no artigo 38.º 
do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, e ainda no disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, e considerando as 
competências que me foram delegadas pela 
Câmara Municipal, através da Deliberação n.º 
691/2019, aprovada na reunião de Câmara de 18 
de dezembro, bem como as minhas competências 
próprias, delego e subdelego na licenciada Isabel 
Maria Silva Tojal, Coordenadora do Gabinete de 
Protocolo e Relações Institucionais, as seguintes 
competências, no âmbito do mencionado 
Gabinete: 
 
I- No âmbito da Contratação e da Realização 

de Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

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

 
2. Propor o pagamento das despesas 

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

 
3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 

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

 
4. Autorizar a realização de despesas e a 

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

 
5. Autorizar as requisições internas no âmbito do 

GPRI. 
 
 

II- Em matéria de Gestão de Recursos 
Humanos: 

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

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Autorizar, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

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

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

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

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

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

 
4. Exercer as competências necessárias à 

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

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

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

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 

Câmara, Presidente da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

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

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

 
Do exercício das competências ora subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
 
V- Este despacho produz 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 o 
disposto no presente despacho. 

 
 
VI- É revogado o meu Despacho n.º 86/2017, de 

02 de novembro. 
 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 70/2020 
 

de 22 de janeiro de 2020 
 

Retificação do Despacho n.º 22/2020, 
de 14 de janeiro de 2020 

 
(registo E/9575/2020, de 23.01.2020) 

 
Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 22/2020, de 14 de janeiro de 2020, 
relativo à delegação e subdelegação de 
competências no Sr. Diretor do Departamento de 
Planeamento Financeiro e Aprovisionamento 
(DPFA), Dr. Filipe João Marques Caçapo, 
procede-se, nos termos do disposto no artigo 174.º 
do novo Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, à retificação do mesmo. 
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Deste modo, no Ponto I do Despacho n.º 22/2020, 
dever-se-á incluir um n.º 6, com a seguinte 
redação: 
 
"6. Autorizar cabimentos adicionais, no âmbito 

dos procedimentos de contratação de 
aquisição de bens móveis e aquisição de 
serviços até ao valor de 5.000,00€ (cinco mil 
euros), sem IVA.” 

 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 01 de janeiro de 2020 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 75/2020 
 

de 23 de janeiro de 2020 
 

SIADAP 1 - 2020 - Fixação de Objetivos 
 

(registo E/10268/2020, de 24.01.2020) 
 

De acordo com o Artigo 7.º do Decreto 
Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, a 
avaliação do desempenho das unidades orgânicas 
dos municípios (SIADAP 1) é efetuada 
anualmente, em articulação com o ciclo de gestão 
do município e abrange as unidades orgânicas 
que dependam diretamente dos membros do 
órgão executivo, que serão pelos mesmos 
avaliadas. 
 
Para o efeito, os objetivos de cada unidade 
orgânica (de eficiência, de eficácia e de qualidade) 
deverão ser definidos em consonância com os 
objetivos estratégicos da Câmara Municipal de 
Loures, de acordo com o despacho n.º 55/2018. 
 
1. Tendo em vista a aplicação do SIADAP 1 para 

o ano 2020, determino que sejam avaliadas as 
seguintes unidades orgânicas pelos membros 
do órgão executivo, do qual dependem: 

 
• Presidente Bernardino José Torrão Soares 
 
Departamento de Planeamento Financeiro e 
Aprovisionamento (DPFA) 

Divisão de Atendimento, Informação e 
Comunicação (DAIC) 
Divisão de Economia e Inovação (DEI) 
Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) 
Divisão de Turismo (DT) 
 
• Vice-Presidente Paulo Jorge Piteira Leão 
 
Departamento de Cultura, Desporto e Juventude 
(DCDJ) 
Departamento de Ambiente (DA) 
Divisão de Serviços Veterinários (DSV) 
Serviço de Polícia Municipal (SPM) 
 
• Vereador Tiago Farinha Matias 
 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística (DPGU) 
Departamento de Obras Municipais (DOM) 
Divisão de Transportes e Oficinas (DTO) 
Divisão de Áreas Urbanas de Génese Ilegal 
(DAUGI) 
 
• Vereador Gonçalo Filipe Vintém Caroço 
 
Departamento de Educação (DE) 
Departamento de Recursos Humanos (DRH) 
Departamento de Coesão Social e Habitação 
(DCSH) 
Departamento de Gestão e Modernização 
Administrativa (DGMA) 
 
 
2. Todas as unidades orgânicas avaliadas devem 

adotar os seguintes objetivos operacionais 
comuns: 

 
OBJETIVO DE EFICÁCIA Promover a melhoria 
das práticas de gestão 
 
Níveis de graduação: 
 
Superou, quando a taxa de execução das 
atividades propostas é de 90%; 
Atingiu, quando a taxa de execução das atividades 
propostas é entre 51% e 89%; 
Não atingiu, quando a taxa de execução das 
atividades propostas for igual ou inferior a 50%. 
 
 
OBJETIVO DE EFICIÊNCIA - Garantir o 
cumprimento dos prazos estabelecidos 
 
Níveis de graduação: 
 
Superou, quando desenvolveu dentro dos prazos 
estabelecidos 90% das atividades; 
Atingiu, quando desenvolveu dentro dos prazos 
estabelecidos 75% a 89% das atividades; 
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Não atingiu, quando desenvolveu dentro dos 
prazos estabelecidos 74% das atividades ou 
menos. 
 
 
OBJETIVO DE QUALIDADE - Reforçar a 
qualidade e a simplificação administrativa 
 
Níveis de graduação: 
 
Superou quando a taxa de realização de ações de 
melhoria previstas é superior a 75%; 
Atingiu quando a taxa de realização de ações de 
melhoria previstas é entre 50% e 74%; 
Não atingiu quando a taxa de realização de ações 
de melhoria previstas é inferior a 50%. 
 
 
Para além destes três (3) objetivos operacionais 
comuns obrigatórios, as unidades orgânicas 
devem ainda definir, até mais dois (2) objetivos 
específicos do serviço por parâmetro de avaliação 
(eficácia, eficiência e qualidade). 
 
Os objetivos operacionais comuns e específicos 
devem ser propostos pela unidade orgânica ao 
membro do órgão executivo, assim como os 
indicadores de desempenho para cada objetivo, 
respetivas fontes de verificação e acompanhados 
pelo instrumento que permite a monitorização, até 
ao dia 14 de fevereiro e deverão ser aprovados 
pelos avaliadores até ao dia 28 de fevereiro. 
 
 
3. O dirigente de cada unidade orgânica a avaliar 

deverá indicar ao DRH, até ao dia 31 de 
janeiro, no caso de haver alteração do 
interlocutor já indicado para os assuntos 
relacionados com o SIADAP 1. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEREADORES 
 
 

DESPACHO n.º 31/2020 
 

de 8 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
na Diretora do Departamento 
de Obras Municipais (DOM) 

 
(registo E/5928/2020, de 15.01.2020) 

 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na tomada 
das decisões, ao abrigo do estatuído no artigo 38.º 
do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, e ainda no disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Senhor Presidente da Câmara 
através do Despacho n.º 1/2020, de 2 de janeiro, 
subdelego na licenciada Maria Amélia de Jesus 
Pardal, Diretora do Departamento de Obras 
Municipais, as seguintes competências, no âmbito 
do mencionado Departamento: 
 
I- No âmbito da Contratação e da Realização 

de Despesa: 
 
1. Propor a contratação e contração de despesa 

para a realização de empreitadas promovidas 
pelo Departamento até ao limite de 200.000,00 
€ (duzentos mil euros), bem como praticar 
todos os atos preparatórios e instrumentais 
inerentes à fase de formação e à fase de 
execução dos contratos; 

 
2. Propor a escolha de procedimentos de 

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

 
3. Propor o pagamento das despesas 

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

 
4. Autorizar o pagamento de despesas até ao 

valor de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou decorrentes 
de outras obrigações municipais previamente 
autorizados; 
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5. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de empreitadas e 
locações e aquisições de bens móveis e de 
serviços até ao valor de 5.000,00 € (cinco mil 
euros), sem IVA; 

 
6. Autorizar as requisições internas no âmbito do 

DOM; 
 
7. Praticar atos de administração ordinária, 

incluindo os de administração de 
procedimentos, nomeadamente os de 
preparação e de execução necessárias à 
decisão, no âmbito das competências do 
DOM, e ainda os necessários à execução dos 
atos do ora subdelegante, do Presidente ou da 
Câmara Municipal, nomeadamente: 

 
a) A homologação de autos de consignação de 

empreitadas; 
 
b) A nomeação da direção técnica de fiscalização 

nas empreitadas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros); 

 
c) Programar, promover, acompanhar e fiscalizar 

empreitadas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros); 

 
d) A homologação de autos de suspensão de 

empreitadas; 
 
e) A homologação de autos de receção de 

empreitadas; 
 
f) A homologação de autos de vistoria para 

redução de cauções; 
 
g) Aprovação das modificações aos planos de 

trabalho das empreitadas, desde que não 
envolvam nem alteração do preço contratual 
nem dos prazos. 

 
 
II- Em matéria de Gestão de Recursos 

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

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 
trabalhadores; 

 
4. Autorizar, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Autorizar a participação de trabalhadores em 

formação interna, de acordo com os critérios 
definidos. 

 
 
III- Outras Áreas: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade do Departamento, de acordo com 
as normas em vigor; 

 
2. Gerir e decidir sobre os sistemas de circulação 

viária e de estacionamento, nomeadamente no 
que diz respeito à rede viária, vias pedonais e 
cicláveis, sinalização, semaforização e 
estacionamento; 

 
3. Proceder, conjuntamente com o Serviço 

Municipal de Proteção Civil, à elaboração, 
aplicação e avaliação do Plano Municipal de 
Segurança Rodoviária; 

 
4. Decidir sobre o estacionamento de veículos 

nas vias públicas e demais lugares públicos; 
 
5. As respeitantes às competências atribuídas 

pelo Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 
de março, e pelo Decreto-Lei n.º 44/2005, de 
23 de fevereiro, relativas à utilização das vias 
públicas para a realização de atividades de 
carácter desportivo, festivo ou outras que 
possam afetar o trânsito normal, e pelo 
Regulamento de Sinalização do Trânsito 
aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-
A/98, de 1 de outubro, alterado pelos Decretos 
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Regulamentares n.ºs 41/2002, de 20 de 
agosto, 13/2003, de 26 de junho e 2/2011, de 
3 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 39/2010, de 
26 de abril, na atual redação conferida pelo 
Decreto-Lei n.º 90/2014, de 11 de junho. 

 
6. As atribuídas no âmbito do 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, 2.ª série, n.º 
45, de 5 de março de 2013; 

 
7. 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 redação atual; 

 
8. As atribuídas no âmbito do Decreto-Lei n.º 

100/2018, de 28 de novembro, que transfere 
competências no domínio das vias de 
comunicação, quanto a propostas de gestão 
dos troços de estrada, equipamentos e 
infraestruturas transferidas para a gestão do 
município. 

 
 
IV- No âmbito do Procedimento 

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

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

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

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

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

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

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

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

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

 
 
Fica, ainda, a Senhora Diretora do Departamento 
de Obras Municipais autorizada a subdelegar as 
competências ora conferidas, que em cada caso 
se revelem mais adequadas, nos dirigentes das 
respetivas unidades orgânicas, em conformidade 
com o disposto no artigo 46.º do Código do 
Procedimento Administrativo e nos termos e 
dentro dos limites estabelecidos no artigo 38.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
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É revogado o meu Despacho n.º 249/2018, de 03 
de outubro. 
 
O presente despacho produz efeitos reportados 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 o presente 
Despacho. 

 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 32/2020 
 

de 8 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
na Coordenadora 

do Gabinete de Planeamento (GP) 
 

(registo E/5965/2020, de 15.01.2020) 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, no n.º 3 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando ainda as competências que me 
foram delegadas e subdelegadas pelo Senhor 
Presidente da Câmara através do Despacho n.º 
1/2020, de 2 de janeiro subdelego, na licenciada 
Paula Alexandre dos Santos Vidal Pereira, 
Coordenadora do Gabinete de Planeamento, 
designada por Despacho n.º 166/2019, de 2 de 
setembro de 2019, do Sr. Presidente da Câmara, 
as seguintes competências, no âmbito do 
mencionado Gabinete: 
 
I- Em matéria da Contratação Pública e 

Realização de Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

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

 
 
 

2. Propor o pagamento das despesas 
autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 

 
3. Autorizar o pagamento das despesas até ao 

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

 
4. Autorizar a realização de despesas e a 

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

 
5. Autorizar as requisições internas no âmbito do 

GP. 
 
 
II- Em matéria de Gestão de Recursos 

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

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Autorizar, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
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8. Autorizar a participação em ações de 
formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

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

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

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

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

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

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
 
 

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

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

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

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

 
Do exercício das competências ora delegadas e 
subdelegadas deverá ser prestada mensalmente a 
respetiva informação ao delegante/subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
É revogado o meu Despacho n.º 174/2019, de 18 
de setembro. 
 
O presente despacho produz efeitos reportados 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 o presente 
Despacho. 

 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
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DESPACHO n.º 33/2020 
 

de 8 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
no Chefe da Divisão 

de Transportes e Oficinas (DTO) 
 

(registo E/6002/2020, de 15.01.2020) 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na tomada 
das decisões, ao abrigo do estatuído no artigo 38.º 
do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, e ainda no disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, e no n.º 3 do artigo 29.º 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando ainda as competências que me 
foram delegadas e subdelegadas pelo Senhor 
Presidente da Câmara através do Despacho n.º 
1/2020, de 2 de janeiro, subdelego no licenciado 
Francisco Manuel da Piedade Teixeira, Chefe da 
Divisão de Transportes e Oficinas, as seguintes 
competências, no âmbito da mencionada Divisão: 
 
I- No âmbito da Contratação e da Realização 

de Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

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

 
2. Propor o pagamento das despesas 

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

 
3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 

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

 
4. Autorizar a realização de despesas e a 

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

 
5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 

DTO. 
 
 
 
 

II- Em matéria de Gestão de Recursos 
Humanos da Divisão: 

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

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Autorizar, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
III- Outras áreas de atividade: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes da 

Divisão, de acordo com as normas em vigor; 
 
2. Gerir e zelar pelas instalações e equipamentos 

afetos à unidade orgânica; 
 
3. Propor e desenvolver medidas de melhoria da 

eficiência energética e ambiental da frota 
municipal; 
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4. Assegurar o planeamento e a programação de 
meios de transporte e equipamentos 
mecânicos necessários à atividade e às 
iniciativas dos serviços municipais, garantindo 
a economia, racionalização e a 
sustentabilidade ambiental da sua utilização; 

 
5. Organizar e gerir a utilização de veículos, 

designadamente autorizar a utilização de 
veículos de uso geral, integrados na frota 
municipal, pelos serviços municipais, no 
Concelho ou na Área Metropolitana de Lisboa; 

 
6. Assegurar a gestão da frota municipal, bem 

como das áreas afetas à locação de veículos; 
 
7. Gerir os contratos de fornecimento de bens e 

serviços, no âmbito da gestão da frota, 
nomeadamente de bens móveis e outros 
consumíveis; 

 
8. Promover todos os atos necessários à gestão 

da frota municipal, incluindo os relativos a 
matrículas, livretes, transferências de 
propriedade e respetivos averbamentos; 

 
9. Gerir o espaço oficinal, parqueamento de 

viaturas e máquinas municipais e circulação 
de veículos, nos termos dos normativos 
aplicáveis; 

 
10. Exercer as competências atribuídas pelo 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro 
(Regime Geral de Gestão de Resíduos), no 
que concerne às atribuições da respetiva 
unidade orgânica e na parte não respeitante 
ao âmbito urbanístico. 

 
 
IV- No âmbito do Procedimento 

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

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

 

2. Autorizar a passagem de certidões ou 
fotocópias, nos termos da lei; 

 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

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

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

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

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

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

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

 
 



 

 
N.º 2 

  

 
 

29 de JANEIRO 
de 2020 

 
 
 
 

51 

 

Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
É revogado o meu Despacho n.º 251/2018, de 3 
de outubro. 
 
O presente despacho produz efeitos reportados 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 o presente 
Despacho. 

 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 34/2020 
 

de 8 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
no Chefe da Divisão 

de Áreas Urbanas de Génese Ilegal (DAUGI) 
 

(registo E/6083/2020, de 16.01.2020) 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na tomada 
das decisões, ao abrigo do estatuído no artigo 38.º 
do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, e ainda no disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, e no n.º 3 do artigo 29.º 
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando ainda as competências que me 
foram delegadas e subdelegadas pelo Senhor 
Presidente da Câmara através do Despacho n.º 
1/2020, de 2 de janeiro, subdelego no licenciado 
Rui Manuel Januário Paulo, Chefe da Divisão de 
Áreas Urbanas de Génese Ilegal, as seguintes 
competências, no âmbito da mencionada Divisão: 
 
I- No âmbito da Contratação e da Realização 

de Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

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

 

2. Propor o pagamento das despesas 
autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 

 
3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 

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

 
4. Autorizar a realização de despesas e a 

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

 
5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 

DAUGI. 
 
 
II- Em matéria de Gestão de Recursos 

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

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Autorizar, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
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8. Autorizar a participação em ações de 
formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
III- Outras áreas de atividade: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas no âmbito 
de atividade da DAUGI, de acordo com as 
normas em vigor; 

 
2. Gerir e zelar pelas instalações e equipamentos 

afetos à unidade orgânica. 
 
 
IV- No âmbito das ÁREAS URBANAS DE 

GÉNESE ILEGAL: 
 
1. Assegurar a realização dos procedimentos de 

controlo prévio das operações urbanísticas, da 
instrução à emissão dos títulos, 
nomeadamente, de informação prévia, 
licenciamento de operações de loteamento e 
obras de urbanização, no âmbito da 
reconversão urbanística das Áreas Urbanas 
de Génese Ilegal (AUGI), e de licenciamento 
condicionado de obras de edificação, 
verificando e assegurando o cumprimento da 
lei, dos regulamentos e dos instrumentos de 
gestão territorial; 

 
2. Promover e monitorizar a carta das Áreas 

Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) de forma a 
garantir a sua atualidade e adequação; 

 
3. Promover consultas, nomeadamente públicas, 

previstas em lei e/ou regulamentos; 
 
4. As estabelecidas na alínea k) do n.º 2 do art.º 

35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação em vigor, e no artigo 
52.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na 
atual redação, de embargar e ordenar a 
demolição de quaisquer obras, construções ou 
edificações, efetuadas por particulares ou 
pessoas coletivas, não licenciadas ou 
autorizadas na AUGI; 

 
5. Promover a elaboração, alteração ou revisão 

do regulamento municipal das Áreas Urbanas 
de Génese Ilegal (AUGI), de compensações e 
taxas urbanísticas, monitorizando a sua 
aplicação de modo a garantir a sua atualidade 
e adequação; 

 
 

6. Promover a elaboração da carta temática das 
Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) de 
acordo com o disposto na legislação em vigor; 

 
7. Promover, atualizar e monitorizar a carta das 

Áreas Insuscetíveis de Reconversão 
Urbanística (AIRU), na procura de uma 
estratégia que materialize a reafectação 
destas áreas ao uso previsto no Plano 
Municipal de Ordenamento do Território 
(PMOT); 

 
8. Assegurar a resposta aos vários pedidos, no 

âmbito do direito à informação, de certificação 
no domínio das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal (AUGI) ou Áreas Insuscetíveis de 
Reconversão Urbanística (AIRU), bem como o 
direito à informação. 

 
9. As atribuídas pela Lei n.º 91/95, de 2 de 

setembro, na sua atual redação, que 
estabelece o Regime Excecional para a 
Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas 
de Génese Ilegal: 

 
a) Propor a delimitação e redelimitação dos 

perímetros das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal (AUGI) e fixar/alterar a modalidade de 
reconversão, por iniciativa própria ou a 
requerimento de qualquer interessado, nos 
termos do disposto nos n.ºs 4, 5 e 7 do artigo 
1.º e n.º 4 do artigo 8.º; 

 
b) Propor, após prévia audição dos interessados, 

a suspensão da ligação às redes de 
infraestruturas já em funcionamento que 
sirvam as edificações dos proprietários e 
comproprietários que violem o seu dever de 
reconversão, ao abrigo do disposto no n.º 7 do 
artigo 3.º; 

 
c) 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; 

 
d) Indicar o representante da Câmara nas 

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

 
e) Aceitar a documentação relativa à gestão 

financeira das AUGI, ao abrigo do n.º 8 do 
artigo 16.º-C; 

 
f) 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; 
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g) Solicitar elementos instrutórios em falta, nos 
termos definidos no artigo 19.º; 

 
h) Proceder à realização de vistorias, nos termos 

definidos no n.º 1 do artigo 22.º; 
 
i) 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 3 do artigo 22.º; 

 
j) Praticar todos os atos instrutórios necessários 

à promoção da discussão pública que precede 
a aprovação de operações de loteamento e 
respetivas alterações, nos termos do disposto 
no n.º 7 do artigo 24.º; 

 
k) Promover a publicitação das deliberações 

finais sobre o pedido de licenciamento da 
operação de loteamento, nos termos previstos 
no artigo 28.º; 

 
l) Emitir alvará de loteamento, ao abrigo do 

artigo 29.º; 
 
m) Promover, em caso de reconversão de 

iniciativa municipal, a elaboração de contrato 
de urbanização a celebrar entre a Câmara 
Municipal e a comissão de administração, ou 
de adesão com cada um dos interessados, 
conforme o caso, a fim de definir as 
atribuições e o âmbito de intervenção de cada 
uma das entidades, nos termos referidos nos 
n.ºs 2 e 4 do artigo 32.º; 

 
n) Realizar, nos casos de reconversão sem o 

apoio da administração conjunta, todos os 
atos previstos na legislação aplicável, relativos 
à emissão do título de reconversão e 
execução integral das infraestruturas, ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 32.º; 

 
o) Proceder ao licenciamento condicionado de 

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

 
p) Emitir parecer sobre a constituição de 

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

 
q) Participar ao Ministério Público os atos ou 

negócios jurídicos celebrados em violação do 
disposto no n.º 1 do artigo 54.º, ou promover a 
respetiva declaração judicial, nos termos do 
n.º 4 da citada disposição legal. 

 
 
 

10. As atribuídas pelo Regulamento Municipal 
para Reconversão Urbanística das Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal, aprovado pelo 
Regulamento n.º 593/2011, de 7 de novembro: 

 
a) Praticar todos os atos instrutórios necessários 

ao exercício de competências previstas no 
RMAUGI ou deliberação municipal; 

 
b) Propor a fixação de medidas preventivas 

destinadas a acautelar ou a evitar a alteração 
das circunstâncias e das condições de facto 
existentes, que possam comprometer ou 
tornar mais onerosa a reconversão urbanística 
das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), 
ao abrigo do artigo 5.º; 

 
c) Emitir parecer no âmbito dos pedidos de 

ligação às redes de infraestruturas, 
designadamente, água, esgoto e eletricidade, 
das edificações sitas em Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal (AUGI), que ainda não 
disponham de instrumento de reconversão 
eficaz, concedidas a título precário, nos 
termos do artigo 27.º; 

 
d) Propor a autorização de funcionamento para 

atividades económicas em edificações sitas 
em Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), 
que ainda não disponham de instrumento de 
reconversão eficaz, concedidas a título 
precário, ao abrigo do artigo 28.º. 

 
 
11. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de dezembro, que aprovou o Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, na 
redação em vigor, que foram delegadas pela 
Câmara Municipal no Presidente e as 
expressamente conferidas pelo referido 
Regime Jurídico ao Presidente, 
nomeadamente as que se reportam às 
seguintes disposições legais: 

 
a) 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, nas áreas urbanas de 
génese ilegal; 

 
b) Decidir sobre a prorrogação do prazo, nos 

termos do n.º 4 do art.º 17.º; 
 
c) 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; 

 
d) Liquidar as compensações urbanísticas 

previstas nos artigos 44.º e 57.º; 
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e) 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; 

 
f) 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; 

 
g) Declarar as caducidades previstas no artigo 

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

nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 73.º; 
 
i) Emitir o alvará para a realização das 

operações urbanísticas e conceder 
prorrogação, por uma vez, do prazo para o 
interessado requerer a respetiva emissão, nos 
termos do art.º 75.º e n.º 2 do artigo 76.º; 

 
j) Proceder ao averbamento no caso de 

substituição do titular do alvará, nos termos 
definidos no n.º 7 do artigo 77.º; 

 
k) Proceder à apreensão de alvarás cassados, 

nos termos do n.º 4 do artigo 79.º; 
 
l) 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; 

 
m) Adotar as medidas adequadas de tutela e 

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

 
n) Proceder ao embargo de obras de 

urbanização de edificação ou de demolição, 
bem como quaisquer trabalhos de 
remodelação de terrenos, nos termos do n.º 1 
do artigo 102.º-B; 

 
o) 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 1 e n.º 3 do 
artigo 105.º; 

 
p) Ordenar a demolição total ou parcial da obra 

ou a reposição do terreno, nos termos do 
artigo 106.º; 

 
q) Determinar a posse administrativa e a 

execução coerciva, nos termos do artigo 107.º; 
 
r) 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; 

s) Ordenar e fixar prazo para a cessação de 
utilização de edifícios ou de suas frações, nos 
termos do n.º 1 do artigo 109.º; 

 
t) Prestar a informação, nos termos e para os 

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

os serviços estejam disponíveis aos cidadãos 
para a apresentação de eventuais pedidos de 
esclarecimento ou de informação ou 
reclamações, nos termos do disposto no n.º 5 
do artigo 110.º; 

 
v) Autorizar o pagamento fracionado das taxas, 

nos termos previstos no n.º 2 do artigo 117.º; 
 
w) Manter atualizada a relação dos instrumentos 

jurídicos previstos no artigo 119.º; 
 
x) Prestar informações sobre processos relativos 

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

 
 
12. Ordenar, procedendo vistoria, a demolição 

total ou parcial da obra ou a beneficiação de 
construções que ameacem ruína ou 
constituam perigo para a saúde ou segurança 
das pessoas, incluindo as previstas no 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38382, de 7 de 
agosto de 1951, na sua atual redação, 
designadamente, as dos artigos 7.º, 8.º, 12.º, 
21.º, 26.º, 58.º § único, 60.º § único, 61.º, 63.º, 
78.º, 82.º, 124.º, 125.º, 136.º, 137.º e 139.º, 
nas áreas urbanas de génese ilegal; 

 
13. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 220/2008, 

de 12 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 224/2015, de 9 de outubro, que estabelece 
o Regime Jurídico da Segurança Contra 
Incêndios em Edifícios, no que se refere às 
áreas urbanas de génese Ilegal; 

 
14. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 267/2002, 

de 26 de novembro, alterado pelos Decretos-
Leis n.º 389/2007, de 30 de novembro, 
31/2008, de 25 de fevereiro, 195/2008, de 6 de 
outubro, 217/2012, de 9 de outubro e pela 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, no que se refere às áreas 
urbanas de génese ilegal; 
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15. As atribuídas pelo Anexo ao Decreto-Lei n.º 
10/2015, de 16 de janeiro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 102/2017, de 23 de agosto e 
pela Lei n.º 15/2018, de 27 de março, que 
aprovou o Regime Jurídico de Acesso e 
Exercício de Atividades de Comércio, Serviços 
e Restauração (RJAEACSR), no que se refere 
aos aspetos de natureza urbanística, no que 
se refere às áreas urbanas de génese ilegal; 

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

de 5 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 e 
pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de maio, pelo 
Decreto-Lei n.º 71/2016 de 4 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 Regime Geral da 
Gestão de Resíduos, referentes ao âmbito 
urbanístico, no que se refere às áreas urbanas 
de génese ilegal; 

 
17. 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 4 de outubro, que 
aprovou o Regime da Acessibilidade aos 
Edifícios e Estabelecimentos que Recebem 
Público, Via Pública e Edifícios Habitacionais 
no que se refere às áreas urbanas de génese 
ilegal; 

 
18. 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, no que se refere 
às áreas urbanas de génese ilegal; 

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

de 1 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
73/2015, de 11 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 
20/2019, de 30 de janeiro, que cria o Sistema 
de Indústria Responsável, no que se refere às 
áreas urbanas de génese ilegal; 

 
20. As atribuídas à Câmara Municipal, com 

exceção da prevista na alínea a) do n.º 4 do 
artigo 5.º, pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 
de novembro, na sua atual redação, que 
aprova o regime de regularização e de 

alteração e ou ampliação de estabelecimentos 
e explorações de atividades industriais, 
pecuárias, de operações de gestão de 
resíduos e de explorações de pedreiras 
incompatíveis com instrumentos de gestão 
territorial e ou condicionantes ao uso do solo, 
no que se refere às áreas urbanas de génese 
ilegal; 

 
21. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 48/96, 15 de 

maio, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 
10/2015, de 16 de janeiro, que aprovou o 
Regime de Horários de Funcionamento aos 
Estabelecimentos Comerciais, no que se 
refere às áreas urbanas de génese ilegal. 

 
 
V- No âmbito do Procedimento 

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

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

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

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

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
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7. Decidir o arquivamento de processos das 
atribuições cometidas à Divisão, 
nomeadamente, na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como, por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas; 

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

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

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

 
Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
É revogado o meu Despacho n.º 250/2018, de 3 
de outubro. 
 
Este despacho produz 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 o disposto no presente 
despacho. 

 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 39/2020 
 

de 15 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
no Diretor do Departamento 

de Planeamento e Gestão Urbanística 
 

(registo E/6571/2020, de 16.01.2020) 
 

Tendo em vista conferir maior celeridade e 
eficiência ao funcionamento dos serviços, ao 
abrigo do estatuído no artigo 38.º do Anexo I à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, no n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, na sua redação atual, mandada 
aplicar à administração local pela Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, alterada pela Lei n.º 114/2017, 
de 29 de dezembro e ainda nos artigos 44.º a 50.º 
do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro e no n.º 3 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, e considerando o disposto 
no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, aprovada pelo 
Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21 de maio e pela Lei 
n.º 118/2019, de 17 de setembro e considerando 
ainda as competências que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Senhor Presidente da Câmara 
através do Despacho n.º 1/2020, de 2 de janeiro, 
subdelego no licenciado Luís Jorge Rodrigues de 
Carvalho, Diretor do Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística, as seguintes 
competências: 
 
I- No âmbito da Contratação e da Realização 

de Despesa: 
 
1. Propor a contratação e contração de despesa 

para a realização de empreitadas promovidas 
pelo Departamento, no âmbito da execução de 
obras coercivas, até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros), bem como praticar todos 
os atos preparatórios e instrumentais inerentes 
à fase de formação e à fase de execução dos 
contratos; 

 
2. Propor a escolha de procedimentos de 

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

 
3. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 
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4. Autorizar o pagamento das despesas até ao 
valor de 45.000.00 € (quarenta e cinco mil 
euros). acrescido de IVA, decorrentes de 
contratos estabelecidos pelo Município ou de 
outras obrigações municipais previamente 
autorizadas; 

 
5. Autorizar a realização de despesas e a 

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

 
6. Autorizar as requisições internas no âmbito do 

DPGU; 
 
7. Praticar atos de administração ordinária, 

incluindo os de instrução de procedimentos, 
nomeadamente os de preparação e execução 
necessárias à decisão, no âmbito das 
competências do DPGU, e ainda os 
necessários à execução dos atos do 
Presidente ou da Câmara Municipal, 
nomeadamente: 

 
a) A homologação de autos de consignação de 

empreitadas; 
 
b) A homologação de autos de suspensão de 

empreitadas; 
 
c) A homologação de autos de receção de 

empreitadas; 
 
d) A homologação de autos de vistoria para 

redução de cauções; 
 
e) Aprovação das modificações aos planos de 

trabalho das empreitadas, desde que não 
envolvam alteração de custos. 

 
 
II- Em matéria de Gestão de Recursos 

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

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 

3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 
trabalhadores; 

 
4. Autorizar, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
III- No âmbito do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21 de maio 
e pela Lei n.º 118/2019, de 17 de setembro: 

 
1. Realizar vistorias e executar, de forma 

exclusiva ou participada, a atividade 
fiscalizadora atribuída por lei e nos termos por 
esta definida; 

 
2. Exercer as competências previstas no n.º 3 do 

artigo 5.º, n.º 9 do artigo 6.º, n.º 2 do artigo 7.º, 
n.º 2 do artigo 8.º, n.ºs 1, 2 e 7 do artigo 11.º, 
n.º 12 do artigo 13.º, n.º 4 do artigo 14.º, artigo 
15.º, n.ºs 5 e 6 do artigo 20.º, n.ºs 2 e 6 do 
artigo 27.º, n.ºs 8 e 9 do artigo 35.º, n.ºs 2 e 3 
do artigo 49.º, n.º 2 do artigo 64.º, n.º 2 do 
artigo 65.º, n.º 3 do artigo 66.º, artigo 75.º, n.º 
2 do artigo 76.º, n.º 7 do artigo 77.º, n.ºs 2 e 5 
do artigo 78.º, n.º 1 do artigo 81.º, n.ºs 2, 5 e 6 
do art.º 89.º, n.º 1 do artigo 90.º, artigo 95.º, 
artigo 96.º, n.º 1 e alínea a) do n.º 3 do art.º 
102.º, n.ºs 1, 3 e 6 do art.º 102.º-A, n.ºs 1 e 3 
do art.º 105.º, n.ºs 2 e 3 do art.º 108.º, 108.º-B, 
n.ºs 1 e 5 do artigo 110.º, n.º 1 do artigo 117.º 
e artigo 119.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, na sua redação vigente; 
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3. Praticar todos os atos instrutórios necessários 
à promoção da discussão pública que precede 
a aprovação de operações de loteamento e 
respetivas alterações, impostas pelo artigo 
22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação vigente, bem como da 
notificação dos proprietários no âmbito das 
alterações aos loteamentos previstas no art.º 
65.º do RMEU - Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização. 

 
 
IV- No âmbito do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação anterior ao Decreto-
Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro: 

 
1. Realizar vistorias e executar, de forma 

exclusiva ou participada, a atividade 
fiscalizadora atribuída por lei e nos termos por 
esta definida; 

 
2. Exercer as competências previstas no n.º 2 do 

artigo 8.º, artigo 11.º, artigo 13.º, n.º 4 do 
artigo 14.º, artigo 15.º, n.º 5 do artigo 20.º, n.º 
1 do artigo 36.º, n.º 2 do artigo 64.º, n.º 2 do 
artigo 65.º, n.º 3 do artigo 66.º, artigo 75.º, 
artigo 76.º, n.º 7 do artigo 77.º, n.º 1 do artigo 
90.º, n.º 1 do artigo 95.º e artigo 96.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, 
com a redação anterior ao Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9 de setembro; 

 
3. Praticar todos os atos instrutórios necessários 

à promoção da discussão pública que precede 
a aprovação de operações de loteamento e 
respetivas alterações, impostas pelo artigo 
22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação anterior ao Decreto-Lei 
n.º 136/2014, de 9 de setembro. 

 
 
V- No âmbito de legislação específica: 
 
1. Dirigir o procedimento e a prática de todos os 

atos instrutórios e necessários ao exercício 
das competências da unidade orgânica, bem 
como exercer as competências delegadas e 
subdelegadas no ora subdelegante, no âmbito 
dos seguintes diplomas legais: 

 
a) 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, 
2.ª série, n.º 45, de 5 de março de 2013, na 
parte referente ao urbanismo; 

 
 

b) Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 224/2015, de 9 
de outubro, que estabelece o Regime Jurídico 
da Segurança Contra Incêndios em Edifícios; 

 
c) 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.º 
228/2009, de 14 de setembro, n.º 15/2014, de 
23 de janeiro, n.º 128/2014, de 29 de agosto e 
n.º 186/2015, de 3 de setembro, bem como as 
atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 128/2014, de 
29 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
63/2015, de 23 de abril, e Decreto-Lei n.º 
62/2018, de 22 de agosto, que aprovou o 
Regime Jurídico da Exploração dos 
Estabelecimentos de Alojamento Local; 

 
d) As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 80/2017, de 

30 de junho, que implementa as medidas 
«simplex + licenciamentos Turísticos + 
simples”. 

 
e) As atribuídas pelo Anexo do Decreto-Lei n.º 

10/2015, de 16 de janeiro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 102/2017, de 23 de agosto, 
pela Lei n.º 15/2018, de 27 de março, que 
aprovou o Regime Jurídico de Acesso e 
Exercício de Atividades de Comércio, Serviços 
e Restauração (RJAEACSR), no que se refere 
aos aspetos de natureza urbanística; 

 
f) Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 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, pelo 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 maio, pelo Decreto-Lei n.º 
71/2016, de 4 de novembro, pelo Decreto-Lei 
n.º 152-13/2017, de 11 de dezembro e pela Lei 
n.º 71/2018 que aprovou o Regime Geral da 
Gestão de Resíduos, referentes ao âmbito 
urbanístico; 

 
g) Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 
de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 125/2017, 
de 4 de outubro, 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, vias 
públicas e edifícios habitacionais; 
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h) Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, 
alterado pelos Decretos-Leis n.º 68-A/2015, de 
30 de abril e n.º 194/2015, de 14 de setembro, 
Decreto-Lei n.º 251/2015, de 25 de novembro, 
da 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; 

 
i) Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de dezembro, 

alterado pelos Decretos-Leis n.º 141/2009, de 
16 de junho, n.º 268/2009, de 29 de setembro, 
n.º 48/2011, de 1 de abril e pelo Decreto-Lei 
n.º 204/2012, de 29 de agosto, que aprovou o 
Regime da Instalação e Funcionamento dos 
Recintos de Espetáculos e Divertimentos 
Públicos, bem como a designação de técnicos 
para integrar a comissão de vistorias, com 
exceção do licenciamento da instalação de 
recintos itinerantes e improvisados; 

 
j) Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho e 

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, designadamente emitir, no 
âmbito das competências do Departamento, a 
Licença Especial de Ruído prevista no artigo 
15.º; 

 
k) Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 
de maio, Decreto-Lei n.º 39/2018 e Decreto-
Lei n.º 20/2019, de 30 de janeiro e Portaria n.º 
279/2015, de 14 de setembro, que criam e 
regem o Sistema de Indústria Responsável; 

 
l) Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de dezembro, 

com a redação conferida 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; 

 
m) Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho, 
pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, 
Decreto-Lei n.º 102/2017, de 23 de agosto e 
Lei n.º 15/2018, de 27 de março, que simplifica 
o regime de acesso e “Licenciamento Zero”, 
no que se refere aos aspetos de natureza 
urbanística. 

 
 
 

2. Dirigir o procedimento e a prática de todos os 
atos instrutórios e necessários ao exercício 
das competências da unidade orgânica, no 
âmbito dos seguintes diplomas legais: 

 
a) Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
32/2012, de 14 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9 de setembro, pelo Decreto-Lei 
n.º 88/2017, de 27 de julho e Decreto-Lei n.º 
66/2019, de 21 de maio, relativo ao Regime 
Jurídico da Reabilitação Urbana, incluindo 
assegurar e efetuar as ações de fiscalização e 
inspeção, bem como as vistorias, no âmbito 
deste regime legal; 

 
b) As atribuídas no âmbito do Decreto-Lei n.º 

105/2018, de 29 de novembro, quanto à mera 
gestão e execução de programas, de âmbito 
nacional e regional, no que se refere à 
reabilitação urbana; 

 
c) Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

relativo ao regime de regularização e de 
alteração e ou ampliação de estabelecimentos 
e explorações de atividades industriais, 
pecuárias, de operações de gestão de 
resíduos e de explorações de pedreiras 
incompatíveis com instrumentos de gestão 
territorial e ou condicionantes ao uso do solo; 

 
d) Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, 

alterado pelos Decretos-Leis n.º 389/2007, de 
30 de novembro, n.º 31/2008, de 25 de 
fevereiro, n.º 195/2008, de 6 de outubro, n.º 
217/2012, de 9 de outubro e pela 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; 

 
e) Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 

alterado pelos Decretos-Leis n.º 47/2014, de 
24 de março e n.º 179/2015, de 27 de agosto, 
Lei n.º 37/2017, de 2 de junho e pelo Decreto-
Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que 
aprovou o Regime Jurídico da Avaliação de 
Impacte Ambiental. 

 
 
3. Aprovar os pedidos de substituição de 

técnicos apresentados em processos de 
urbanismo, em conformidade com os 
requisitos de qualificação profissional exigidos 
pela Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na redação 
dada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho. 
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VI- No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 

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

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

 
2. Elaborar e emitir títulos urbanísticos, bem 

como autorizar a passagem de certidões ou 
fotocópias, nos termos da lei; 

 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

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

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

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

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

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

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências subdelegadas, 
exceto: 

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

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

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

 
 
9. Assegurar o direito à informação de âmbito 

urbanístico, nos termos dos artigos 82.º e 
seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo; 

 
10. Propor a não decisão nos termos do disposto 

no n.º 2 do artigo 13.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
11. Assegurar, com carácter transitório e até à 

integral implementação e operacionalização 
de todos os serviços de atendimento e 
informação aos cidadãos de acordo com a 
nova estrutura orgânica municipal em vigor, a 
receção, registo e encaminhamento dos 
pedidos e dos documentos apresentados no 
âmbito do controlo prévio de operações 
urbanísticas, de licenciamento e/ou 
autorizações relativos a matérias atribuídas 
aos respetivos serviços que integram o 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, incluindo a prestação de 
atendimento aos munícipes e cidadãos que se 
revele necessária, no âmbito das 
competências subdelegadas. 

 
 
VII- Outras áreas de atividade: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
do Departamento, de acordo com as normas em 
vigor. 
 
 
Fica, ainda, o Diretor do Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística, autorizado a 
subdelegar as competências ora conferidas, que 
em cada caso se revelem mais adequadas, nos 
dirigentes das respetivas unidades orgânicas, em 
conformidade com o disposto no artigo 46.º do 
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Código do Procedimento Administrativo e nos 
termos e dentro dos limites estabelecidos no artigo 
38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
Este despacho produz 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 o disposto no presente 
despacho. 
 
É revogado o meu despacho de subdelegação de 
competências n.º 253/2018, de 03/10/2018. 

 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 43/2020 
 

de 15 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
no Adjunto do Gabinete de Apoio à Vereação 

 
(registo E/6983/2020, de 17.01.2020) 

 
- Tendo em vista garantir a adequada gestão e 

a eficácia do funcionamento dos serviços, a 
racionalização e simplificação dos 
procedimentos e a celeridade na tomada das 
decisões administrativas; 

 
- Tendo igualmente em conta o disposto no 

artigo 3.º do Regulamento da Estrutura 
Orgânica da Câmara Municipal de Loures, 
constante do Despacho n.º 9712/2019, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
205, de 24 de outubro de 2019; 

 
- Conforme resulta do estatuído no n.º 1 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro, aplicável aos municípios por força do 
n.º 5 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, os adjuntos prestam o apoio 
político e técnico que lhes seja determinado. 

 

Ao abrigo do estatuído no n.º 6 do artigo 42.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, subdelego no Adjunto do 
Gabinete de Apoio à Vereação, Paulo Rui Luís 
Amado, a competência para assinar e 
reencaminhar a correspondência interna e externa 
relativa ao Gabinete de Apoio à Vereação, exceto: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

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

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

 
 
É revogado o meu Despacho n.º 35/2019, de 23 
de janeiro. 
 
O presente despacho produz efeitos reportados 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 o presente 
Despacho. 

 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
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DESPACHO n.º 67/2020 
 

de 21 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
no Adjunto do Gabinete de Apoio à Vereação 

 
(registo E/9349/2020, de 23.01.2020) 

 
- Tendo em vista garantir a adequada gestão e 

a eficácia do funcionamento dos serviços, a 
racionalização e simplificação dos 
procedimentos e a celeridade na tomada das 
decisões administrativas; 

 
- Tendo igualmente em conta o disposto no 

artigo 3.º do Regulamento da Estrutura 
Orgânica da Câmara Municipal de Loures, 
constante do Despacho n.º 9712/2019, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
205, de 24 de outubro de 2019; 

 
- Conforme resulta do estatuído no n.º 1 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro, aplicável aos municípios por força do 
n.º 5 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, os adjuntos prestam o apoio 
político e técnico que lhes seja determinado. 

 
 
Ao abrigo do estatuído no n.º 6 do artigo 42.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, subdelego no Adjunto do 
Gabinete de Apoio à Vereação, Nuno Ricardo 
Dinis de Abreu, a competência para assinar e 
reencaminhar a correspondência interna e externa 
relativa ao Gabinete de Apoio à Vereação, exceto: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

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

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

 

É revogado o meu despacho n.º 352/2018, de 21 
de dezembro. 

 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 68/2020 
 

de 21 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
na Diretora do Departamento de Educação 

 
(registo E/9412/2020, de 23.01.2020) 

 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na tomada 
das decisões, ao abrigo do estatuído no artigo 38.º 
do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, e ainda no disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Senhor Presidente da Câmara 
através do Despacho n.º 1/2020, de 2 de janeiro, 
subdelego na licenciada Ana Paula Alves dos 
Santos Silva, Diretora do Departamento de 
Educação, as seguintes competências, no âmbito 
do mencionado Departamento: 
 
I- No âmbito da Contratação e da Realização 

de Despesa: 
 
1. Propor a contratação e contração de despesa 

para a realização de empreitadas promovidas 
pelo Departamento até ao limite de 200.000,00 
€ (duzentos mil euros), bem como praticar 
todos os atos preparatórios e instrumentais 
inerentes à fase de formação e à fase de 
execução dos contratos; 

 
2. Propor a escolha de procedimentos de 

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

 
3. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 
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4. Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou decorrentes 
de outras obrigações municipais previamente 
autorizados; 

 
5. Autorizar a realização de despesas e a 

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

 
6. Autorizar as requisições internas no âmbito do 

DE; 
 
7. Praticar os atos de administração ordinária, 

incluindo os de instrução de procedimentos, 
nomeadamente os de preparação e execução 
necessárias à decisão, no âmbito das 
competências do DE, e ainda os necessários à 
execução dos atos do ora subdelegante, do 
Presidente ou da Câmara Municipal, 
nomeadamente: 

 
a) A homologação de autos de consignação de 

empreitadas; 
 
b) A nomeação da direção técnica de fiscalização 

nas empreitadas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros); 

 
c) Programar, promover, acompanhar e fiscalizar 

empreitadas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros); 

 
d) A homologação de autos de suspensão de 

empreitadas; 
 
e) A homologação de autos de receção de 

empreitadas; 
 
f) A homologação de autos de vistoria para 

redução de cauções; 
 
g) Aprovação das modificações aos planos de 

trabalho das empreitadas, desde que não 
envolvam alteração de custos. 

 
 
II- Em matéria de Gestão de Recursos 

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

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

 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Autorizar, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
III- Outras áreas de atividade: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade do Departamento, de acordo com 
as normas em vigor; 

 
2. Autorizar desistências, descontos ou acertos 

no âmbito da Ação Social Escolar desde que 
devidamente comprovados ao abrigo dos 
regulamentos aprovados para o período letivo 
em vigor, com exceção das respeitantes às 
reavaliações de comparticipação familiar. 

 
 
IV- No âmbito do Procedimento 

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

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

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

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

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

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

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

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

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
dos Municípios Portugueses e, nas Áreas 

Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

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

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

 
 
Fica, ainda, a Diretora do Departamento de 
Educação, autorizada a subdelegar as 
competências ora conferidas, que em cada caso 
se revelem mais adequadas, nos dirigentes das 
respetivas unidades orgânicas, em conformidade 
com o disposto no artigo 46.º do Código do 
Procedimento Administrativo e nos termos e 
dentro dos limites estabelecidos no artigo 38.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
 
Este despacho produz efeitos a 1 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 o disposto no presente 
despacho. 
 
 
São revogados os meus despachos n.º 212/2018, 
de 4 de outubro e 13/2020, de 9 de janeiro. 

 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
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DESPACHO n.º 69/2020 
 

de 21 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
na Chefe de Divisão de Administração Geral 

 
(registo E/9510/2020, de 23.01.2020) 

 
Considerando: 
 
- Que nos termos do artigo 15.º, alínea c), do 

Regime Financeiro das Autarquias Locais e 
Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei 
n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação 
atual, conjugado com artigo 12.º, n.º 2, do 
Regime Geral das Taxas das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 
de dezembro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro e 
pela Lei n.º 117/2009, de 29 de dezembro, o 
artigo 1.º, n.º 3, da Lei Geral Tributária, 
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 
de dezembro, na sua redação vigente e o 
artigo 7.º, n.º 2, do preâmbulo e artigos 148.º a 
150.º do Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de 
outubro, na sua atual redação, que aprovou o 
Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, os municípios podem proceder à 
cobrança coerciva de impostos e outros 
tributos a cuja receita tenham direito através 
de processo de execução fiscal, sendo que em 
caso de tributos administrados por autarquias 
locais as competências atribuídas no referido 
Código de Procedimento e de Processo 
Tributário a órgãos periféricos e ao dirigente 
máximo do serviço ou a órgãos executivos da 
administração tributária locais serão exercidas, 
nos termos da lei, respetivamente, pela 
Autarquia e Presidente da Autarquia; 

 
- As competências, em matéria de cobrança 

coerciva, que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Sr. Presidente da Câmara, 
através da alínea b) do n.º 2.4 do Ponto IV do 
Despacho n.º 184/2018, de 2 de outubro de 
2018; 

 
- O objetivo de garantir a adequada gestão 

municipal e a eficácia do funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade 
na tomada das decisões; 

 
 
 
 
 
 

- O disposto no artigo 3.º do Regulamento da 
Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de 
Loures, constante do Despacho n.º 
14190/2015, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 235, de 1 de dezembro de 2015, 
relativamente aos princípios gerais da 
atividade municipal. 

 
 
Ao abrigo do estatuído no artigo 38.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, e ainda nos termos dos artigos 44.º a 50.º 
do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, subdelego na Sr.ª Chefe da Divisão de 
Administração Geral, Paula Rita Marreiros, as 
competências para, no âmbito dos procedimentos 
de cobrança coerciva e execução fiscal de receitas 
da competência do Município, praticar todos os 
atos necessários à tomada de decisão pelo órgão 
competente, designadamente atos instrutórios, 
nomeação de instrutor, realização de notificações, 
expedição de cartas precatórias, bem como todas 
as diligências inerentes à rápida conclusão dos 
processos e todos os atos e formalidades de 
carácter instrumental necessários ao exercício da 
competência ora delegada e subdelegada. 
 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 

 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 
 

 

 

COESÃO SOCIAL 
E 

HABITAÇÃO 

 
 

DESPACHO n.º 35/2020 
 

de 14 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
 

(registo E/6206/2020, de 16.01.2020) 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada de decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Senhor Vereador Gonçalo Caroço através do 
Despacho n.º 14/2020, de 10 de janeiro, 
subdelego na licenciada Lucília Conceição 
Caetano Silva Reis, Chefe da Divisão de 
Habitação (DH), os seguintes poderes e 
competências, no âmbito da respetiva Divisão: 

 
I 
 

Em matéria da Contratação Pública e 
Realização de Despesa: 
 
1. Propor a contratação e contração de despesa 

para a realização de empreitadas promovidas 
pela Divisão até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros), bem como praticar todos 
os atos preparatórios e instrumentais inerentes 
à fase de formação e à fase de execução dos 
contratos; 

 
2. Propor a escolha de procedimentos de 

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

 
3. Propor o pagamento das despesas 

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

 
 
 

4. Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 20.000,00 € (vinte mil euros), sem 
IVA, decorrentes de contratos estabelecidos 
pelo Município ou de outras obrigações 
municipais previamente autorizadas; 

 
5. Autorizar a realização de despesas e a 

escolha do procedimento do contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 1.500,00 
€ (mil e quinhentos euros), sem IVA; 

 
6. Praticar atos de administração ordinária, 

incluindo os de instrução de procedimentos, 
nomeadamente os de preparação e execução 
necessárias à decisão, no âmbito das 
competências da DH, e ainda os necessários 
à execução dos atos do ora subdelegante, do 
Presidente ou da Câmara Municipal, 
nomeadamente: 

 
a) A homologação de autos de consignação de 

empreitadas; 
 
b) A nomeação da direção técnica de fiscalização 

nas empreitadas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros); 

 
c) Programar, promover, acompanhar e fiscalizar 

empreitadas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros); 

 
d) A homologação de autos de suspensão de 

empreitadas; 
 
e) A homologação de autos de receção de 

empreitadas; 
 
f) A homologação de autos de vistoria para 

redução de cauções; 
 
g) Aprovação das modificações aos planos de 

trabalho das empreitadas, desde que não 
envolvam alteração de custos. 

 
 
II 
 

Em matéria de Gestão de Recursos Humanos 
da Divisão: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
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2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 

III 
 

Outras Áreas de Atividade: 
 
1. As atribuídas à Câmara Municipal, na 

qualidade de senhorio, pela Lei n.º 81/2014 de 
19 de dezembro, alterada pela Lei n.º 32/2016, 
de 24 de agosto, que estabelece o Regime de 
Arrendamento Apoiado, nomeadamente 
apenas no que respeita às atualizações de 
valores de renda e da composição dos 
agregados familiares; 

 
2. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade da Divisão, de acordo com as 
normas em vigor. 

 
 
 
 
 
 

IV 
 

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

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

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

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

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
7. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

 



 

 
N.º 2 

  

 
 

29 de JANEIRO 
de 2020 

 
 
 
 

68 

 

b) A que constituir, por si, informação, vinculativa 
para o Município ou constitutiva de direitos de 
terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva 
pronunciar. 

 
 

V 
 

Do exercício das competências ora subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 

 
 

VI 
 

Este despacho produz 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 o disposto no presente 
despacho. 
 
O presente despacho revoga o meu despacho nº 
215/2018, de 08 de outubro de 2018, publicado 
através do edital n.º 190/2018. 

 
 

A Diretora do Departamento 
de Coesão Social e Habitação 

 
(a) Carla Barra 

 
 
 
 

DESPACHO n.º 36/2020 
 

de 14 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
 

(registo E/6249/2020, de 16.01.2020) 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada de decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Senhor Vereador Gonçalo Caroço através do 
Despacho n.º 14/2020, de 10 de janeiro, 
subdelego na licenciada Paula Cristina Ferreira 

Henriques, Chefe da Divisão de Intervenção Social 
(DIS), os seguintes poderes e competências, no 
âmbito da respetiva Divisão: 

 
I 
 

Em matéria da Contratação Pública e 
Realização de Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

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

 
2. Propor o pagamento das despesas 

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

 
3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 

valor de 20.000,00 € (vinte mil euros), sem 
IVA, decorrentes de contratos estabelecidos 
pelo Município ou de outras obrigações 
municipais previamente autorizadas; 

 
4. Autorizar a realização de despesas e a 

escolha do procedimento do contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 1.500,00 
€ (mil e quinhentos euros), sem IVA. 

 
 
II 
 

Em matéria de Gestão de Recursos Humanos 
da Divisão: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 



 

 
N.º 2 

  

 
 

29 de JANEIRO 
de 2020 

 
 
 
 

69 

 

5. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 

III 
 

Outras Áreas de Atividade: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
da Divisão, de acordo com as normas em vigor. 

 
 

IV 
 

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

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

 
2. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
3. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
 
 

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

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

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

 
 

V 
 

Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 

 
 

VI 
 

Este despacho produz 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 o disposto no presente 
despacho. 
 
O presente despacho revoga o meu despacho n° 
216/2018, de 08 de outubro de 2018, publicado 
através do edital n.º 191/2018. 

 
 

A Diretora do Departamento 
de Coesão Social e Habitação 

 
(a) Carla Barra 
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DESPACHO n.º 37/2020 
 

de 14 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
 

(registo E/6426/2020, de 16.01.2020) 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada de decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Senhor Vereador Gonçalo Caroço através do 
Despacho n.º 14/2020, de 10 de janeiro, 
subdelego na licenciada Maria da Conceição 
Fernandes Antunes, Chefe da Divisão de Gestão e 
Promoção da Saúde (DGPS), os seguintes 
poderes e competências, no âmbito da respetiva 
Divisão: 

 
I 
 

Em matéria da Contratação Pública e 
Realização de Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

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

 
2. Propor o pagamento das despesas 

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

 
3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 

valor de 20.000,00 € (vinte mil euros), sem 
IVA, decorrentes de contratos estabelecidos 
pelo Município ou de outras obrigações 
municipais previamente autorizadas; 

 
4. Autorizar a realização de despesas e a 

escolha do procedimento do contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 1.500,00 
€ (mil e quinhentos euros), sem IVA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

II 
 

Em matéria de Gestão de Recursos Humanos 
da Divisão: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 

III 
 

Outras Áreas de Atividade: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
da Divisão, de acordo com as normas em vigor. 
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IV 
 

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

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

 
2. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
3. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

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

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

 
 

V 
 

Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 

 
 
 
 

VI 
 

Este despacho produz 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 o disposto no presente 
despacho. 

 
 

A Diretora do Departamento 
de Coesão Social e Habitação 

 
(a) Carla Barra 

 
 
 
 

DESPACHO n.º 38/2020 
 

de 14 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
 

(registo E/6512/2020, de 16.01.2020) 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada de decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Senhor Vereador Gonçalo Caroço através do 
Despacho n.º 14/2020, de 10 de janeiro, 
subdelego na licenciada Amélia Matos Oliveira 
Teodoro Reis Fançony, Chefe da Unidade da 
Inclusão e Cidadania (UIC), os seguintes poderes 
e competências, no âmbito da respetiva Unidade: 

 
I 
 

Em matéria da Contratação Pública e 
Realização de Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

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

 
2. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 
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3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 20.000,00 € (vinte mil euros), sem 
IVA, decorrentes de contratos estabelecidos 
pelo Município ou de outras obrigações 
municipais previamente autorizadas; 

 
4. Autorizar a realização de despesas e a 

escolha do procedimento do contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 1.500,00 
€ (mil e quinhentos euros), sem IVA. 

 
 
II 
 

Em matéria de Gestão de Recursos Humanos 
da Unidade: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 

III 
 

Outras Áreas de Atividade: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
da Unidade, de acordo com as normas em vigor. 

 
 

IV 
 

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

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

 
2. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
3. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

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

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

Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 

 
 

VI 
 

Este despacho produz 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 o disposto no presente 
despacho. 
 
O presente despacho revoga o meu despacho n.º 
46/2019, de 14 de fevereiro de 2019, publicado 
através do edital n.º 28/2019. 

 
 

A Diretora do Departamento 
de Coesão Social e Habitação 

 
(a) Carla Barra 

 
 
 
 
 

 

 
OBRAS 

MUNICIPAIS 

 
 

DESPACHO n.º 47/2020 
 

de 15 de janeiro de 2019 
 

Subdelegação de Competências 
no Chefe da Divisão de Estudos e Projetos 

(DEP) 
 

(registo E/7162/2020, de 17.01.2020) 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e no n.º 3 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 

considerando ainda as competências que me 
foram subdelegadas pelo Senhor Vereador Tiago 
Matias através Despacho n.º 31/2020, de 8 de 
janeiro, subdelego no Sr. Chefe de Divisão de 
Estudos e Projetos (DEP), Arqt.º João José Félix 
Marques, as seguintes competências: 
 
I- Contratação Pública e Realização de 

Despesa: 
 
1. Propor a contratação de despesa e a escolha 

de procedimentos de formaç8o de contratos 
de locação e aquisição de bens móveis e 
aquisiç8o de serviços; 

 
2. Propor o pagamento das despesas 

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

 
3. Autorizar o pagamento das despesas até ao 

valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), IVA 
incluído, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizados; 

 
4. Validar as requisições internas no âmbito da 

Divisão. 
 
No que se refere às competências ora 
subdelegadas no ponto 3, deverá ser dado 
conhecimento ao DOM/APC, para efeitos de 
registo. 
 
 
II- Gestão de Recursos Humanos da Divisão: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 
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5. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
8. Propor a participação em ações de formação 

profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 

 
9. Autorizar a participação em formação interna, 

de acordo com os critérios definidos. 
 
 
III- Outras Áreas: 
 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
da Divisão, de acordo com as normas em vigor. 
 
 
IV- Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

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

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

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

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

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida a quaisquer entidades ou 

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

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

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

 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
É revogado o meu Despacho n.º 256/2018, de 04 
de outubro. 
 
O presente despacho produz efeitos reportados a 
01 de janeiro de 2020, considerando-se ratificados 
ou confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
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dependa da conformidade com o presente 
Despacho. 

 
 

A Diretora do Departamento 
de Obras Municipais 

 
(a) Maria Amélia de Jesus Pardal 

 
 
 
 

DESPACHO n.º 48/2020 
 

de 15 de janeiro de 2019 
 

Subdelegação de Competências 
no Chefe da Divisão de Obras (DO) 

 
(registo E/7219/2020, de 17.01.2020) 

 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e no n.º 3 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando ainda as competências que me 
foram subdelegadas pelo Senhor Vereador Tiago 
Matias, através do Despacho n.º 31/2020, de 8 de 
janeiro, subdelego no Sr. Chefe da Divisão de 
Obras (DO), Eng.º Paulino Miguel Geraldes Reis, 
as seguintes competências: 
 
I- Contratação Pública e Realização de 

Despesa: 
 
1. Propor a contratação e contração de despesa 

para a realização de empreitadas promovidas 
pela Divisão até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros), bem como praticar todos 
os atos preparatórios e instrumentais inerentes 
à fase de formação e à fase de execução dos 
contratos; 

 
2. Propor a contratação de despesa e a escolha 

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

 
3. Propor o pagamento das despesas 

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

 

4. Autorizar o pagamento das despesas até ao 
valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), IVA 
incluído, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizados; 

 
5. Validar as requisições internas no âmbito da 

Divisão; 
 
6. Propor os atos de administração ordinária, 

incluindo os de instrução de procedimentos, 
nomeadamente os de preparação e execução 
necessárias à decisão, no âmbito das 
competências do DOM, e ainda os 
necessários à execução dos atos do ora 
subdelegante, do Vice-Presidente, do 
Presidente ou da Câmara Municipal, 
nomeadamente: 

 
a) A homologação de autos de suspensão de 

empreitadas; 
 
b) A homologação de autos de vistoria para 

redução de cauções; 
 
c) A nomeação da direção técnica de fiscalização 

nas empreitadas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros); 

 
7. Praticar os seguintes atos de administração 

ordinária, incluindo os de instrução de 
procedimentos, nomeadamente os de 
preparação e execução necessárias à 
decisão, no âmbito das competências do 
DOM, e ainda os necessários à execução dos 
atos do ora subdelegante, do Vice-Presidente, 
do Presidente ou da Câmara Municipal: 

 
a) A homologação de autos de consignação de 

empreitadas; 
 
b) Homologação de autos de receção de 

empreitadas; 
 
c) Programar, promover, acompanhar e fiscalizar 

empreitadas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros); 

 
d) Aprovação das modificações aos planos de 

trabalho das empreitadas, desde que não 
envolvam nem alteração do preço contratual 
nem dos prazos. 

 
 
No que se refere às competências ora 
subdelegadas no Ponto 4, no Ponto 6, alíneas a) e 
b) e Ponto 7, alíneas a) e b) deverá ser dado 
conhecimento ao DOM/APC, para efeitos de 
registo. 
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II- Gestão de Recursos Humanos da Divisão: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
8. Propor a participação em ações de formação 

profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 

 
9. Autorizar a participação em formação interna, 

de acordo com os critérios definidos. 
 
 
III- Outras Áreas: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
da Divisão, de acordo com as normas em vigor. 
 
 
IV- Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 

realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

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

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

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

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

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida a quaisquer entidades ou 

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

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

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

 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
O presente despacho produz efeitos reportados 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 o presente 
Despacho. 

 
 

A Diretora do Departamento 
de Obras Municipais 

 
(a) Maria Amélia de Jesus Pardal 

 
 
 

DESPACHO n.º 49/2020 
 

de 20 de janeiro de 2020 
 

Retificação do Despacho n.° 47/2020, 
datado de 15/01/2019 

 
(registo E/7728/2020, de 20.01.2020) 

 
Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 47/2020, datado de 15 de janeiro de 
2019, relativo à subdelegação de competências no 
Sr. Chefe de Divisão de Estudos e Projetos (DEP), 
Arqt.º João José Félix Marques, procede-se, nos 
termos do disposto no artigo 174.º do novo Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, à 
retificação do mesmo. 
 
Deste modo, na data do mencionado despacho, 
onde se lê “15/01/2019”, deve ler-se “15/01/2020”. 
 

Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 01 de janeiro de 2020 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

A Diretora do Departamento 
de Obras Municipais 

 
(a) Maria Amélia de Jesus Pardal 

 
 
 
 

DESPACHO n.º 50/2020 
 

de 20 de janeiro de 2020 
 

Retificação do Despacho n.° 48/2020, 
datado de 15/01/2019 

 
(registo E/7776/2020, de 20.01.2020) 

 
Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 48/2020, datado de 15 de janeiro de 
2019, relativo à subdelegação de competências no 
Sr. Chefe de Divisão de Obras (DO), Eng.º Paulino 
Miguel Geraldes Reis, procede-se, nos termos do 
disposto no artigo 174.º do novo Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, à 
retificação do mesmo. 
 
Deste modo, na data do mencionado despacho, 
onde se lê “15/01/2019”, deve ler-se “15/01/2020”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 01 de janeiro de 2020 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

A Diretora do Departamento 
de Obras Municipais 

 
(a) Maria Amélia de Jesus Pardal 
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DESPACHO n.º 51/2020 
 

de 15 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
na Chefe da Divisão de Conservação 

e Manutenção de Equipamentos (DCME) 
 

(registo E/7858/2020, de 20.01.2020) 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e no n.º 3 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando ainda as competências que me 
foram subdelegadas pelo Senhor Vereador Tiago 
Matias, através do Despacho n.º 31/2020, de 8 de 
janeiro, subdelego na Sr.ª Chefe da Divisão de 
Conservação e Manutenção de Equipamentos 
(DCME), Eng.ª Carla Cristina Vieira Monteiro, as 
seguintes competências: 
 
I- Contratação Pública e Realização de 

Despesa: 
 
1. Propor a contratação e contração de despesa 

para a realização de empreitadas promovidas 
pela Divisão até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros), bem como praticar todos 
os atos preparatórios e instrumentais inerentes 
à fase de formação e à fase de execução dos 
contratos; 

 
2. Propor a contratação de despesa e a escolha 

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

 
3. Propor o pagamento das despesas 

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

 
4. Autorizar o pagamento das despesas até ao 

valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), IVA 
incluído, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizados; 

 
5. Validar as requisições internas no âmbito da 

Divisão; 
 

6. Propor os atos de administração ordinária, 
incluindo os de instrução de procedimentos, 
nomeadamente os de preparação e execução 
necessárias à decisão, no âmbito das 
competências do DOM, e ainda os 
necessários à execução dos atos do ora 
subdelegante, do Vice-Presidente, do 
Presidente ou da Câmara Municipal, 
nomeadamente: 

 
a) A homologação de autos de suspensão de 

empreitadas; 
 
b) A homologação de autos de vistoria para 

redução de cauções; 
 
c) A nomeação da direção técnica de fiscalização 

nas empreitadas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros). 

 
 
7. Praticar os seguintes atos de administração 

ordinária, incluindo os de instrução de 
procedimentos, nomeadamente os de 
preparação e execução necessárias à 
decisão, no âmbito das competências do 
DOM, e ainda os necessários à execução dos 
atos do ora subdelegante, do Vice-Presidente, 
do Presidente ou da Câmara Municipal: 

 
a) A homologação de autos de consignação de 

empreitadas; 
 
b) Homologação de autos de receção de 

empreitadas; 
 
c) Programar, promover, acompanhar e fiscalizar 

empreitadas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros); 

 
d) Aprovação das modificações aos planos de 

trabalho das empreitadas, desde que não 
envolvam nem alteração do preço contratual 
nem dos prazos. 

 
 
No que se refere às competências ora 
subdelegadas no Ponto 4, no Ponto 6, alíneas a) e 
b) e Ponto 7, alínea a) e b) deverá ser dado 
conhecimento ao DOM/APC, para efeitos de 
registo. 
 
 
II- Gestão de Recursos Humanos da Divisão: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
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2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
8. Propor a participação em ações de formação 

profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 

 
9. Autorizar a participação em formação interna, 

de acordo com os critérios definidos. 
 
 
III- Outras Áreas: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
da Divisão, de acordo com as normas em vigor. 
 
 
IV- Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
 

1. Informar os particulares, sempre que o 
requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

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

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

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

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

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida a quaisquer entidades ou 

organismos públicos e, designadamente, ao 
Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, 
Ministros, Secretários de Estado, Presidentes 
do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da 
República, Presidentes de Câmara, 
Presidentes de Juntas de Freguesia, 
Presidente da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 
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b) A que constituir, por si, informação, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 

 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
É revogado o meu Despacho n.º 254/2018, de 04 
de outubro. 
 
 
O presente despacho produz efeitos reportados 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 o presente 
Despacho. 

 
 

A Diretora do Departamento 
de Obras Municipais 

 
(a) Maria Amélia de Jesus Pardal 

 
 
 

DESPACHO n.º 52/2020 
 

de 15 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
no Chefe da Divisão de Infraestruturas (DI) 

 
(registo E/7885/2020, de 20.01.2020) 

 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e no n.º 3 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando ainda as competências que me 
foram subdelegadas pelo Senhor Vereador Tiago 
Matias, através do Despacho n.º 31/2020, de 8 de 
janeiro, subdelego no Sr. Chefe da Divisão de 
Infraestruturas (DI), Eng.º Luís Manuel Braz da 
Costa Lopes, as seguintes competências: 
 
 

I- Contratação Pública e Realização de 
Despesa: 

 
1. Propor a contratação e contração de despesa 

para a realização de empreitadas promovidas 
pela Divisão até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros), bem como praticar todos 
os atos preparatórios e instrumentais inerentes 
à fase de formação e à fase de execução dos 
contratos; 

 
2. Propor a contratação de despesa e a escolha 

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

 
3. Propor o pagamento das despesas 

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

 
4. Autorizar o pagamento das despesas até ao 

valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), IVA 
incluído, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizados; 

 
5. Validar as requisições internas no âmbito da 

Divisão; 
 
6. Propor os atos de administração ordinária, 

incluindo os de instrução de procedimentos, 
nomeadamente os de preparação e execução 
necessárias à decisão, no âmbito das 
competências do DOM, e ainda os 
necessários à execução dos atos do ora 
subdelegante, do Vice-Presidente, do 
Presidente ou da Câmara Municipal, 
nomeadamente: 

 
a) A homologação de autos de suspensão de 

empreitadas; 
 
b) A homologação de autos de vistoria para 

redução de cauções; 
 
c) A nomeação da direção técnica de fiscalização 

nas empreitadas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros). 

 
 
7. Praticar os seguintes atos de administração 

ordinária, incluindo os de instrução de 
procedimentos, nomeadamente os de 
preparação e execução necessárias à 
decisão, no âmbito das competências do 
DOM, e ainda os necessários à execução dos 
atos do ora subdelegante, do Vice-Presidente, 
do Presidente ou da Câmara Municipal: 
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a) A homologação de autos de consignação de 
empreitadas; 

 
b) Homologação de autos de receção de 

empreitadas; 
 
c) Programar, promover, acompanhar e fiscalizar 

empreitadas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros); 

 
d) Aprovação das modificações aos planos de 

trabalho das empreitadas, desde que não 
envolvam nem alteração do preço contratual 
nem dos prazos. 

 
 
No que se refere às competências ora 
subdelegadas no Ponto 4, no Ponto 6, alíneas a) e 
b) e Ponto 7, alínea a) e b) deverá ser dado 
conhecimento ao DOM/APC, para efeitos de 
registo. 
 
 
II- Gestão de Recursos Humanos da Divisão: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 

8. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 

 
9. Autorizar a participação em formação interna, 

de acordo com os critérios definidos. 
 
 
III- Outras Áreas: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade da Divisão, de acordo com as 
normas em vigor; 

 
2. Gerir e decidir sobre os sistemas de circulação 

viária e de estacionamento, nomeadamente no 
que diz respeito à rede viária, vias pedonais e 
cicláveis, sinalização, semaforização e 
estacionamento; 

 
3. Proceder, juntamente com o Serviço Municipal 

de Proteção Civil, à elaboração, aplicação e 
avaliação do Plano Municipal de Segurança 
Rodoviária; 

 
4. Decidir sobre o estacionamento de veículos 

nas vias públicas e demais lugares públicos; 
 
5. As respeitantes às competências atribuídas 

pelo Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de 
24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 44/2005, 
de 23 de fevereiro, relativas à utilização das 
vias públicas para a realização de atividades 
de carácter desportivo, festivo ou outras que 
possam afetar o trânsito normal, e 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 pelo Decreto-Lei n.º 39/2010, de 
26 de abril, na atual redação conferida pelo 
Decreto-Lei n.º 90/2014, de 11 de junho; 

 
6. As atribuídas no âmbito do Regulamento de 

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

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

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

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

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

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

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

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 

a) A que for dirigida a quaisquer entidades ou 
organismos públicos e, designadamente, ao 
Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, 
Ministros, Secretários de Estado, Presidentes 
do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da 
República, Presidentes de Câmara, 
Presidentes de Juntas de Freguesia, 
Presidente da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

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

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

 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
É revogado o meu Despacho n.º 255/2018, de 04 
de outubro. 
 
 
O presente despacho produz efeitos reportados 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 o presente 
Despacho. 

 
 

A Diretora do Departamento 
de Obras Municipais 

 
(a) Maria Amélia de Jesus Pardal 
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DESPACHO n.º 61/2020 
 

de 21 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
no Chefe da Unidade de Intervenção 

no Espaço Público (UIEP) 
 

(registo E/8930/2020, de 22.01.2020) 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de Janeiro, e no n.º 3 do artigo 29.º 
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando ainda as competências que me 
foram subdelegadas pela Senhora Diretora do 
Departamento de Obras Municipais (DOM), 
através do Despacho n.º 52/2020 de 15 de janeiro 
de 2020, subdelego no Sr. Chefe da Unidade de 
lntervenção no Espaço Público (UIEP), Arqt.º 
Jorge Paulo Pedrosa Simões, as seguintes 
competências: 
 
I- Contratação Pública e Realização de 

Despesa: 
 
1. Propor a contratação de despesa e a escolha 

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

 
2. Propor o pagamento das despesas 

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

 
 
II- Gestão de Recursos Humanos da Unidade: 
 
1. Propor e alterar o mapa de férias da UIEP e 

propor as questões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 

3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 
trabalhadores; 

 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

 
5. Propor o gozo da compensação pelo trabalho 

em dias de descanso semanal obrigatório; 
 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
8. Propor a participação em ações de formação 

profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
III- Procedimento Administrativo: 
 
Assinar a correspondência necessária ao exercício 
das competências da Unidade Orgânica. 
 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
O presente despacho produz efeitos reportados 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 o presente 
Despacho. 

 
 

O Chefe da Divisão de lnfraestruturas 
 

(a) Luís Manuel Braz Costa Lopes 
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AMBIENTE 
 

 
 

DESPACHO n.° 54/2020 
 

de 17 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
na Chefe da Divisão 

de Zonas Verdes e Floresta 
 

(registo E/8118/2020, de 21.01.2020) 
 

Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão da 
atividade municipal e à celeridade na tomada de 
decisões, ao abrigo do estatuído pelo artigo 38.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, pelo disposto pelo n.º 1 do 
artigo 16.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e 
ainda pelos artigos 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, e 
considerando ainda as competências que me 
foram delegadas e subdelegadas através do 
Despacho n.º 5/2020, de 06/01/2020, subdelego 
na Senhora Chefe da Divisão de Zonas Verdes e 
Floresta (DZVF), Arqt.ª Madalena Rosário Manso 
Henriques Rosa Neves, as seguintes 
competências, no âmbito da respetiva unidade 
orgânica: 
 
I. No âmbito da Contratação Pública e 

Realização de Despesa: 
 
a) Propor a contratação e contração de despesa 

para a locação e aquisição de bens móveis, 
aquisição de serviços e realização de 
empreitadas, bem como a escolha do 
procedimento prévio, a aprovação em minuta, 
a audiência prévia, a adjudicação e restantes 
formalidades; 

 
b) Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais, com 
correto cabimento legal. 

 
 
II. No âmbito da Gestão dos Recursos 

Humanos: 
 
a) Autorizar, aprovar e alterar o mapa de férias, 

bem como tomar as restantes decisões 
relativas a férias dos trabalhadores na unidade 

orgânica, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público e ainda autorizar ausências 
ao serviço por pequenos períodos; 

 
b) Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
c) Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
d) Propor, para efeitos de autorização, a 

realização e o pagamento ou a compensação 
em tempo, da prestação de trabalho 
suplementar, conforme estabelecido no artigo 
120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço; 

 
e) Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
f) Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
g) Propor a participação em ações de formação 

profissional externa ou interna, de acordo com 
os critérios definidos; 

 
h) Propor a instauração de procedimentos 

disciplinares; 
 
i) Emitir parecer sobre requerimentos referentes 

a mobilidade de recursos humanos. 
 
 
III. Outras áreas de atividade: 
 
a) Autorizar, em respeito pela cadeia hierárquica 

definida, as requisições internas, bem como as 
requisições de transportes da respetiva 
unidade orgânica, em conformidade com as 
normas internas aplicáveis; 

 
b) Gerir as instalações e equipamentos afetos à 

respetiva unidade orgânica, solicitando as 
necessárias informações, reparações e 
confirmando a prestação dos serviços; 

 
c) Promover e gerir os espaços florestais de 

acordo com a legislação em vigor e no âmbito 
das competências municipais, incluindo a 
promoção do processo de florestação do 
Concelho; 
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d) Promover e assegurar a gestão, manutenção 
e conservação dos espaços verdes e parques 
municipais ou sob gestão municipal; 

 
e) Monitorizar e avaliar, em articulação com o 

Gabinete de Intervenção Local (GIL), contratos 
interadministrativos celebrados entre o 
Município e as Juntas ou Uniões de 
Freguesias, no âmbito das competências de 
gestão, manutenção e conservação dos 
espaços verdes; 

 
f) Assegurar a manutenção de espaços verdes 

integrados em equipamentos sob gestão 
municipal, bem como a manutenção, gestão e 
conservação dos viveiros municipais; 

 
g) Propor, para efeitos de autorização, a 

ocupação dos equipamentos municipais 
geridos pelo Departamento de Ambiente e a 
ocupação dos espaços verdes e parques sob 
gestão municipal, solicitada por entidades 
externas, bem como propor a isenção dos 
pagamentos devidos pela utilização dos 
mesmos, no quadro dos normativos em vigor; 

 
h) Participar no planeamento da estrutura verde 

do Município e acompanhar a sua execução; 
 
i) Exercer as competências previstas na Lei n.º 

20/2009, de 12 de maio, relativas ao 
funcionamento dos gabinetes técnicos 
florestais, bem como outras no domínio da 
prevenção e da defesa da floresta, na sua 
atual redação, com exceção das alíneas j) e l) 
do n.º 2 da referida Lei, sendo que as alíneas 
e), g) e h) do mesmo número são 
desenvolvidas conjuntamente com o SMPC; 

 
j) Coordenar as equipas de Sapadores 

Florestais, bem como articular a respetiva 
atividade com o Dispositivo Especial de 
Combate a Incêndios Florestais; 

 
k) Proceder à notificação para limpeza de 

terrenos particulares, no âmbito da defesa da 
floresta e intervir coercivamente quando 
necessário com todos os procedimentos legais 
inerentes à respetiva intervenção; 

 
l) Gerir os contratos de abastecimento de água 

relativos a rega dos espaços verdes; 
 
m) Apoiar a promoção e implementação de 

estratégias e iniciativas locais de 
desenvolvimento rural do Município de Loures, 
em articulação com os serviços municipais 
responsáveis pelas atividades económicas e 
turismo; 

 

n) Receber, emitir parecer e propor, para efeitos 
de decisão superior, os pedidos de 
autorização prévia e comunicação prévia das 
ações de arborização e rearborização, nos 
termos do disposto pelo artigo 4.º do Decreto-
Lei n.º 12/2019, de 21 de janeiro, com exceção 
das respeitantes a áreas integradas, total ou 
parcialmente, na Rede Nacional de Áreas 
Protegidas ou Rede Natura 2020; 

 
o) Exercer as competências atribuídas pelo 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro 
(Regime Geral de Gestão de Resíduos), no 
que concerne às atribuições da respetiva 
unidade orgânica e na parte não respeitante 
ao âmbito urbanístico. 

 
 
IV. No âmbito do Procedimento 

Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos no âmbito 
das atribuições da unidade orgânica, incluindo a 
prática dos atos de administração ordinária 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, determinação e 
promoção da realização das diligências 
entendidas por convenientes e que visem acelerar 
a respetiva conclusão, nomeação do responsável 
pela direção do procedimento, realização de atos 
instrutórios, incluindo os de audiência prévia dos 
interessados, notificações e publicitação de atos 
administrativos e a gestão e despacho dos 
assuntos da respetiva unidade orgânica 
seguidamente identificados, bem como tomada de 
todas as medidas com vista à rápida conclusão 
dos procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
a) Informar os particulares, sempre que o 

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

 
b) Notificar e publicitar os atos administrativos, 

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

 
c) Exercer as competências necessárias à 

direção dos procedimentos e à execução da 
competência da Câmara Municipal, de acordo 
com as determinações superiores; 

 
d) Praticar outros atos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do subdelegante no 
âmbito das atribuições da unidade orgânica ou 
de que seja incumbido superiormente; 

 



 

 
N.º 2 

  

 
 

29 de JANEIRO 
de 2020 

 
 
 
 

86 

 

e) Propor a fixação de prazos e a remessa a 
outros Departamentos da Câmara Municipal 
de Loures, bem como propor o arquivamento 
dos processos, no âmbito das atribuições da 
unidade orgânica, quando em cumprimento de 
determinações superiores; 

 
f) Assegurar o cumprimento dos prazos 

estabelecidos para conclusão dos 
procedimentos; 

 
g) Propor a colaboração no apoio a programas e 

projetos de interesse municipal, em parceria 
com entidades da administração central, nos 
domínios sob a responsabilidade da unidade 
orgânica; 

 
h) Assegurar a integração da perspetiva de 

género no âmbito da unidade orgânica; 
 
i) Assinar e visar a correspondência de mero 

expediente Interna e externa necessária ao 
exercício das competências ora subdelegadas, 
exceto: 

 
a. A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

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

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

 
 
Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
O presente despacho de subdelegação de 
competências produz efeitos a 1 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 o mesmo. 
 
O presente despacho revoga o meu Despacho n.º 
257/2018. 

 
 

O Diretor do Departamento de Ambiente 
 

(a) Pedro Jorge Borlido de Amorim 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 55/2020 
 

de 17 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
no Chefe da Divisão 

de Serviços Públicos Ambientais 
 

(registo E/8194/2020, de 21.01.2020) 
 

Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão da 
atividade municipal e à celeridade na tomada de 
decisões, ao abrigo do estatuído pelo artigo 38.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, pelo disposto pelo n.º 1 do 
artigo 16.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e 
ainda pelos artigos 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, e 
considerando ainda as competências que me 
foram delegadas e subdelegadas através do 
Despacho n.º 5/2020, de 06/01/2020, subdelego 
no Senhor Chefe da Divisão de Serviços Públicos 
Ambientais (DSPA), Dr. Rui Miguel Rodrigues 
Máximo Santos, as seguintes competências, no 
âmbito da respetiva unidade orgânica: 
 
I- No âmbito da Contratação Pública e 

Realização de Despesa: 
 
a) Propor a contratação e contração de despesa 

para a locação e aquisição de bens móveis, 
aquisição de serviços e realização de 
empreitadas, bem como a escolha do 
procedimento prévio, a aprovação em minuta, 
a audiência prévia, a adjudicação e restantes 
formalidades; 

 
b) Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais, com 
correto cabimento legal. 

 
 
II- No âmbito da Gestão dos Recursos 

Humanos: 
 
a) Autorizar, aprovar e alterar o mapa de férias, 

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

 
b) Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
c) Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
d) Propor, para efeitos de autorização, a 

realização e o pagamento ou a compensação 
em tempo, da prestação de trabalho 
suplementar, conforme estabelecido no artigo 
120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço; 

 
e) Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
f) Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
g) Propor a participação em ações de formação 

profissional externa ou interna, de acordo com 
os critérios definidos; 

 
h) Propor a instauração de procedimentos 

disciplinares; 
 
i) Emitir parecer sobre requerimentos referentes 

a mobilidade de recursos humanos. 
 
 
III- Outras áreas de atividade: 
 
a) Autorizar, em respeito pela cadeia hierárquica 

definida, as requisições internas, bem como as 
requisições de transportes da respetiva 
unidade orgânica, em conformidade com as 
normas internas aplicáveis; 

 
b) Gerir as instalações e equipamentos afetos à 

respetiva unidade orgânica, solicitando as 
necessárias informações, reparações e 
confirmando a prestação dos serviços; 

 
c) Assegurar a limpeza dos espaços públicos 

urbanos, vias e outros espaços públicos sob 
gestão municipal, incluindo as operações 
especiais de limpeza pública em eventos 
municipais ou apoiados pelo Município; 

d) Monitorizar e avaliar do Acordo de Execução 
celebrado entre o Município e as Juntas e 
Uniões de Freguesias no âmbito da limpeza 
urbana; 

 
e) Propor o planeamento e gerir a cedência de 

equipamento mecânico no âmbito da limpeza 
de vias e outros espaços públicos municipais, 
de acordo com o planeamento superiormente 
aprovado; 

 
f) Propor o planeamento, gerir a instalação e 

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

 
g) Garantir uma intervenção rápida em situação 

de calamidade pública em articulação com o 
Serviço Municipal de Proteção Civil; 

 
h) Assegurar o controlo preventivo de pragas 

urbanas; 
 
i) Atuar em situações de emergência e de risco 

para a saúde pública em estreita cooperação 
com a Autoridade de Saúde; 

 
j) Assegurar o saneamento de deposições 

ilegais de resíduos, em espaço público, 
assegurando destino final adequado; 

 
k) Promover a proteção, requalificação ou 

valorização de áreas de interesse natural, 
incluindo propor o planeamento e promover a 
limpeza e desassoreamento de linhas de 
água; 

 
l) Propor o planeamento e assegurar a limpeza 

de terrenos municipais, bem como proceder à 
notificação para limpeza de terrenos 
particulares; 

 
m) Promover a vigilância ambiental e a deteção 

de fatores de risco e efeitos adversos ao 
ambiente; 

 
n) Autorizar e executar os procedimentos 

correntes necessários à gestão dos Cemitérios 
e Crematório Municipais, incluindo o 
arquivamento de processos, nos termos do 
disposto pelo Regulamento dos Cemitérios e 
Crematório Municipais, pelo Código de 
Procedimento Administrativo e legislação 
complementar; 

 
o) Promover e valorizar cultural e 

patrimonialmente os cemitérios; 
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p) Exercer as competências atribuídas pelo 
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro 
(Regime Geral de Gestão de Resíduos), no 
que concerne às atribuições da respetiva 
unidade orgânica e na parte não respeitante 
ao âmbito urbanístico. 

 
 
IV- No âmbito do Procedimento 

Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativo no âmbito 
das atribuições da unidade orgânica, incluindo a 
prática dos atos de administração ordinária 
inerentes à determinação do inicio dos 
procedimentos respetivos, determinação e 
promoção da realização das diligências 
entendidas por convenientes e que visem acelerar 
a respetiva conclusão, nomeação do responsável 
pela direção do procedimento, realização de atos 
instrutórios, incluindo os de audiência prévia dos 
interessados, notificações e publicitação de atos 
administrativos e a gestão e despacho dos 
assuntos da respetiva unidade orgânica 
seguidamente identificados, bem como tomada de 
todas as medidas com vista à rápida conclusão 
dos procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
a) Informar os particulares, sempre que o 

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

 
b) Notificar e publicitar os atos administrativos, 

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

 
c) Exercer as competências necessárias à 

direção dos procedimentos e à execução da 
competência da Câmara municipal, de acordo 
com as determinações superiores; 

 
d) Praticar outros atos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do subdelegante no 
âmbito das atribuições da unidade orgânica ou 
de que seja incumbido superiormente; 

 
e) Propor a fixação de prazos e a remessa a 

outros Departamentos da Câmara Municipal 
de Loures, bem como propor o arquivamento 
dos processos, no âmbito das atribuições da 
unidade orgânica, quando em cumprimento de 
determinações superiores; 

 
f) Assegurar o cumprimento dos prazos 

estabelecidos para conclusão dos 
procedimentos; 

g) Propor a colaboração no apoio a programas e 
projetos de interesse municipal, em parceria 
com entidades da administração central, nos 
domínios sob a responsabilidade da unidade 
orgânica; 

 
h) Assegurar a integração da perspetiva de 

género no âmbito da unidade orgânica; 
 
i) Assinar e visar a correspondência de mero 

expediente interna e externa necessária ao 
exercício das competências ora subdelegadas, 
exceto: 

 
a. A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

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

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

 
 
Do exercício das competências subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
O presente despacho de subdelegação de 
competências produz efeitos a 1 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 o mesmo. 
 
O presente despacho revoga o meu Despacho n.º 
258/2018. 

 
 

O Diretor do Departamento de Ambiente 
 

(a) Pedro Jorge Borlido de Amorim 
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DESPACHO n.º 56/2020 
 

de 17 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
na Chefe da Divisão de Energia 
e Sustentabilidade Ambiental 

 
(registo E/8339/2020, de 21.01.2020) 

 
Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão da 
atividade municipal e à celeridade na tomada de 
decisões, ao abrigo do estatuído pelo artigo 38.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, pelo disposto pelo n.º 1 do 
artigo 16.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e 
ainda pelos artigos 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, e 
considerando ainda as competências que me 
foram delegadas e subdelegadas através do 
Despacho n.º 5/2020, de 06/01/2020, subdelego 
na Senhora Chefe da Divisão de Energia e 
Sustentabilidade Ambiental (DESA), Eng.ª Ana 
João dos Santos Gaiolas, as seguintes 
competências, no âmbito da respetiva unidade 
orgânica: 
 
I- No âmbito da Contratação Pública e 

Realização de Despesa: 
 
a) Propor a contratação e contração de despesa 

para a locação e aquisição de bens móveis, 
aquisição de serviços e realização de 
empreitadas, bem como a escolha do 
procedimento prévio, a aprovação em minuta, 
a audiência prévia, a adjudicação e restantes 
formalidades; 

 
b) Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais, com 
correto cabimento legal. 

 
 
II- No âmbito da Gestão dos Recursos 

Humanos: 
 
a) Autorizar, aprovar e alterar o mapa de férias, 

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

 
b) Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 

c) Controlar a assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de trabalho 
por parte dos trabalhadores da unidade 
orgânica, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade no âmbito do 
Regulamento Municipal de Funcionamento 
dos Serviços, Horário de Trabalho e Controlo 
de Assiduidade; 

 
d) Propor, para efeitos de autorização, a 

realização e o pagamento ou a compensação 
em tempo, da prestação de trabalho 
suplementar, conforme estabelecido no artigo 
120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço; 

 
e) Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
f) Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
g) Propor a participação em ações de formação 

profissional externa ou interna, de acordo com 
os critérios definidos; 

 
h) Propor a instauração de procedimentos 

disciplinares; 
 
i) Emitir parecer sobre requerimentos referentes 

a mobilidade de recursos humanos. 
 
 
III- Outras áreas de atividade: 
 
a) Autorizar, em respeito pela cadeia hierárquica 

definida, as requisições internas, bem como as 
requisições de transportes da respetiva 
unidade orgânica, em conformidade com as 
normas internas aplicáveis; 

 
b) Gerir as instalações e equipamentos afetos à 

respetiva unidade orgânica, solicitando as 
necessárias informações, reparações e 
confirmando a prestação dos serviços; 

 
c) Criar e manter um sistema de monitorização e 

caraterização da qualidade ambientai do 
Concelho; 

 
d) Definir ou colaborar na definição e 

implementação de medidas de prevenção e 
controlo e, sempre que necessário, medidas 
de redução da poluição sonora (ruído 
ambiente), atmosférica, hídrica e dos solos, 
designadamente identificando situações de 
risco e principais agentes poluidores e 
prestando apoio técnico na modificação ou 
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adoção de novas práticas de melhoria de 
desempenho ambiental, em parceria com 
outras entidades internas ou externas; 

 
e) Promover e propor, para efeitos de 

autorização, a realização de avaliações 
acústicas; 

 
f) Apoiar a definição e execução de políticas, 

planos e programas em matéria de ambiente e 
desenvolvimento sustentável; 

 
g) Promover a realização de estudos e 

implementação de parcerias e protocolos na 
área da eficiência energética, bem como 
promover a eficiência energética no concelho 
de Loures; 

 
h) Promover uma adequada gestão de energia, 

no âmbito das atividades, serviços e 
equipamentos municipais; 

 
i) Promover, desenvolver e implementar 

estratégias de informação, sensibilização e 
educação ambiental para a população e 
comunidade escolar; 

 
j) Gerir o Centro de Educação Ambiental; 
 
k) Dinamizar os Parques sob gestão Municipal; 
 
l) Exercer as demais competências que sejam 

atribuídas por lei ao Município no âmbito do 
ambiente, em cumprimento de determinações 
superiores; 

 
m) Exercer as competências atribuídas pelo 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro 
(Regime Geral de Gestão de Resíduos), no 
que concerne às atribuições da respetiva 
unidade orgânica e na parte não respeitante 
ao âmbito urbanístico. 

 
 
IV- No âmbito do Procedimento 

Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativo no âmbito 
das atribuições da unidade orgânica, incluindo a 
prática dos atos de administração ordinária 
inerentes à determinação do inicio dos 
procedimentos respetivos, determinação e 
promoção da realização das diligências 
entendidas por convenientes e que visem acelerar 
a respetiva conclusão, nomeação do responsável 
pela direção do procedimento, realização de atos 
instrutórios, incluindo os de audiência prévia dos 
interessados, notificações e publicitação de atos 
administrativos e a gestão e despacho dos 

assuntos da respetiva unidade orgânica 
seguidamente identificados, bem como tomada de 
todas as medidas com vista à rápida conclusão 
dos procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
a) Informar os particulares, sempre que o 

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

 
b) Notificar e publicitar os atos administrativos, 

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

 
c) Exercer as competências necessárias à 

direção dos procedimentos e à execução da 
competência da Câmara Municipal, de acordo 
com as determinações superiores; 

 
d) Praticar outros atos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do subdelegante no 
âmbito das atribuições da unidade orgânica ou 
de que seja incumbido superiormente; 

 
e) Propor a fixação de prazos e a remessa a 

outros Departamentos da Câmara Municipal 
de Loures, bem como propor o arquivamento 
dos processos, no âmbito das atribuições da 
unidade orgânica, quando em cumprimento de 
determinações superiores; 

 
f) Assegurar o cumprimento dos prazos 

estabelecidos para conclusão dos 
procedimentos; 

 
g) Propor a colaboração no apoio a programas e 

projetos de interesse municipal, em parceria 
com entidades da administração central, nos 
domínios sob a responsabilidade da unidade 
orgânica; 

 
h) Assegurar a integração da perspetiva de 

género no âmbito da unidade orgânica; 
 
i) Assinar e visar a correspondência de mero 

expediente interna e externa necessária ao 
exercício das competências ora subdelegadas, 
exceto: 

 
i- A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

 
ii- A que constituir, por si, informação, proposta 

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

 
 
Do exercício das competências subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
O presente despacho de subdelegação de 
competências produz efeitos a 1 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 o mesmo. 
 
O presente despacho revoga o meu Despacho n.º 
259/2018. 

 
 

O Diretor do Departamento de Ambiente 
 

(a) Pedro Jorge Borlido de Amorim 
 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.° 15/DA/DSPA/RMS 

 
de 15 de janeiro de 2020 

 
sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 

datado de 15 de janeiro de 2020 
pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 

e datado de 20 de janeiro de 2020 
pelo Sr. Vice-Presidente 

 
(registo E/5532/2020, de 22.01.2020) 

 
Substituição na ausência do signatário 

 
Considerando a ausência do signatário no período 
compreendido entre 24 e 25 de janeiro, e 
conforme previsto no n.º 4 do art.º 2.º da Lei n.º 
29/1987, de 30 de junho, proponho que a minha 
substituição seja assegurada pela Eng.ª Odete da 
Conceição Nabais Lourenço, com as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Sr. Diretor de Departamento. 
 

Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGMA/DGDMA/Expediente para divulgação. 

 
 

O chefe da Divisão 
de Serviços Públicos Ambientais 

 
(a) Rui Máximo Santos 

 
 
 
 

 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
 

DESPACHO n.º 57/2020 
 

de 21 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
no Chefe da Divisão de Gestão 

de Recursos Humanos 
 

(registo E/8424/2020, de 21.01.2020) 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Senhor Vereador Gonçalo 
Caroço, através do Despacho n.º 12/2020, de 09 
de janeiro, subdelego no Chefe da Divisão de 
Gestão de Recursos Humanos, Dr. Cândido 
Miguel Nascimento Esteves, as seguintes 
competências: 
 
I- Em matéria de Gestão de Recursos 

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

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
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2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa desde que não 
impliquem custos para o Município; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
II- Outras Áreas de Atividade: 
 
1. Dirigir todas as fases processuais relativas aos 

concursos para contratação dos trabalhadores 
do Município bem como para pessoal 
dirigente, de acordo com as orientações 
estabelecidas, à exceção dos seguintes 
despachos: 

 
a) Despacho para abertura dos procedimentos 

concursais; 
 
b) Despacho de constituição e composição dos 

júris dos concursos; 
 
c) Aprovação do programa das provas de 

conhecimentos; 
 
d) Despacho de homologação da ata de 

classificação final. 
 
 
2. Executar as ações de estágios profissionais, 

curriculares e outras aprovadas pelo 
subdelegante; 

3. Promover a organização e gestão da formação 
interna; 

 
4. Proceder à elaboração da proposta de Mapa 

de Pessoal; 
 
5. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade da Divisão, de acordo com as 
normas em vigor. 

 
 
III- Em matéria de Procedimento 

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

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
3. Emitir informações necessárias ao regular 

andamento de processos disciplinares; 
 
4. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

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

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
7. Decidir o arquivamento de processos no 

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

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

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

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

 
 
Do exercício das competências ora delegadas e 
subdelegadas deverá ser prestada mensalmente a 
respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Este despacho produz 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 o disposto no presente 
despacho. 

 
 

O Diretor do Departamento 
 

(a) Carlos Santos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 58/2020 
 

de 21 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
na Chefe da Divisão de Segurança, 

Saúde Ocupacional 
e Apoio Psicossocial 

 
(registo E/8488/2020, de 21.01.2020) 

 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Senhor Vereador Gonçalo 
Caroço, através do Despacho n.º 12/2020, de 09 
de janeiro, subdelego na Chefe da Divisão de 
Segurança, Saúde Ocupacional e Apoio 
Psicossocial, Dr.ª Adília Maria Ferreira, as 
seguintes competências: 
 
I- Em matéria de Gestão de Recursos 

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

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 
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5. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa desde que não 
impliquem custos para o Município; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

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

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

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

 
b) Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
c) Emitir informações necessárias ao regular 

andamento de processos disciplinares; 
 
d) Notificar e publicitar os atos administrativos, 

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

 
e) Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

f) Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 

 
g) Decidir o arquivamento de processos no 

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

 
h) Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

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

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

 
 
Do exercício das competências ora delegadas e 
subdelegadas deverá ser prestada mensalmente a 
respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Este despacho produz 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 o disposto no presente 
despacho. 

 
 

O Diretor do Departamento 
 

(a) Carlos Santos 
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DESPACHO n.º 59/2020 
 

de 21 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
na Chefe da Divisão Administrativa 

de Recursos Humanos 
 

(registo E/8535/2020, de 21.01.2020) 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Senhor Vereador Gonçalo 
Caroço, através do Despacho n.º 12/2020, de 09 
de janeiro, subdelego na Chefe da Divisão 
Administrativa de Recursos Humanos, Dr.ª Cristina 
Maria Jerónimo Lopes Azedo, as seguintes 
competências: 
 
I- Em matéria de Gestão de Recursos 

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

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

6. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 

 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa desde que não 
impliquem custos para o Município; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
II- Outras Áreas de Atividade: 
 
1. Efetuar e conceder a contagem de tempo de 

serviço dos trabalhadores e mandar proceder 
à elaboração de mapas de férias; 

 
2. Autorizar, no âmbito da parentalidade, as 

modalidades de licença parental previstas no 
art.º 39.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, 
a dispensa para amamentação ou aleitação, 
prevista no art.º 47.º, e ainda as previstas nos 
art.ºs 37.º e 38.º do mesmo diploma; 

 
3. Justificar faltas e licenças no âmbito do 

Estatuto de Trabalhador Estudante; 
 
4. Praticar todos os atos respeitantes ao regime 

de segurança social; 
 
5. Determinar a retenção da fonte de descontos 

obrigatórios e facultativos sobre remunerações 
dos trabalhadores e proceder ao seu envio 
para as entidades competentes; 

 
6. Praticar todos os seus atos relativos à 

aposentação dos funcionários, salvo no caso 
de aposentação compulsiva; 

 
7. Proceder à verificação domiciliária das 

situações de doença; 
 
8. Instruir os atos relativos à aposentação dos 

trabalhadores; 
 
9. Justificar as dispensas dadas por membros 

das mesas de voto e delegados das 
candidaturas, no âmbito das eleições e das 
respetivas leis orgânicas; 

 
10. Justificar as faltas previstas nas “Normas 

relativas a trabalhadores bombeiros”, 
deliberada em reunião da Câmara Municipal, 
realizada a 05 de fevereiro de 1992 e art.º 26.º 
do Decreto-Lei n.º 241/2007, de 21/06 (atual 
redação); 
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11. Justificar as faltas previstas no Decreto-Lei n.º 
372/90, de 27 de novembro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 80/99, de 16 de março, e pela 
Lei n.º 29/2006, de 04 de julho (Associações 
de Pais), e as faltas previstas na Lei n.º 
20/2004, de 05 de junho (Dirigentes 
Associativos); 

 
12. Justificar as faltas previstas no art.º 134.º da 

LTFP, no n.º 2, alíneas a), b), c), f), g), h), j), 
aprovada pela Lei n.º 35/2014; 

 
13. Justificar as faltas previstas no Decreto-Lei n.º 

85/2019, de 1 de julho; 
 
14. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade da Divisão, de acordo com as 
normas em vigor. 

 
 
III- Em matéria de Procedimento 

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

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
3. Proceder aos registos e emitir informações 

necessárias ao regular andamento de 
processos disciplinares; 

 
4. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

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

 
5. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
6. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

7. Decidir o arquivamento de processos no 
âmbito das competências cometidas à Divisão, 
nomeadamente na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas; 

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

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

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

 
 
Do exercício das competências ora delegadas e 
subdelegadas deverá ser prestada mensalmente a 
respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Este despacho produz 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 o disposto no presente 
despacho. 

 
 

O Diretor do Departamento 
 

(a) Carlos Santos 
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DESPACHO n.º 60/2020 
 

de 21 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
na Coordenadora da Creche Municipal 

 
(registo E/8600/2020, de 22.01.2020) 

 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo l à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Senhor Vereador Gonçalo 
Caroço, através do Despacho n.º 12/2020, de 09 
de janeiro, subdelego na Coordenadora da Creche 
Municipal, Dr.ª Cristina Maria Soares Lopes 
Passos de Sá, as seguintes competências: 
 
I- Em matéria de Gestão de Recursos 

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

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
 

6. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 

 
7. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos; 
 
8. Solicitar informações e praticar outros atos e 

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

 
9. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade do equipamento, de acordo com 
as normas em vigor. 

 
 
Este despacho produz 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 o disposto no presente 
despacho. 

 
 

O Diretor do Departamento 
 

(a) Carlos Santos 
 
 
 
 

 

 

PLANEAMENTO 
E 

GESTÃO 
URBANÍSTICA 

 
 

DESPACHO n.º 62/2020 
 

de 21 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
na Chefe da Divisão de Reabilitação Urbana 

 
(registo E/8990/2020, de 22.01.2020) 

 
Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão da 
atividade municipal e celeridade na tomada de 
decisões, ao abrigo do estatuído pelo artigo 38.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
com a última alteração introduzida pela Lei n.º 
50/2018, de 16/08 e do disposto nos artigos 46.º e 
seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando, ainda, o 
disposto no Regime Jurídico da Urbanização e 
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Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, na sua atual redação, 
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21 de 
maio e pela Lei n.º 118/2019, de 17 de setembro, 
assim como as competências que me foram 
subdelegadas pelo Sr. Vereador Tiago Matias, 
através do Despacho n.º 39/2020, de 15/01/2020, 
subdelego na Senhora Chefe da Divisão de 
Reabilitação Urbana (DRU), Arqt.ª paisagista Ana 
Maria Martins Luís, as seguintes competências, no 
âmbito da respetiva unidade orgânica: 

 
I 
 

1. Contratação Pública: 
 
a) Propor a contratação e contração de despesa 

para a realização de empreitadas promovidas 
pelo Departamento no âmbito da execução de 
obras coercivas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros), bem como praticar todos 
os atos preparatórios e instrumentais inerentes 
à fase de formação e à fase de execução dos 
contratos; 

 
b) Propor a contratação e contração de despesa 

para aquisição e locação de bens móveis e 
serviços, bem como a escolha do 
procedimento prévio, a aprovação em minuta, 
a audiência prévia, a adjudicação e restantes 
formalidades. 

 
 
2. No âmbito do Procedimento 

Administrativo: 
 
a) Dirigir os procedimentos administrativos, no 

âmbito das atribuições da unidade orgânica 
praticando os atos de administração ordinária, 
determinando e promovendo a realização das 
diligências que entenda por convenientes e 
que visem acelerar a respetiva conclusão, 
podendo, designadamente, nomear o 
responsável pelo procedimento, efetuar 
solicitações adequadas à respetiva instrução, 
bem como assegurar a execução das 
respetivas decisões através de comunicações, 
notificações e publicitação de atos 
administrativos, bem como a tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas; 

 
b) Assegurar a integração da perspetiva de 

género no âmbito da unidade orgânica; 
 
c) Notificar e publicitar os atos administrativos, 

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

d) Praticar outros atos e formalidades de carácter 
instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do subdelegante no 
âmbito das atribuições da unidade orgânica ou 
de que seja incumbido superiormente; 

 
e) Declarar extintos e mandar arquivar 

procedimentos por deserção, por inutilidade ou 
impossibilidade superveniente, por desistência 
do interessado ou por falta de pagamento de 
taxas; 

 
f) Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas de acordo 
com as normas em vigor, bem como outras 
requisições internas, no âmbito da atividade 
da DRU. 

 
 
3. No âmbito da Gestão dos Recursos 

Humanos: 
 
a) Autorizar, aprovar e alterar o mapa de férias, 

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

 
b) Justificar faltas no âmbito do serviço, de 

acordo com a legislação em vigor, com 
exceção das previstas no regime disciplinar 
previsto na Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho; 

 
c) Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
d) Propor a instauração de procedimentos 

disciplinares; 
 
e) Emitir parecer sobre requerimentos referentes 

a mobilidade de recursos humanos. 
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4. No âmbito do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.° 66/2019, de 21 de maio 
e pela Lei n.º 118/2019, de 17 de setembro: 

 
a) Exercer as competências previstas no n.º 2 do 

artigo 8.º, n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º e artigo 
119.º no respeitante aos Planos de 
Reabilitação Urbana, com exceção da 
fiscalização; 

 
b) Aprovar, no âmbito da gestão do 

procedimento, os pedidos de substituição de 
técnicos apresentados em processos de 
urbanismo, em conformidade com os 
requisitos de qualificação profissional exigidos 
pela Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na redação 
dada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho, bem 
como os pedidos de substituição de 
empreiteiros apresentados em processos de 
urbanismo, em conformidade com os 
requisitos de qualificação da Lei n.º 41/2015, 
de 3 de junho, atento ao disposto no n.º 10 do 
art.º 9.º do D.L. n.º 555/99. 

 
 
5. No âmbito de legislação de reabilitação 

urbana: 
 
Dirigir o procedimento e a prática de todos os atos 
instrutórios e necessários ao exercício das 
competências da unidade orgânica, 
designadamente, no âmbito dos seguintes 
diplomas legais: 
 
a) As previstas no Decreto-Lei n.º 307/2009, de 

23 de outubro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 132/2012, de 14 de agosto e pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e 
pelo Decreto-Lei n.º 88/2017, de 27 de julho, e 
Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21 de maio, 
relativo ao Regime Jurídico da Reabilitação 
Urbana, com exceção das ações de 
fiscalização e inspeção, bem como as 
vistorias; 

 
b) Das atribuídas ao Município, no âmbito do 

Decreto-Lei n.º 105/2018, de 29 de novembro, 
em função da natureza de cada programa, os 
seguintes poderes: 

 
I. Receção, apreciação e seleção de 

candidaturas; 
 
II. Propor e elaborar a minuta para celebração 

dos contratos, quando não envolvam negócios 
jurídicos de mútuo ou outras formas de 
atribuição de crédito ou de prestação de 
garantias financeiras; 

III. Gestão dos recursos financeiros, incluindo 
recebimentos e pagamentos aos beneficiários 
ou a outras entidades; 

 
IV. Acompanhamento da execução do contrato. 
 
 
c) Definir os procedimentos previstos no Regime 

Jurídico da Reabilitação Urbana, necessários 
à concretização das estratégias de reabilitação 
urbana definidas; 

 
d) Assegurar os procedimentos para a 

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

 
e) Elaborar e coordenar os projetos, estudos de 

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

 
f) Dar parecer sobre estudos prévios e projetos 

particulares de reabilitação urbana, ou de 
instituições públicas ou privadas, com 
incidência no espaço público da cidade; 

 
g) Qualificar os projetos de iniciativa particular 

com vista à atribuição de benefícios 
financeiros e fiscais; 

 
h) Preparação de candidaturas com vista à 

regeneração urbana, em articulação com as 
demais unidades orgânicas envolvidas; 

 
i) Assegurar o direito à informação e à 

participação dos cidadãos, no âmbito da 
reabilitação urbana. 

 
 
6. Outras áreas de atividade: 
 
a) Integrar equipas de vistorias a espaços 

públicos, obras de urbanização ou outras 
ações de fiscalização no âmbito das 
atribuições do departamento. 

 
b) Assinar e visar a correspondência de mero 

expediente interna e externa, exceto: 
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i. A que for dirigida ao Presidente da República, 
ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, a menos que, no que se refere à 
última individualidade, se trate de assuntos 
correntes em instrução nos serviços 
municipais e, ainda, a dirigida aos Presidentes 
de Câmara de outros municípios, que será 
assinada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, e ainda a dirigida ao Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados e 
Intermunicipalizados, Institutos Públicos ou 
outras Instituições congéneres, bem como as 
respostas a reclamações de munícipes, que 
são assinadas pelo subdelegante, à exceção 
das efetuadas no livro de reclamações; 

 
ii. A que constituir, por si, informação, proposta 

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

 
II 
 

Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante. 

 
 

III 
 

O presente despacho de subdelegação de 
competências produz efeitos a 1 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 o mesmo. 

 
 

O Diretor 
 

(a) Luís Jorge de Carvalho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 63/2020 
 

de 21 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
na Chefe da Divisão 

de Planeamento Urbanístico 
 

(registo E/9073/2020, de 22.01.2020) 
 

Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão da 
atividade municipal e celeridade na tomada de 
decisões, ao abrigo do estatuído pelo artigo 38.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
com a última alteração introduzida pela Lei n.º 
50/2018, de 16/08 e do disposto nos artigos 46.º e 
seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando, ainda, o 
disposto no Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, na sua atual redação, 
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21 de 
maio e pela Lei n.º 118/2019, de 17 de setembro, 
assim como as competências que me foram 
subdelegadas pelo Sr. Vereador Tiago Matias, 
através do Despacho n.º 39/2020, de 15/01/2020, 
subdelego na Senhora Chefe da Divisão de 
Planeamento Urbanístico (DPU), Arquiteta Ana 
Paula Carvalheiro Pereira Félix, as seguintes 
competências, no âmbito da respetiva unidade 
orgânica: 

 
I 
 

1. Contratação Pública: 
 
Propor a contratação e contração de despesa para 
aquisição e locação de bens móveis e serviços, 
bem como a escolha do procedimento prévio, a 
aprovação em minuta, a audiência prévia, a 
adjudicação e restantes formalidades. 
 
 
2. No âmbito do Procedimento 

Administrativo: 
 
a) Dirigir os procedimentos administrativos, no 

âmbito das atribuições da unidade orgânica 
praticando os atos de administração ordinária, 
determinando e promovendo a realização das 
diligências que entenda por convenientes e 
que visem acelerar a respetiva conclusão, 
podendo, nomeadamente, nomear o 
responsável pelo procedimento, efetuar 
solicitações adequadas à respetiva instrução, 
bem como assegurar a execução das 
respetivas decisões através de comunicações, 
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notificações e publicitação de atos 
administrativos, bem como a tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas; 

 
b) Assegurar a integração da perspetiva de 

género no âmbito da unidade orgânica; 
 
c) Notificar e publicitar os atos administrativos, 

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

 
d) Praticar outros atos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do subdelegante no 
âmbito das atribuições da unidade orgânica ou 
de que seja incumbido superiormente; 

 
e) Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas de acordo 
com as normas em vigor, bem como outras 
requisições internas, no âmbito da atividade 
da DPU. 

 
 
3. No âmbito da Gestão dos Recursos 

Humanos: 
 
a) Autorizar, aprovar e alterar o mapa de férias, 

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

 
b) Justificar faltas no âmbito do serviço, de 

acordo com a legislação em vigor, com 
exceção das previstas no regime disciplinar 
previsto na Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho; 

 
c) Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
d) Propor a instauração de procedimentos 

disciplinares; 
 
e) Emitir parecer sobre requerimentos referentes 

a mobilidade de recursos humanos. 
 

4. No âmbito do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.° 66/2019, de 21 de maio 
e pela Lei n.º 118/2019, de 17 de setembro: 

 
a) Exercer as competências previstas no n.º 2 do 

artigo 8.º, n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º e artigo 
119.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com a redação vigente, com 
exceção da matéria de reabilitação urbana; 

 
b) Assegurar os procedimentos inerentes às 

operações de reparcelamento de iniciativa 
municipal e apreciar as operações de 
reparcelamento propostas por particulares e 
assegurar os procedimentos inerentes, 
quando decorrentes de planos municipais ou 
unidades de execução; 

 
c) Promover a elaboração de contratos de 

natureza urbanística, nomeadamente 
contratos de cooperação ou concessão; 

 
d) Aprovar, no âmbito da gestão do 

procedimento, os pedidos de substituição de 
técnicos apresentados em processos de 
urbanismo, em conformidade com os 
requisitos de qualificação profissional exigidos 
pela Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na redação 
dada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho, bem 
como os pedidos de substituição de 
empreiteiros apresentados em processos de 
urbanismo, em conformidade com os 
requisitos de qualificação da Lei n.º 41/2015, 
de 3 de junho, atento ao disposto no n.º 10 do 
art.º 9.º do D.L. n.º 555/99. 

 
 
5. No âmbito do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial: 
 
a) Pronunciar-se sobre a compatibilização dos 

Planos Municipais ou intermunicipais com os 
instrumentos de gestão territorial que integram 
os níveis supramunicipais do sistema de 
Gestão Territorial e garantir a articulação com 
os diplomas legais e com a reforma legislativa 
que traduzem as várias políticas com 
incidência no ordenamento do território; 

 
b) Assegurar a elaboração, alterar e rever os 

planos municipais ou intermunicipais, 
designadamente Plano Diretor Municipal, 
Planos de Urbanização e Planos de Pormenor, 
bem como elaboração de medidas preventivas 
ou normas provisórias quando se justifique; 
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c) Elaborar os termos de referência dos Planos 
Municipais de Ordenamento do Território; 

 
d) Propor e executar a delimitação das Unidades 

de Execução; 
 
e) Propor os instrumentos de execução inerentes 

aos Planos; 
 
f) Assegurar o Direito à Informação e à 

participação dos cidadãos no âmbito do 
Planeamento e Ordenamento do Território; 

 
g) Elaborar o inventário e criação de base de 

dados do Património previstos no Plano 
Diretor Municipal, abrangendo o estudo de 
imóveis, conjuntos, aglomerados, sua 
envolvente e paisagens e desenvolver 
processos de classificação de imóveis 
patrimonial. 

 
 
6. Outras áreas de atividade: 
 
Assinar e visar a correspondência de mero 
expediente interna e externa, exceto: 
 
i. A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, a menos que, no que se refere à 
última individualidade, se trate de assuntos 
correntes em instrução nos serviços 
municipais e, ainda, a dirigida aos Presidentes 
de Câmara de outros municípios, que será 
assinada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, e ainda a dirigida ao Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados e 
Intermunicipalizados, Institutos Públicos ou 
outras Instituições congéneres, bem como as 
respostas a reclamações de munícipes, que 
são assinadas pelo subdelegante, à exceção 
das efetuadas no livro de reclamações; 

 
ii. A que constituir, por si, informação, proposta 

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

 
II 
 

Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante. 

 

III 
 

O presente despacho de subdelegação de 
competências produz efeitos a 1 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 o mesmo. 

 
 

O Diretor 
 

(a) Luís Jorge de Carvalho 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 64/2020 
 

de 21 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
no Chefe da Divisão de Gestão Urbanística 

 
(registo E/9100/2020, de 22.01.2020) 

 
Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão da 
atividade municipal e celeridade na tomada de 
decisões, ao abrigo do estatuído pelo artigo 38.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
com a última alteração introduzida pela Lei n.º 
50/2018, de 16/08 e do disposto nos artigos 46.º e 
seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando, ainda, o 
disposto no Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, na sua atual redação, 
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21 de 
maio e pela Lei n.º 118/2019, de 17 de setembro, 
assim como as competências que me foram 
subdelegadas pelo Sr. Vereador Tiago Matias, 
através do Despacho n.º 39/2020, de 15/01/2020, 
subdelego no Senhor Chefe da Divisão de Gestão 
Urbanística (DGU), Arqt.º João Pedro Alves de 
Oliveira da Silva Costa, as seguintes 
competências, no âmbito da respetiva unidade 
orgânica: 

 
I 
 

1. No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 

 
a) Dirigir os procedimentos administrativos, no 

âmbito das atribuições da unidade orgânica 
praticando os atos de administração ordinária, 
determinando e promovendo a realização das 
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diligências que entenda por convenientes e 
que visem acelerar a respetiva conclusão, 
podendo, designadamente, nomear o 
responsável pelo procedimento, efetuar 
solicitações adequadas à respetiva instrução, 
bem como assegurar a execução das 
respetivas decisões através de comunicações, 
notificações e publicitação de atos 
administrativos, bem como a tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas; 

 
b) Assegurar a integração da perspetiva de 

género no âmbito da unidade orgânica; 
 
c) Notificar e publicitar os atos administrativos, 

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

 
d) Praticar outros atos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do subdelegante no 
âmbito das atribuições da unidade orgânica, 
ou de que seja incumbido superiormente; 

 
e) Declarar extintos e mandar arquivar 

procedimentos por deserção, por inutilidade ou 
impossibilidade superveniente, por desistência 
do interessado ou por falta de pagamento de 
taxas; 

 
f) Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas de acordo 
com as normas em vigor, bem como outras 
requisições internas, no âmbito da atividade 
da DGU. 

 
 
2. No âmbito da Gestão dos Recursos 

Humanos: 
 
a) Autorizar, aprovar e alterar o mapa de férias, 

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

 
b) Justificar faltas no âmbito do serviço, de 

acordo com a legislação em vigor, com 
exceção das previstas no regime disciplinar 
previsto na Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho; 

 
 
 

c) Controlar a assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de trabalho 
por parte dos trabalhadores da Divisão, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
d) Propor a instauração de procedimentos 

disciplinares; 
 
e) Emitir parecer sobre requerimentos referentes 

a mobilidade de recursos humanos. 
 
 
3. No âmbito do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99. de 16 de 
Dezembro, na sua atual redação, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21 de maio 
e pela Lei n.º 118/2019, de 17 de setembro: 

 
a) Exercer as competências previstas no n.º 2 do 

artigo 8.º, n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º, n.º 12 do 
artigo 13.º, n.º 4 do artigo 14.º, artigo 15.º e 
n.ºs 6 e 7 do artigo 27.º, do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, com a redação 
vigente, designadamente: 

 
I. Assegurar o saneamento liminar e apreciação 

técnica dos projetos de loteamento, 
urbanização, edificação, alteração, demolição, 
escavação, bem como pedidos de informação 
prévia, alteração de utilização e licença 
especial para obras inacabadas; 

 
II. Proceder ao saneamento liminar dos 

procedimentos de comunicação prévia das 
operações urbanísticas; 

 
III. Praticar todos os atos instrutórios necessários 

à promoção da discussão pública que precede 
a aprovação de operações de loteamento e 
respetivas alterações, impostas pelo artigo 
22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação vigente, bem como da 
notificação dos proprietários no âmbito das 
alterações aos loteamentos previstas no art.º 
65.º do RMEU - Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização; 

 
IV. Promover o licenciamento de operações de 

loteamento e obras de urbanização, 
verificando e assegurando o cumprimento da 
lei, dos regulamentos e dos instrumentos de 
gestão territorial; 

 
V. Promover consultas, nomeadamente públicas, 

previstas em lei ou regulamento; 
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VI. Prestação de informações urbanísticas a 
outras unidades. 

 
 
b) Responder aos pedidos de certificação dos 

requisitos legais para a constituição em regime 
de propriedade horizontal, destaques de 
parcela e constituição de compropriedade; 

 
c) Aprovar no âmbito da gestão do procedimento, 

os pedidos de substituição de técnicos 
apresentados em processos de urbanismo, em 
conformidade com os requisitos de 
qualificação profissional exigidos pela Lei n.º 
31/2009, de 3 de julho, na redação dada pela 
Lei n.º 40/2015, de 1 de junho, bem como os 
pedidos de substituição de empreiteiros 
apresentados em processos de urbanismo, em 
conformidade com os requisitos de 
qualificação da Lei n.º 41/2015, de 3 de junho, 
atento ao disposto no n.º 10 do art.º 9.º do D.L. 
n.º 555/99; 

 
d) Informar, no âmbito da gestão do 

procedimento, os pedidos de prorrogações 
das licenças de obras de urbanização a que 
se referem o art.º 53.º do D.L. n.º 555/99 e das 
licenças de edificação a que se refere o art.º 
58.º do D.L. n.º 555/99; 

 
e) Pronunciar-se sobre os pedidos de licença 

especial para conclusão de obras inacabadas 
nos termos do disposto no art.º 88.º do D.L. n.º 
555/99. 

 
 
4. No âmbito do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação anterior ao Decreto-
Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro: 

 
Exercer as competências equivalentes às referidas 
no ponto 4, no âmbito do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, com a redação anterior ao 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro. 
 
 
5. No âmbito de legislação específica: 
 
Dirigir o procedimento e a prática de todos os atos 
instrutórios e necessários ao exercício das 
competências da unidade orgânica, no âmbito dos 
seguintes diplomas legais: 
 
a) Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, 

alterado pelo D.L. n.º 224/2015, de 9 de 
outubro, que estabelece o Regime Jurídico da 
Segurança Contra Incêndios em Edifícios; 

 

b) Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 
relativo ao regime de regularização e de 
alteração e ou ampliação de estabelecimentos 
e explorações de atividades industriais, 
pecuárias, de operações de gestão de 
resíduos e de explorações de pedreiras 
incompatíveis com instrumentos de gestão 
territorial e ou condicionantes ao uso do solo. 

 
c) Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, 

com a redação conferida pelos Decretos-Leis 
n.º 75/2015, de 11 de maio, e 71/2016, de 4 de 
novembro, que aprovou o Regime Geral da 
Gestão de Resíduos, referentes ao âmbito 
urbanístico; 

 
d) 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 4 de outubro que aprovou o Regime da 
Acessibilidade aos Edifícios e 
Estabelecimentos que recebem público, vias 
públicas e edifícios habitacionais; 

 
e) Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho e 

pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-
Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto, que aprovou 
o Regulamento Geral do Ruído; 

 
f) Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

relativo ao regime de regularização e de 
alteração e ou ampliação de estabelecimentos 
e explorações de atividades industriais, 
pecuárias, de operações de gestão de 
resíduos e de explorações de pedreiras 
incompatíveis com instrumentos de gestão 
territorial e ou condicionantes ao uso do solo. 

 
g) Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, 

alterado pelo D.L. n.º 73/2015, de 11 de maio, 
D.L. n.º 39/2018 e D.L. n.º 20/2019, de 30 de 
janeiro e Portaria n.º 279/2015, de 14 de 
setembro, que criam e regem o Sistema de 
Indústria Responsável; 

 
h) Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, 

alterado pelos Decretos-Leis n.º 389/2007, de 
30 de novembro, n.º 31/2008, de 25 de 
fevereiro, n.º 195/2008, de 6 de outubro, n.º 
217/2012, de 9 de outubro e pela 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; 
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i) Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
alterado pelos Decretos-Leis n.º 47/2014, de 
24 de março e n.º 179/2015, de 27 de agosto, 
Lei n.º 37/2017, de 2 de junho e pelo Decreto-
Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que 
aprovou o Regime Jurídico da Avaliação de 
Impacte Ambiental; 

 
j) Análise de autorizações ao abrigo do regime 

jurídico de acesso às atividades de comércio 
serviço e restauração. 

 
 
6. Outras áreas de atividade: 
 
a) Proceder às medições dos projetos de 

operações urbanísticas; 
 
b) Assinar e visar a correspondência de mero 

expediente interna e externa, exceto: 
 
i. A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, a menos que, no que se refere à 
última individualidade, se trate de assuntos 
correntes em instrução nos serviços 
municipais e, ainda, a dirigida aos Presidentes 
de Câmara de outros municípios, que será 
assinada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, e ainda a dirigida ao Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados e 
Intermunicipalizados, Institutos Públicos ou 
outras Instituições congéneres, bem como as 
respostas a reclamações de munícipes, que 
são assinadas pelo subdelegante, à exceção 
das efetuadas no livro de reclamações; 

 
ii. A que constituir, por si, informação, proposta 

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

 
 
II 
 

Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante. 

 
 
 
 
 
 

III 
 

O presente despacho de subdelegação de 
competências produz efeitos a 1 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 o mesmo. 

 
 

O Diretor 
 

(a) Luís Jorge Rodrigues de Carvalho 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 65/2020 
 

de 21 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
na Chefe da Divisão 

de Administração Urbanística 
 

(registo E/9137/2020, de 22.01.2020) 
 

Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão da 
atividade municipal e celeridade na tomada de 
decisões, ao abrigo do estatuído pelo artigo 38.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
com a última alteração introduzida pela Lei n.º 
50/2018, de 16/08 e do disposto nos artigos 46.º e 
seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando, ainda, o 
disposto no Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, na sua atual redação, 
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21 de 
maio e pela Lei n.º 118/2019, de 17 de setembro, 
assim como as competências que me foram 
subdelegadas pelo Sr. Vereador Tiago Matias, 
através do Despacho n.º 39/2020, de 15/01/2020, 
subdelego na Senhora Chefe da Divisão de 
Administração Urbanística (DAU), jurista Anabela 
Tavares Nunes, as seguintes competências, no 
âmbito da respetiva unidade orgânica: 

 
I 
 

1. No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 

 
a) Dirigir os procedimentos administrativos, no 

âmbito das atribuições da unidade orgânica, 
praticando os atos de administração ordinária, 
determinando e promovendo a realização das 
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diligências que entenda por convenientes e 
que visem acelerar a respetiva conclusão, 
podendo, designadamente, nomear o 
responsável pelo procedimento, efetuar 
solicitações adequadas à respetiva instrução, 
bem como assegurar a execução das 
respetivas decisões através de comunicações, 
notificações e publicitação de atos 
administrativos, bem como a tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas; 

 
b) Assegurar a integração da perspetiva de 

género no âmbito da unidade orgânica; 
 
c) Elaborar e emitir títulos urbanísticos, bem 

como autorizar a passagem de certidões ou 
fotocópias autenticadas nos termos da lei; 

 
d) Notificar e publicitar os atos administrativos, 

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

 
e) Praticar outros atos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do subdelegante no 
âmbito das atribuições da unidade orgânica ou 
de que seja incumbido superiormente; 

 
f) Declarar extintos e mandar arquivar 

procedimentos por deserção, por inutilidade ou 
impossibilidade superveniente, por desistência 
do interessado ou por falta de pagamento de 
taxas; 

 
g) Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas de acordo 
com as normas em vigor, bem como outras 
requisições internas, no âmbito da atividade 
da DAU; 

 
 
2. No âmbito da Gestão dos Recursos 

Humanos: 
 
a) Autorizar, aprovar e alterar o mapa de férias, 

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

 
b) Justificar faltas no âmbito do serviço, de 

acordo com a legislação em vigor, com 
exceção das previstas no regime disciplinar 
previsto na Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho; 

c) Controlar a assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de trabalho 
por parte dos trabalhadores da Divisão, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
d) Propor a instauração de procedimentos 

disciplinares; 
 
e) Emitir parecer sobre requerimentos referentes 

a mobilidade de recursos humanos. 
 
 
3. No âmbito do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
na sua atual redação, aprovada pelo 
Decreto-Lei n.° 66/2019, de 21 de maio e 
pela Lei n.º 118/2019, de 17 de setembro: 

 
a) Com exceção das operações de loteamento, 

suas alterações e obras de urbanização, 
exercer as competências previstas no n.º 2 do 
artigo 8.º, n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º, artigo 15.º, 
n.º 5 do artigo 20.º; artigo 75.º, n.º 2 do artigo 
76.º, n.º 7 do artigo 77.º e n.º 2 do artigo 78.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro. 

 
b) Assegurar o licenciamento das operações 

urbanísticas, com exceção das operações de 
loteamento, suas alterações e obras de 
urbanização/operações urbanísticas. 

 
c) Garantir o direito à informação de âmbito 

urbanístico através do apoio presencial, 
telefónico e eletrónico; 

 
d) Elaborar e emitir títulos urbanísticos e 

certidões; 
 
e) Responder aos pedidos de certificação dos 

requisitos legais para a constituição em regime 
de propriedade horizontal bem como pedidos 
de certidão de edificações anteriores a 1951, 
destaques de parcela e constituição de 
compropriedade /* ampliação do número de 
compartes; 

 
f) Aprovar a prorrogação do prazo para entrega 

dos projetos de especialidade referido no n.º 5 
do art.º 20.º do D.L. n.º 555/99; 

 
g) Aprovar, no âmbito da gestão do 

procedimento, os pedidos de substituição de 
técnicos apresentados em processos de 
urbanismo, em conformidade com os 
requisitos de qualificação profissional exigidos 
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pela Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na redação 
dada pela Lei n.º 40/2016, de 1 de junho, bem 
como os pedidos de substituição de 
empreiteiros apresentados em processos de 
urbanismo, em conformidade com os 
requisitos de qualificação da Lei n.º 41/2015, 
de 3 de junho, atento ao disposto no n.º 10 do 
art.º 9.º do D.L. n.º 555/99; 

 
h) Propor a autorização de utilização de edifícios 

ou frações autónomas destes nos termos do 
disposto no art.º 62.º e seguintes do D.L. n.º 
555/99 quando se prescinda da realização de 
vistoria ao local nos termos do disposto no n.º 
3 do art.º 64.º do D.L. n.º 555/99. 

 
 
4. No âmbito de legislação específica: 
 
Dirigir o procedimento e a prática de todos os atos 
instrutórios e necessários ao exercício das 
competências da unidade orgânica, no âmbito dos 
seguintes diplomas legais: 
 
a) 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, 
2.ª série, n.º 45, de 5 de março de 2013, na 
parte referente ao urbanismo; 

 
b) Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, 

alterado pelos Decretos-Leis n.º 68-A/2015, de 
30 de abril e n.º 194/2015, de 14 de setembro, 
Decreto-Lei n.º 251/2015, de 25 de novembro, 
da 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; 

 
c) Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 224/2015, de 9 
de outubro, que estabelece o Regime Jurídico 
da Segurança Contra Incêndios em Edifícios; 

 
d) Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho, 
pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro 
na redação da Lei n.º 15/2018, de 27 de março 
e Decreto-Lei n.º 102/2017, de 23 de agosto, 
que simplifica o regime de acesso e 
“Licenciamento Zero”, no que se refere aos 
aspetos de natureza urbanística; 

 
e) As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 80/2017, de 

30 de junho, que implementa as medidas 
“simplex + Licenciamentos Turísticos + 
simples”. 

f) 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.º 
228/2009, de 14 de setembro, n.º 15/2014, de 
23 de janeiro, n.º 128/2014, de 29 de agosto e 
n.º 186/2015, de 3 de setembro, bem como as 
atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 128/2014, de 
29 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
63/2015, de 23 de abril, e Decreto-Lei n.º 
62/2018, de 22 de agosto, que aprovou o 
Regime Jurídico da Exploração dos 
Estabelecimentos de Alojamento Local; 

 
g) Anexo ao Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de 

janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
102/2017, de 23 de agosto, pela Lei n.º 
15/2018, de 27 de março, que aprovou o 
Regime Jurídico de Acesso e Exercício de 
Atividades de Comércio, Serviços e 
Restauração (RJAEACSR), no que se refere 
aos aspetos de natureza urbanística; 

 
h) Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de maio, na 

redação dada pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 
16 de janeiro, e Lei n.º 15/2018, de 27 de 
março, relativo aos horários de funcionamento; 

 
i) Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de dezembro, 

com a redação conferida 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; 

 
j) Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho e 

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, designadamente emitir, no 
âmbito das competências do Departamento, a 
Licença Especial de Ruído prevista no artigo 
15.º. 

 
 
5. No âmbito da atividade administrativa: 
 
Dirigir o procedimento e a prática de todos os atos 
instrutórios e necessários ao exercício das 
competências da unidade orgânica, 
designadamente: 
 
a) Gerir o expediente e proceder à junção de 

elementos de processos desmaterializados; 
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b) Garantir o atendimento público do 
Departamento designadamente apoio 
presencial; 

 
c) Prestar informações de estatística ao Instituto 

Nacional de Estatística e outras entidades; 
 
d) Proceder ao depósito da Ficha Técnica de 

Habitação; 
 
e) Garantir a georreferenciação das pretensões; 
 
f) Assegurar a reprodução de documentação 

urbanística; 
 
g) Apreciar os benefícios fiscais e redução de 

impostos sobre imóveis localizados em áreas 
de reabilitação urbana; 

 
h) Estudar e apresentar propostas no âmbito da 

toponímia e de numeração de polícia. 
 
 
6. Outras áreas de atividade: 
 
Assinar e visar a correspondência de mero 
expediente interna e externa, exceto: 
 
i. A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, a menos que, no que se refere à 
última individualidade, se trate de assuntos 
correntes em instrução nos serviços 
municipais e, ainda, a dirigida aos Presidentes 
de Câmara de outros municípios, que será 
assinada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, e ainda a dirigida ao Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados e 
Intermunicipalizados, Institutos Públicos ou 
outras Instituições congéneres, bem como as 
respostas a reclamações de munícipes, que 
são assinadas pelo subdelegante, à exceção 
das efetuadas no livro de reclamações; 

 
ii. A que constituir, por si, informação, proposta 

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

 
 
 
 
 
 

II 
 

Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante. 

 
 

III 
 

O presente despacho de subdelegação de 
competências produz efeitos a 1 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 o mesmo. 

 
 

O Diretor 
 

(a) Luís Jorge Rodrigues de Carvalho 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 66/2020 
 

de 21 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
no Chefe da Divisão 

de Fiscalização Técnica Urbanística 
 

(registo E/9240/2020, de 23.01.2020) 
 

Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão da 
atividade municipal e celeridade na tomada de 
decisões, ao abrigo do estatuído pelo artigo 38.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
com a última alteração introduzida pela Lei n.º 
50/2018, de 16/08 e do disposto nos artigos 46.º e 
seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando, ainda, o 
disposto no Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, na sua atual redação, 
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21 de 
maio e pela Lei n.º 118/2019, de 17 de setembro, 
assim como as competências que me foram 
subdelegadas pelo Sr. Vereador Tiago Matias, 
através do Despacho n.º 39/2020, de 15/01/2020, 
subdelego no Senhor Chefe da Divisão de 
Fiscalização Técnica Urbanística (DFTU), Arqt.º 
Francisco José Ferreira dos Santos, as seguintes 
competências, no âmbito da respetiva unidade 
orgânica: 
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I 
 

1. Contratação Pública: 
 
a) Propor a contratação e contração de despesa 

para a realização de empreitadas promovidas 
pelo Departamento no âmbito da execução de 
obras coercivas até ao limite de 200.000,00€ 
(duzentos mil euros), bem como praticar todos 
os atos preparatórios e instrumentais inerentes 
à fase de formação e à fase de execução dos 
contratos; 

 
b) Propor a contratação e contração de despesa 

para aquisição e locação de bens móveis e 
serviços, bem como a escolha do 
procedimento prévio, a aprovação em minuta, 
a audiência prévia, a adjudicação e restantes 
formalidades. 

 
 
2. No âmbito do Procedimento 

Administrativo: 
 
a) Dirigir os procedimentos administrativos, no 

âmbito das atribuições da unidade orgânica 
praticando os atos de administração ordinária, 
determinando e promovendo a realização das 
diligências que entenda por convenientes e 
que visem acelerar a respetiva conclusão, 
podendo, designadamente, nomear o 
responsável pelo procedimento, efetuar 
solicitações adequadas à respetiva instrução, 
bem como assegurar a execução das 
respetivas decisões através de comunicações, 
notificações e publicitação de atos 
administrativos, bem como a tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas; 

 
b) Assegurar a integração da perspetiva de 

género no âmbito da unidade orgânica; 
 
c) Notificar e publicitar os atos administrativos, 

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

 
d) Praticar outros atos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do subdelegante no 
âmbito das atribuições da unidade orgânica ou 
de que seja incumbido superiormente; 

 
e) Declarar extintos e mandar arquivar 

procedimentos por deserção, por inutilidade ou 
impossibilidade superveniente, por desistência 
do interessado ou por falta de pagamento de 
taxas; 

f) Autorizar as requisições de transportes à 
Divisão de Transportes e Oficinas de acordo 
com as normas em vigor, bem como outras 
requisições internas, no âmbito da atividade 
da DFTU. 

 
 
3. No âmbito da Gestão dos Recursos 

Humanos: 
 
a) Autorizar, aprovar e alterar o mapa de férias, 

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

 
b) Justificar faltas no âmbito do serviço, de 

acordo com a legislação em vigor, com 
exceção das previstas no regime disciplinar 
previsto na Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho; 

 
c) Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
d) Propor a instauração de procedimentos 

disciplinares; 
 
e) Emitir parecer sobre requerimentos referentes 

a mobilidade de recursos humanos. 
 
 
4. No âmbito do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21 de maio 
e pela Lei n.º 118/2019, de 17 de Setembro: 

 
a) Assegurar, mediante decisão superior, as 

ações de fiscalização e inspeção das 
operações urbanísticas sujeitas a 
licenciamento, comunicação prévia ou 
autorização de utilização, nos termos do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), de modo a assegurar a conformidade 
daquelas operações com as disposições 
legais e regulamentares aplicáveis e prevenir 
os perigos que da sua realização possam 
resultar para a saúde e segurança das 
pessoas, elaborando os respetivos autos de 
notícia sempre que assim se justifique; 
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b) Assegurar e efetuar as vistorias no âmbito do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE) e Regulamento Geral das Edificações 
Urbanas (RGEU) e efetuar o diagnóstico do 
estado de conservação do edificado, bem 
como avaliar as respetivas condições de 
habitabilidade; 

 
c) Assegurar e efetuar as ações de fiscalização e 

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

 
d) Propor, no âmbito das operações urbanísticas, 

o embargo, parcial, ou total, das obras, 
lavrando o respetivo auto, procedendo à 
intimação para reposição da legalidade, assim 
como à execução de obras de conservação e 
limpeza dos prédios, nos termos do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE); 

 
e) Propor a participação ao Ministério Público em 

matérias de ilegalidade urbanística; 
 
f) Propor, promover e assegurar no âmbito das 

operações urbanísticas, a execução de 
intervenções coercivas e a posse 
administrativa dos prédios onde se irão 
realizar essas intervenções, efetuando as 
vistorias e respetivos autos, nos termos do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE) e vistorias para a Caracterização 
Urbana; 

 
g) Propor o lançamento de procedimentos de 

contratação pública para intervenções 
coercivas e proceder à sua fiscalização; 

 
h) Verificar o cumprimento das obrigações dos 

promotores e dos contraentes, previstas na lei 
ou nos contratos de natureza urbanística; 

 
i) Propor a cassação dos alvarás, no âmbito das 

operações urbanísticas da competência do 
serviço, nos casos previstos na lei; 

 
j) Exercer as competências previstas no n.º 2 do 

artigo 8.º, n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º, nos n.ºs 2 e 
3 do artigo 49.º, n.º 2 do artigo 64.º, n.º 2 do 
artigo 65.º, n.º 1 do artigo 90.º, artigo 95.º e 
artigo 96.º do Decreto-Lei n.º n.º 555/99, de 16 
de dezembro, com a redação vigente; 

 
 
 

k) Aprovar, no âmbito da gestão do 
procedimento, os pedidos de substituição de 
técnicos apresentados em processos de 
urbanismo, em conformidade com os 
requisitos de qualificação profissional exigidos 
pela Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na redação 
dada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho, bem 
como os pedidos de substituição de 
empreiteiros apresentados em processos de 
urbanismo, em conformidade com os 
requisitos de qualificação da Lei n.º 41/2015, 
de 3 de junho, atento ao disposto no n.º 10 do 
art.º 9.º do D.L. n.º 555/99; 

 
l) Informar, no âmbito da gestão do 

procedimento, os pedidos de prorrogações 
das licenças de obras de urbanização a que 
se refere o art.º 53.º do D.L. n.º 555/99 e das 
licenças de edificação a que se refere o art.º 
58.º do D.L. n.º 555/99; 

 
m) Propor a autorização da utilização de edifícios 

ou frações autónomas destes nos termos do 
disposto no art.º 62.º do D.L. n.º 555/99 na 
sequência de realização de fiscalização ao 
local ou acompanhamento de obra. 

 
 
5. No âmbito do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação anterior ao Decreto-
Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro: 

 
Exercer as competências equivalentes às referidas 
no ponto 4, no âmbito do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, com a redação anterior ao 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, 
 
 
6. No âmbito de legislação específica: 
 
Dirigir o procedimento e a prática de todos os atos 
instrutórios e necessários ao exercício das 
competências da unidade orgânica, no âmbito dos 
seguintes diplomas legais: 
 
a) As previstas no Decreto-Lei n.º 307/2009, de 

23 de outubro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 132/2012, de 14 de agosto e pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e 
pelo Decreto-Lei n.º 88/2017, de 27 de julho, e 
Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21 de maio, 
relativo ao Regime Jurídico da Reabilitação 
Urbana, que digam respeito a assegurar ações 
de fiscalização e inspeção, bem como as 
vistorias, no âmbito deste regime legal. 
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b) Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 224/2015, de 9 
de outubro, que estabelece o Regime Jurídico 
da Segurança Contra Incêndios em Edifícios; 

 
c) Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 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, pelo 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 maio, e pelo Decreto-Lei n.º 
71/2016, de 4 de novembro, pelo Decreto-Lei 
152-B/2017, de 11 de dezembro e pela Lei n.º 
71/2018 que aprovou o Regime Geral da 
Gestão de Resíduos, referentes ao âmbito 
urbanístico; 

 
d) 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 4 de outubro, 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, vias 
públicas e edifícios habitacionais; 

 
e) Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de dezembro, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 268/2009, de 
29 de setembro, e alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 204/2012, de 29 de agosto, que aprovou o 
Regime da Instalação e Funcionamento dos 
Recintos de Espetáculos e Divertimentos 
Públicos, bem como a designação de técnicos 
para integrar a comissão de vistorias, com 
exceção do licenciamento da instalação de 
recintos itinerantes e improvisados; 

 
f) 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; 

 
g) Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, 

com a última alteração dada pelo Decreto-Lei 
n.º 217/2012, de 9 de outubro, relativo às 
instalações de armazenamento de produtos de 
petróleo e de instalações de postos de 
abastecimento de combustíveis, incluindo 
assegurar a respetiva fiscalização. 

 
 
 
 

7. Outras áreas da atividade: 
 
Assinar e visar a correspondência de mero 
expediente interna e externa, exceto: 
 
i. A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, a menos que, no que se refere à 
última individualidade, se trate de assuntos 
correntes em instrução nos serviços 
municipais e, ainda, a dirigida aos Presidentes 
de Câmara de outros municípios, que será 
assinada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, e ainda a dirigida ao Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados e 
Intermunicipalizados, Institutos Públicos ou 
outras Instituições congéneres, bem como as 
respostas a reclamações de munícipes, que 
são assinadas pelo subdelegante, à exceção 
das efetuadas no livro de reclamações; 

 
ii. A que constituir, por si, informação, proposta 

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

 
 
II 
 

Do exercício das competências subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante. 

 
 

III 
 

O presente despacho de subdelegação de 
competências produz efeitos a 1 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 o mesmo. 

 
 

O Diretor 
 

(a) Luís Jorge Rodrigues de Carvalho 
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DESPACHO n.º 71/2020 
 

de 22 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
na Chefe de Unidade 

de Património e Museologia 
 

(registo E/9866/2020, de 24.01.2020) 
 

Tendo em vista conferir uma maior eficácia à 
gestão da atividade municipal e à celeridade na 
tomada de decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro na sua redação atual, no disposto no 
artigo 16.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e 
nos artigos 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, designadamente o 
disposto no seu artigo 46.º, e nos termos e dentro 
dos limites estabelecidos no artigo 38.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
considerando ainda as competências que me 
foram subdelegadas pelo Sr. Diretor de 
Departamento de Cultura, Desporto e Juventude, 
Dr. Alfredo Santos, através do Despacho n.º 
19/2020, de 08 de janeiro, subdelego na licenciada 
Ana Raquel Mendes da Silva, Chefe de Unidade 
de Património e Museologia, as seguintes 
competências, no âmbito da respetiva Unidade: 
 
I- Contratação Pública e Realização de 

Despesa 
 
1. Propor a contratação de despesas para a 

aquisição de bens e serviço, bem como a 
escolha de procedimento de formação de 
contratos de locação e aquisição de bens 
móveis e serviços; 

 
2. Propor o pagamento das despesas 

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

 
3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 

valor 5.000,00 € (cinco mil euros), sem IVA, 
decorrentes de contratos estabelecidos pelo 
Município ou de, outras obrigações municipais 
previamente autorizadas; 

4. Propor as requisições internas no âmbito da 
Unidade de Património e Museologia. 

 
 
II- Gestão de Recursos Humanos 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização de 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
5. Visar os boletins de trabalho suplementar e de 

ajudas de custo, confirmando a informação 
neles constante e a sua conformidade com os 
limites legalmente estabelecidos; 

 
6. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
7. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
9. Propor a participação em ações de formação 

interna, de acordo com os critérios definidos; 
 
10. Propor a participação em ações de formação 

profissional externa, de acordo com os 
critérios definidos. 

 
 
III- Outras áreas de atividade 
 
Autorizar as requisições de serviço à Divisão de 
Transportes e Oficinas, Divisão de Atendimento, 
Informação e Comunicação, Gabinete de 
Protocolo e Relações Institucionais, Divisão de 
Segurança, Saúde Ocupacional e Apoio 
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Psicossocial/Refeitório Municipal e pedidos de 
assistência ao Departamento de Obras Municipais, 
no âmbito da atividade da Unidade de Património 
e Museologia, de acordo com as normas em vigor, 
decorrentes da gestão ordinária e de processos 
previamente autorizados. 
 
 
IV- Procedimentos Administrativos 
 
1. As competências ora subdelegadas abrangem 

a prática de todos os atos administrativos, 
incluindo a prática de atos de gestão ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação de 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, 
notificações e a gestão e despacho dos 
assuntos da respetiva unidade orgânica, bem 
como a tomada de medidas com vista à rápida 
conclusão dos procedimentos; 

 
2. Decidir o arquivamento de processos das 

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

 
3. Visar a correspondência necessária ao 

exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

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

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

 
 

Do exercício das competências subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de Informar. 
 
 
O presente despacho produz efeitos a 01 de 
janeiro de 2020. 

 
 

A Chefe de Divisão de Cultura 
 

(a) Patrícia Silva 
 
 
 

DESPACHO n.º 72/2020 
 

de 22 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
na Chefe de Unidade 

de Bibliotecas e Leitura Pública 
 

(registo E/9927/2020, de 24.01.2020) 
 

Tendo em vista conferir uma maior eficácia à 
gestão da atividade municipal e à celeridade na 
tomada de decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro na sua redação atual, no disposto no 
artigo 16.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e 
nos artigos 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, designadamente o 
disposto no seu artigo 46.º, e nos termos e dentro 
dos limites estabelecidos no artigo 38.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
considerando ainda as competências que me 
foram subdelegadas pelo Sr. Diretor de 
Departamento de Cultura, Desporto e Juventude, 
Dr. Alfredo Santos, através do Despacho n.º 
19/2020, de 08 de janeiro, subdelego na licenciada 
Fernanda Maria Cardoso Santos, Chefe de 
Unidade de Bibliotecas e Leitura Pública, as 
seguintes competências, no âmbito da respetiva 
Unidade: 
 
I- Contratação Pública e Realização de 

Despesa 
 
1. Propor a contratação de despesas para a 

aquisição de bens e serviço, bem como a 
escolha de procedimento de formação de 
contratos de locação e aquisição de bens 
móveis e serviços; 
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2. Propor o pagamento das despesas 
autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 

 
3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 

valor 5.000,00 € (cinco mil euros), sem IVA, 
decorrentes de contratos estabelecidos pelo 
Município ou de, outras obrigações municipais 
previamente autorizadas; 

 
4. Propor as requisições internas no âmbito da 

Unidade de Bibliotecas e Leitura Pública. 
 
 
II- Gestão de Recursos Humanos 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização de 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
5. Visar os boletins de trabalho suplementar e de 

ajudas de custo, confirmando a informação 
neles constante e a sua conformidade com os 
limites legalmente estabelecidos; 

 
6. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
7. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
9. Propor a participação em ações de formação 

interna, de acordo com os critérios definidos; 
 
10. Propor a participação em ações de formação 

profissional externa, de acordo com os 
critérios definidos. 

III- Outras áreas de atividade 
 
Autorizar as requisições de serviço à Divisão de 
Transportes e Oficinas, Divisão de Atendimento, 
Informação e Comunicação, Gabinete de 
Protocolo e Relações Institucionais, Divisão de 
Segurança, Saúde Ocupacional e Apoio 
Psicossocial/Refeitório Municipal e pedidos de 
assistência ao Departamento de Obras Municipais, 
no âmbito da atividade da Unidade de Bibliotecas 
e Leitura Pública, de acordo com as normas em 
vigor, decorrentes da gestão ordinária e de 
processos previamente autorizados. 
 
 
IV- Procedimentos Administrativos 
 
1. As competências ora subdelegadas abrangem 

a prática de todos os atos administrativos, 
incluindo a prática de atos de gestão ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação de 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, 
notificações e a gestão e despacho dos 
assuntos da respetiva unidade orgânica, bem 
como a tomada de medidas com vista à rápida 
conclusão dos procedimentos; 

 
2. Decidir o arquivamento de processos das 

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

 
3. Visar a correspondência necessária ao 

exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 
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b) A que constituir, por si, informação, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 

 
 
Do exercício das competências subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
 
O presente despacho produz efeitos a 01 de 
janeiro de 2020. 

 
 

A Chefe de Divisão de Cultura 
 

(a) Patrícia Silva 
 
 
 
 

 

 

PLANEAMENTO 
FINANCEIRO 

E 
APROVISIONAMENTO 

 
 

DESPACHO n.º 73/2020 
 

de 20 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
 

(registo E/10180/2020, de 24.01.2020) 
 

Ao abrigo do estatuído nos artigos 46.º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, bem como no artigo 38.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, e no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho, e considerando as 
delegações/subdelegações de competências em 
mim efetuadas pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, através do seu despacho n.º 
22/2020, datado de 13 de janeiro de 2020 
(E/5103/2020.01.14), publicitado no Boletim de 
Deliberações e Despachos “Loures Municipal” n.º 
1, de 15 de janeiro de 2020, e no Edital n.º 
22/2020, datado de 13 de janeiro de 2020, e 
objetivando-se conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, subdelego na Senhora 

Chefe da Divisão de Gestão Financeira, Dr.ª 
Susana Paula Custódio dos Santos Fonseca, as 
seguintes competências no âmbito da respetiva 
Divisão: 
 
I- No âmbito da Contratação e Realização de 

Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

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

 
2. Propor o pagamento das despesas 

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

 
3. Validar as requisições internas. 
 
 
II- No âmbito da Gestão de Recursos 

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

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
8. Propor a participação em ações de formação 

profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 
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9. Propor a participação em formação interna, de 
acordo com os critérios definidos. 

 
 
III- No âmbito de outras Áreas de Atividade: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas de acordo com as 
normas em vigor. 
 
 
IV- No âmbito do Procedimento 

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

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

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

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

 
4. Exercer as competências necessárias à 

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

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

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

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

nomeadamente na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 

bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como falta de pagamento de taxas e 
despesas; 

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências ora 
subdelegadas, com exceção das situações 
referidas no despacho do Senhor Presidente 
da Câmara Municipal n.º 22/2020, datado de 
13 de janeiro de 2020 (E/5103/2020.01.14), as 
quais são assinadas pelo Senhor Presidente. 

 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada, mensalmente, a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
 
O presente despacho produz efeitos a 1 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 o disposto no 
presente despacho. 
 
 
É revogado o Despacho n.º 141/2017, datado 15 
de novembro de 2017 (E/113061/2017.11.20), 
publicitado no Boletim de Deliberações e 
Despachos “Loures Municipal” n.º 23, de 22 de 
novembro de 2017, e no Edital n.º 212/2017, de 15 
de novembro de 2017. 

 
 

O Diretor do Departamento 
de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento 

[Por delegação/subdelegação de competências 
do Sr. Presidente da Câmara 

Despacho n.º 22/2020, de 13.01.2020 (E/5103/2020.01.14), 
Boletim de Deliberações e Despachos “Loures Municipal” 
n.º 1, de 15.01.2020, Edital n.º 22/2020, de13.01.2020] 

 
(a) Filipe Caçapo 
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DESPACHO n.º 74/2020 
 

de 20 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
 

(registo E/10242/2020, de 24.01.2020) 
 

Ao abrigo do estatuído nos artigos 46.º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, bem como no artigo 38.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, e no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho, e considerando as 
delegações/subdelegações de competências em 
mim efetuadas pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, através do seu despacho n.º 
22/2020, datado de 13 de janeiro de 2020 
(E/5103/2020.01.14), publicitado no Boletim de 
Deliberações e Despachos “Loures Municipal” n.º 
1, de 15 de janeiro de 2020, e no Edital n.º 
22/2020, datado de 13 de janeiro de 2020, e 
objetivando-se conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, subdelego na Senhora 
Chefe da Divisão de Contabilidade e Património, 
Dr.ª Paula Cristina Martins Louro, as seguintes 
competências no âmbito da respetiva Divisão: 
 
I- No âmbito da Contratação e Realização de 

Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

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

 
2. Propor o pagamento das despesas 

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

 
3. Validar as requisições internas. 
 
 
II- No âmbito da Gestão de Recursos 

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

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

 
 
 
 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
8. Propor a participação em ações de formação 

profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
III- No âmbito de outras Áreas de Atividade: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas de acordo 
com as normas em vigor; 

 
2. Elaborar e manter atualizado o cadastro dos 

bens móveis e imóveis do Município; 
 
3. Praticar os atos necessários à gestão e 

administração do Património Municipal, 
designadamente assegurando a sua 
conservação, manutenção e valorização, com 
exceção do património afeto à habitação 
social; 

 
4. Exercer as competências, no âmbito do 

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. 
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IV- No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 

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

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

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

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

 
4. Exercer as competências necessárias à 

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

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

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

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

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

 
 
 
 
 
 

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências ora 
subdelegadas, com exceção das situações 
referidas no despacho do Senhor Presidente 
da Câmara Municipal n.º 22/2020, datado de 
13 de janeiro de 2020 (E/5103/2020.01.14), as 
quais são assinadas pelo Senhor Presidente. 

 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada, mensalmente, a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
 
O presente despacho produz efeitos a 1 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 o disposto no 
presente despacho. 
 
 
É revogado o Despacho n.º 142/2017, datado 15 
de novembro de 2017 (E/113106/2017.11.20), 
publicitado no Boletim de Deliberações e 
Despachos “Loures Municipal” n.º 23, de 22 de 
novembro de 2017, e no Edital n.º 213/2017, de 15 
de novembro de 2017. 

 
 

O Diretor do Departamento 
de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento 

[Por delegação/subdelegação de competências 
do Sr. Presidente da Câmara 

Despacho n.º 22/2020, de 13.01.2020 (E/5103/2020.01.14), 
Boletim de Deliberações e Despachos “Loures Municipal” 
n.º 1, de 15.01.2020, Edital n.º 22/2020, de13.01.2020] 

 
(a) Filipe Caçapo 

 
 
 

DESPACHO n.º 76/2020 
 

de 20 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
 

(registo E/10273/2020, de 24.01.2020) 
 

Ao abrigo do estatuído nos artigos 46.º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, bem como no artigo 38.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, e no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho, e considerando as 
delegações/subdelegações de competências em 
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mim efetuadas pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, através do seu despacho n.º 
22/2020, datado de 13 de janeiro de 2020 
(E/5103/2020.01.14), publicitado no Boletim de 
Deliberações e Despachos “Loures Municipal” n.º 
1, de 15 de janeiro de 2020, e no Edital n.º 
22/2020, datado de 13 de janeiro de 2020, e 
objetivando-se conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, subdelego no Senhor Chefe 
da Divisão de Contratação e Aprovisionamento, 
Dr. Viriato Semião Ferreira de Aguilar, as 
seguintes competências no âmbito da respetiva 
Divisão: 
 
I- No âmbito da Contratação e Realização de 

Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

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

 
2. Propor o pagamento das despesas 

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

 
3. Autorizar a realização de despesas referentes 

à publicação obrigatória de anúncios inerentes 
a procedimentos para a formação de 
contratos, desenvolvidos no âmbito das 
competências do Departamento de 
Planeamento Financeiro e Aprovisionamento - 
Divisão de Contratação e Aprovisionamento, 
até ao valor de 1.000,00 € (mil euros), IVA 
incluído; 

 
4. Autorizar as requisições internas. 
 
 
II- No âmbito da Gestão de Recursos 

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

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 

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

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
8. Propor a participação em ações de formação 

profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
III- No âmbito de outras Áreas de Atividade: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas de acordo com as 
normas em vigor. 
 
 
IV- No âmbito do Procedimento 

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

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

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

neles se incluindo as notificações de atos 
administrativos, no âmbito da contratação 
pública, designadamente aqueles cuja decisão 
seja da competência do subdelegante, nos 
termos da lei; 
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4. Exercer as competências necessárias à 
direção dos procedimentos e à execução das 
decisões da competência da Câmara 
Municipal, nos termos do artigo 55.º do Código 
do Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

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

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

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

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências ora 
subdelegadas, com exceção das situações 
referidas no despacho do Senhor Presidente 
da Câmara Municipal n.º 22/2020, datado de 
13 de janeiro de 2020 (E/5103/2020.01.14), as 
quais são assinadas pelo Senhor Presidente. 

 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada, mensalmente, a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
 
O presente despacho produz efeitos a 1 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 o disposto no 
presente despacho. 
 
 
É revogado o Despacho n.º 143/2017, datado 15 
de novembro de 2017 (E/113172/2017.11.20), 
publicitado no Boletim de Deliberações e 
Despachos “Loures Municipal” n.º 23, de 22 de 
novembro de 2017, e no Edital n.º 214/2017, de 15 
de novembro de 2017. 

 
 
 
 

O Diretor do Departamento 
de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento 

[Por delegação/subdelegação de competências 
do Sr. Presidente da Câmara 

Despacho n.º 22/2020, de 13.01.2020 (E/5103/2020.01.14), 
Boletim de Deliberações e Despachos “Loures Municipal” 
n.º 1, de 15.01.2020, Edital n.º 22/2020, de13.01.2020] 

 
(a) Filipe Caçapo 

 
 
 
 

DESPACHO n.º 77/2020 
 

de 27 de janeiro de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
 

(registo E/10821/2020, de 27.01.2020) 
 

Ao abrigo do estatuído nos artigos 46.º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, bem como no artigo 38.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, e no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho, e considerando as 
delegações/subdelegações de competências em 
mim efetuadas pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, através do seu despacho n.º 
22/2020, datado de 13 de janeiro de 2020 
(E/5103/2020.01.14), publicitado no Boletim de 
Deliberações e Despachos “Loures Municipal” n.º 
1, de 15 de janeiro de 2020, e no Edital n.º 
22/2020, datado de 13 de janeiro de 2020, 
retificado através do despacho n.º 70/2020, datado 
de 22 de janeiro de 2020 (E/9575/2020.01.23), 
publicitado no Edital n.º 70/2020, datado de 22 de 
janeiro de 2020, e objetivando-se conferir maior 
eficiência à gestão da atividade municipal e 
funcionamento dos serviços, bem como conferir 
maior celeridade na tomada das decisões, 
subdelego no Senhor Chefe da Divisão de 
Planeamento e Controlo de Atividades, Dr. Luís 
Paulo Moreira Jorge Pereira, as seguintes 
competências no âmbito da respetiva Divisão: 
 
I- No âmbito da Contratação e Realização de 

Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

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

 
2. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 
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3. Validar as requisições internas; 
 
4. Autorizar cabimentos adicionais, no âmbito 

dos procedimentos de contratação de 
aquisição de bens móveis e serviços, até ao 
valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), sem IVA. 

 
 
II- No âmbito da Gestão de Recursos 

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

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
8. Propor a participação em ações de formação 

profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
III- No âmbito de outras Áreas de Atividade: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas de acordo com as 
normas em vigor. 
 

IV- No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 

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

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

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

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

 
4. Exercer as competências necessárias à 

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

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

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

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

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

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências ora 
subdelegadas, com exceção das situações 
referidas no despacho do Senhor Presidente 
da Câmara Municipal n.º 22/2020, datado de 
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13 de janeiro de 2020 (E/5103/2020.01.14), as 
quais são assinadas pelo Senhor Presidente. 

 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada, mensalmente, a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
 
O presente despacho produz efeitos a 1 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 o disposto no 
presente despacho. 
 
 
É revogado o Despacho n.º 140/2017, datado 15 
de novembro de 2017 (E/112935/2017.11.20), 
publicitado no Boletim de Deliberações e 
Despachos “Loures Municipal” n.º 23, de 22 de 
novembro de 2017, e no Edital n.º 211/2017, de 15 
de novembro de 2017. 

 
 

O Diretor do Departamento 
de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento 

[Por delegação/subdelegação de competências 
do Sr. Presidente da Câmara 

Despacho n.º 22/2020, de 13.01.2020 (E/5103/2020.01.14), 
Boletim de Deliberações e Despachos “Loures Municipal” 
n.º 1, de 15.01.2020, Edital n.º 22/2020, de13.01.2020] 

 
(a) Filipe Caçapo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
PROTOCOLO 
E RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 2/GPRI/IT 

 
de 20 de janeiro de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 24 de janeiro de 2020, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/9160/2020, de 27.01.2020) 

 
Substituição da Coordenadora 

do Gabinete de Protocolo 
e Relações Institucionais 

 
Considerando a ausência da signatária, durante o 
período compreendido entre 27 de janeiro e 3 de 
fevereiro, por motivo de gozo de férias, proponho 
que a minha substituição seja assegurada, com 
competências subdelegadas através do Despacho 
n.º 30/2020, de 13 de janeiro, pelo Técnico 
Superior João Filipe Cleto Parreira. 
 
A merecer concordância superior, mais se propõe 
que a presente informação seja remetida ao 
DGMA/DGDMA/Expediente, para divulgação 
interna. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Coordenadora do Gabinete 
de Protocolo e Relações Institucionais 

 
(a) Isabel Tojal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 2 

  

 
 

29 de JANEIRO 
de 2020 

 
 
 
 

123 

 

 

 
 

TURISMO 
 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 11/DT/SMS 

 
de 21 de janeiro de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 26 de janeiro de 2020, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/8591/2020, de 27.01.2020) 

 
Substituição na ausência da signatária 

 
Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias, proponho que, no período compreendido 
entre 22 e 24 de janeiro, a minha substituição seja 
assegurada pelo Técnico Superior Rui Miguel 
Carrilho Lourenço, com as competências que me 
foram delegadas pelo Sr. Presidente da Câmara. 
 
Em caso de concordância, propõe-se o envio da 
presente informação à 
DGMA/DGDMA/Expediente, para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe de Divisão de Turismo 
 

(a) Sílvia Mendes dos Santos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

AVISO n.º 1202/2020 
 

Concurso interno de acesso limitado 
para provimento de seis lugares 
de fiscal municipal especialista 

 
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por 
despacho superior de 11 de dezembro de 2019, foi 
determinada a mudança de categoria para Fiscal 
Municipal Especialista, de António Alberto Alves 
Lobo, António Manuel dos Santos Pires, Fernando 
Manuel Marques Guiomar, Luís Miguel Martins 
António, Nuno Miguel Cardoso Lourenço e Paulo 
Armando da Silva Encarnação, na sequência do 
concurso interno de acesso limitado mencionado 
em epígrafe. 

 
18 de dezembro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 16, de 23 de janeiro de 2020] 

 
 
 

AVISO n.º 1292/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para constituição de reserva de recrutamento 

para assistente operacional 
Contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado 
 

Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 11 
de novembro de 2019, com Mónica Sofia Ramos 
Silva e a partir de 01 de dezembro de 2019, com 
Ana Cristina Gonçalves Osório de Almeida Flores, 
Ana Cristina Pereira Gonçalves, Ana Cristina 
Pinheiro Nunes, Anelida Mendes Silva, Carla 
Susana Henriques da Silva Rodrigues, Célia 
Farinha Tomé Pereira, Maria do Carmo Magalhães 
Cardoso, Patrícia Irene Coelho Oliveira, Rosa 
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Paula de Barros Costa, Salma Abdula Dadá, Sara 
Nídia Delfino Frias, Tetyana Striltsiv, Vera Sofia 
Fernandes de Oliveira Monteiro, na categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional, na 4.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 4 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 
4609/2018, publicado em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 68, de 06 de abril de 2018, do 
procedimento concursal para constituição de 
reserva de recrutamento para a categoria de 
Assistente Operacional na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. 

 
13 de dezembro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 17, de 24 de janeiro de 2020] 

 
 
 
 

AVISO n.º 1293/2020 
 

Concurso interno de acesso limitado 
para provimento de dois lugares 

de fiscal municipal especialista principal 
 

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por 
despacho superior de 11 de dezembro de 2019, foi 
determinada a mudança de categoria para Fiscal 
Municipal Especialista Principal, de Jorge Manuel 
Ferreira Simões e Sérgio Paulo Pontes Mendes, 
sequência do concurso interno de acesso limitado 
mencionado em epígrafe. 

 
18 de dezembro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 17, de 24 de janeiro de 2020] 

 
 
 
 
 
 
 

AVISO n.º 1294/2020 
 

Concurso interno de acesso geral 
para provimento de dois lugares 

de fiscal municipal principal 
 

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por 
despacho superior de 11 de dezembro de 2019, foi 
determinada a mudança de categoria para Fiscal 
Municipal Principal, de José António Quintão da 
Silva, sequência do concurso interno de acesso 
limitado mencionado em epígrafe. 

 
18 de dezembro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 17, de 24 de janeiro de 2020] 

 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 31/2020 
 
 

2.ª Alteração Permutativa ao Orçamento de 2020 e Opções do Plano 2020-2023 
 
 
 































 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 44/2020 
 
 

Unidade de Execução da Mealhada/Encosta do Conventinho – Fases A, B, C e D 
 
 
 


















































































































































































































































