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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

58.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 25 de março de 2020 

 
(por videoconferência) 

 
 
 

PRESENÇAS 
 

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

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

Touguinha 
 
 
 

JUSTICAÇÃO DE FALTA 
 

Justificada a falta do Sr. Vereador João Manuel 
Ferreira Calado à presente Reunião. 

 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelas Sr.ªs Vereadoras e 
pelos Srs. Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 138/2020 

 
Covid-19 – Por medidas de apoio 

às pessoas, instituições e empresas 
 

Nesta altura difícil para todos, em que vivemos um 
momento atípico onde a solidariedade é uma 
obrigação das instituições, é igualmente de 
extrema importância a aplicação rápida de 
medidas de apoio a quem mais necessita e às 
entidades que prestam um serviço social de 
proximidade junto das comunidades locais.  
Nesse sentido, foram vários os municípios que, 
perante o decretado estado de emergência, 
optaram por agir em apoio aos seus munícipes, 
através de medidas adequadas que visam mitigar 
os efeitos económicos e sociais da pandemia 
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, 
causador da doença Covid-19. 
 
Ao longo dos anos, Loures tem-se caracterizado 
como um município solidário para com as suas 
populações e as suas causas, mas também 
participativo através de ações mobilizadoras que 
visam o apoio a quem mais precisa. O tempo urge 
e as pessoas, mais do que nunca, necessitam de 
uma Câmara Municipal atuante e próxima na 
rápida resposta aos seus problemas e anseios. 
 
Perante este evento incomum de pandemia, da 
Câmara Municipal de Loures espera-se a 
proatividade própria de uma entidade com 
competências em matérias de ação social, saúde 
e proteção civil, e a capacidade de liderança de 
ações concertadas levadas a cabo por entidades 
subsidiariamente mais próximas das populações, 
como são as IPSS, bombeiros, associações de 
reformados e mesmo as juntas de freguesia, que 
se têm desdobrado em esforços para atender às 
necessidades das populações, ouvindo-as, 
auxiliando-as e passando a ponderação que o 
momento exige. 
 
Entre outras medidas que carecem de atualização 
permanente para salvaguarda da saúde pública 
face à situação epidemiológica e do 
prosseguimento de sinergias entre as entidades 
que estão a atuar no terreno, os Vereadores do 
Partido Socialista propõem que a Câmara 
Municipal de Loures, reunida a 25 de março de 
2020, delibere: 
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1. Criar uma campanha de solidariedade, 
liderada e comparticipada pela Câmara 
Municipal, para angariação de material de 
proteção individual e de desinfeção a ser 
entregue às unidades de saúde e às entidades 
que prestam serviços de apoio de proximidade 
às populações; 

 
2. Conceber plataformas eficazes de informação 

e comunicação, onde sejam apresentadas 
todas as ações de apoio executadas 
localmente pelas IPSS, bombeiros, juntas de 
freguesia e rede de unidades de saúde para 
conhecimento focado da população, 
designadamente na área da sua residência, 
também com disponibilização e monitorização 
de informação, cada vez mais dinâmica, 
partilhada com eleitos locais, bem como a 
utilização dos equipamentos de divulgação em 
mobiliário urbano para exposição de medidas 
de prevenção do surto; 

 
3. Criar um posto de teste COVID-19 para 

despiste da infeção, em articulação com a 
ARSLVT, sujeito a prescrição médica, 
disponibilizando também para o efeito os 
recursos humanos do Município de Loures 
qualificados para a função, contribuindo para o 
aumento do pessoal afeto ao exercício das 
análises;  

 
4. Disponibilizar os pavilhões municipais para 

servirem de espaços de permanência de 
doentes em transição hospital, alternativos à 
instalação de tendas, sob coordenação das 
autoridades de saúde; 

 
5. Dotar o Fundo de Emergência Social de 

montantes suficientes e dignos para apoiar os 
nossos idosos, população com mobilidade 
reduzida e com doenças crónicas, seja no 
apoio ao abastecimento e transporte de 
alimentos, bens de primeira necessidade e 
medicamentos, bem como o necessário apoio 
domiciliário de forma a, de acordo com a 
estratégia nacional, atuar junto de grupos de 
risco para que não se adensem os casos 
hospitalares, escolhendo como parceiros 
privilegiados as IPSS, bombeiros, associações 
de reformados e pensionistas e juntas de 
freguesia do concelho, apoiando 
financeiramente essas entidades; 

 
 
 
 
 
 
 

6. Além das refeições asseguradas na rede de 
refeitórios escolares aos alunos do escalão A 
e aos filhos dos profissionais de serviços 
essenciais, em regime de take-away para 
serem consumidas em casa, alargar o serviço 
aos alunos do escalão B e equacionar o 
serviço de refeições para as famílias mais 
desfavorecidas e desprotegidas, assegurando 
o fornecimento coordenado nos refeitórios das 
escolas, da rede de instituições sociais e do 
refeitório municipal; 

 
7. Isentar ou reduzir percentualmente o valor da 

fatura da água, recolha de resíduos e 
saneamento durante o período de quarentena, 
quer aos consumidores particulares, quer às 
empresas do Concelho. 
Como medida de apoio adicional aos 
trabalhadores de serviços essenciais, a 
aplicação de um desconto suplementar para 
quem esteja ao serviço das corporações de 
bombeiros, PSP e GNR, bem como para 
pessoal ao serviço do Hospital Beatriz Ângelo 
e dos Centros de Saúde, mediante 
apresentação de declaração oficial da 
entidade; 

 
8. Adotar medidas, dentro de um quadro de 

competências próprias do município e numa 
vertente fiscal, nomeadamente no âmbito de 
aplicação do IMI, IRS e Derrama, no sentido 
de minimizar o impacto financeiro deste 
momento crítico junto dos munícipes e 
empresas; 

 
9. Implementação de um plano de higienização 

de espaços públicos, através do reforço da 
lavagem e higienização de arruamentos, 
passeios, zonas de paragem de transportes 
públicos, equipamentos de deposição de 
resíduos sólidos e restante mobiliário urbano, 
em articulação com as juntas de freguesia, 
compensando-as financeiramente através dos 
mecanismos de delegação de competências 
legalmente previstos; 

 
10. No âmbito das áreas de atividade das 

empresas municipais, GesLoures e Loures 
Parque, considerar o prolongamento da 
vigência das mensalidades pagas pelos 
utentes com validade durante o período de 
suspensão dos serviços, em virtude do 
encerramento de instalações e da suspensão 
da fiscalização do pagamento do 
estacionamento, com efetividade no período 
de retoma da normalidade. 
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Loures, 25 de março de 2020 
 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 

(a) Sónia Paixão 
 

(a) Nuno Dias 
 

(a) Rita Leão 
 

(a) António Marcelino 
 
 
(Rejeitada, com os votos a favor das Sr.ªs 
Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista, as abstenções da Sr.ª 
Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata e os votos contra do 
Sr. Presidente da Câmara – por exercício do 
voto de qualidade, do Sr. Vice-Presidente e dos 
Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 

 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 55.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 12 de 
fevereiro de 2020. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Maria 
Rita Colaço Leão e o Sr. Vereador Vasco 
António Pinhão Ramos Teles Touguinha por 
não terem estado presentes naquela Reunião) 

 
 
 
 

ADMISSÃO DE PROPOSTAS 
 

Proposta, subscrita pelo Sr. Presidente da 
Câmara, referente a suspensão dos prazos de 
efetivação de pagamentos devidos ao Município 
durante a vigência do período excecional de 
contingência e de combate à situação 
epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-
CoV2 e da doença COVID-19, pelo período de 45 
(quarenta e cinco) dias, à qual foi atribuído o n.º 
139/2020. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 

Proposta, subscrita pelo Sr. Presidente da 
Câmara, referente à 3.ª Alteração Permutativa ao 
Orçamento 2020 e Opções do Plano 2020-2023, à 
qual foi atribuído o n.º 140/2020. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 139/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Se verifica, atualmente, a situação de 

necessidade e emergência nacional decretada 
por Sua Excelência o Sr. Presidente da 
República, face às medidas de contingência e 
de combate à situação epidemiológica 
provocada pelo coronavírus SARS-CoV2 e da 
doença COVID-19; 

 
B. Foram já tomadas, a nível nacional, medidas 

de caráter excecional e temporárias de 
resposta à situação epidemiológica provocada 
pelo coronavírus SARS-CoV2 e da doença 
COVID-19, publicadas pelo Decreto-Lei n.º 10-
A/2020, de 13 de março, e pela Lei n.º 1-
A/2020, de 19 de março; 

 
C. Há, igualmente, a necessidade, por parte do 

Município de Loures, em diligenciar na tomada 
de medidas de caráter excecional e temporário 
que, em complemento com as medidas já 
adotadas pelo Governo a nível nacional, 
possam atenuar os efeitos negativos que a 
atual situação de extrema excecionalidade tem 
vindo a causar; 

 
D. Há pagamentos regulares devidos ao 

Município bem como cobrança de dívidas que 
devem poder ser, de modo excecional e 
temporariamente, suspensos enquanto esta 
fase excecional perdurar; 

 
E. É objetivo do Município poder contribuir na 

atenuação dos efeitos negativos com que os 
Munícipes de modo geral se deparam de 
momento. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das 
al.s b) e c) do n.º 6 do artigo 7.º da Lei n.º 1-
A/2020, de 19 de março, bem como do n.º 1 do 
artigo 15.º e artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 10-
A/2020, de 13 de março, a suspensão dos prazos 
de efetivação de pagamentos devidos ao 
Município durante a vigência do período 
excecional de contingência e de combate à 
situação epidemiológica provocada pelo 
coronavírus SARS-CoV2 e da doença COVID-19, 
e pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias: 
 
1. Da liquidação e cobrança de dívidas que 

estejam na fase de pagamento, no assinalado 
prazo, no que respeita nomeadamente, a: 

 
• Pagamentos de refeições escolares; 
 
• Pagamentos de rendas referentes a habitação 

social; 
 
• Pagamentos de rendas de edifícios; 
 
• Pagamentos da frequência das Academias 

dos Saberes; 
 
• Pagamentos no âmbito dos procedimentos de 

âmbito urbanístico; 
 
• Pagamentos no âmbito dos processos de 

Reconversão Urbanística, nomeadamente 
aqueles que se encontrem em pagamento em 
prestações, ou que tenham sido notificados 
para o seu pagamento; 

 
• Pagamentos no âmbito dos Processos de 

Contraordenação Gerais e Ambientais (os 
processos em fase de pagamento voluntário 
após notificação da acusação, os processos, 
após válida notificação, com decisão de coima 
aplicada e custas, os processos com 
pagamento da coima aplicada em prestações, 
processos pendentes de envio para execução 
judicial ou execução fiscal); 

 
• Pagamentos nos Autos e Processos de 

Contraordenação Rodoviários (pendentes de 
pagamento após notificação pessoal ou 
postal); 

 
 
2. Dos seguintes atos e procedimentos 

processuais no âmbito contraordenacional: 
 
 
 
 

• Prática de ato processual devido no prazo 
legalmente determinado, nomeadamente 
apresentação de defesa e junção de 
elementos de prova, requerimento de 
diligências de prova, pedido de pagamento de 
coima em prestações, prova de situação 
económica do arguido, junção de procuração 
forense e ratificação do processado nos autos, 
inquirição de testemunhas e interrogatório de 
arguidos, identificação de condutor de veículo, 
apresentação de documentos do condutor ou 
veículo, entre outros legalmente previstos; 

 
• Suspensão do tempo de contagem referente à 

taxa de depósito de veículos à guarda do 
município, após a devida remoção (que deverá 
ser liquidada e cobrada nos termos gerais); 

 
• Prazo legal de instrução de processos de 

contraordenação ambientais e respetiva 
prorrogação; 

 
• O envio de notificações de acusação e de 

decisões de aplicação de coima e/ou custas, 
bem como a notificação de autos de 
contraordenação rodoviários, sem prejuízo de 
serem elaboradas e se encontrarem prontas 
para expedição no final da vigência do período 
excecional. 

 
 
3. No âmbito da atividade e gestão urbanística, a 

suspensão por quarenta e cinco (45) dias 
úteis, de todos os prazos para a prática de 
atos procedimentais ou decisórios, quer para o 
Município, quer para os particulares, previstos 
no Regime Jurídico de Urbanização e 
Edificação, fixados e regulados pelo Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
redação vigente e demais legislação 
complementar. 

 
 
4. Os pagamentos das dívidas provenientes de 

processos de execução fiscal, com exceção 
do regime definido para os processos geridos 
ao abrigo do Protocolo formalizado com a 
Autoridade Tributária. 

 
 

Loures, 20 de março de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta de aprovação da 3.ª Alteração 
Permutativa ao Orçamento 2020 e Opções do 
Plano 2020-2023. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 140/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Se verifica, atualmente, a situação de 

emergência nacional decretada por Sua 
Excelência o Sr. Presidente da República, face 
às medidas de contingência e de combate à 
situação epidemiológica provocada pelo 
coronavírus SARS-CoV2 e da doença COVID-
19; 

 
B. É objetivo do Município contribuir para a 

redução dos efeitos negativos com que os 
munícipes de modo geral se deparam de 
momento, em particular os mais 
desfavorecidos reforçando o apoio a estas 
famílias através das instituições que mantêm 
respostas sociais ativas; 

 
C. É necessário dotar a ação denominada “Fundo 

de Emergência Social” com o valor de 
200.000,00 €. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
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 8.3.1 do Decreto-Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação 
vigente, seja aprovada a 3.ª Alteração Permutativa 
ao Orçamento 2020 e Opções do Plano 2020-
2023, conforme documento em anexo. 

 
 

Loures, 24 de março de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o documento 3.ª Alteração Permutativa 
ao Orçamento 2020 e Opções do Plano 2020-
2023 encontra-se disponibilizado em Anexo, nas 
páginas finais da presente edição. 

 
 

CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 
 

Processo n.º 52017/DCA/2020 
Concurso Público para aquisição de Apólices 
de Seguro 
Proposta de ratificação do ato de prestação de 
esclarecimentos, praticado pelo Sr. Presidente da 
Câmara em 10 de março de 2020, no âmbito do 
procedimento. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 127/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Foi instruído e lançado o procedimento do tipo 

concurso público, com publicitação no Jornal 
Oficial da União Europeia, desenvolvido sob o 
número de processo 52017/DCA/2020, e 
tendente à celebração de contratos com vista 
à “Aquisição de Apólices de Seguro”, 
procedimento esse relativamente ao qual está 
em curso o prazo para apresentação de 
propostas; 

 
B. Foram, tempestivamente, solicitados 

esclarecimentos por parte das entidades 
interessadas “Lusitânia, Companhia de 
Seguros, S.A.” e “Fidelidade - Companhia de 
Seguros, S.A.”, mostrando-se necessário que 
o Município providenciasse a respetiva 
resposta; 

 
C. Após análise dos pedidos de esclarecimentos 

formulados pelas entidades interessadas 
concluiu-se caber à Câmara Municipal de 
Loures, enquanto órgão competente para 
contratar, deliberar sobre o teor dos 
esclarecimentos a prestar, na medida em que 
o teor de alguns desses esclarecimentos se 
relaciona com a delimitação do objeto 
contratual e apreciação substantiva de 
conteúdos para a qual não foi delegada 
competência no júri, nem é suscetível de o 
ser; 

 
D. Se mostra adequado prestar os 

esclarecimentos nos exatos termos inseridos 
no documento que se anexa a esta proposta, 
porquanto a informação que de tal documento 
consta é a que resulta, após auscultação para 
o efeito, do serviço requisitante do 
procedimento aqui em apreço, serviço 
requisitante esse que recebeu colaboração 
para esse propósito do mediador de seguros 
do Município; 
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E. A data limite para a resposta aos 
esclarecimentos e retificação de erros e 
omissões era o dia 10 de março de 2020, 
qualquer resposta dada depois dessa data era 
suscetível de causar “perturbação” no 
procedimento, designadamente implicar 
prorrogação do prazo para a apresentação de 
propostas com a inerente despesa resultante 
da necessária publicitação desse facto; 

 
F. Existia manifesta urgência, tendo presente a 

natureza do procedimento, a tramitação 
processual legalmente estabelecida e que 
necessariamente terá de ser observada, as 
potenciais vicissitudes ínsitas a qualquer 
procedimento aquisitivo e suscetíveis de 
causarem desvio ao expectável normal curso 
do mesmo, o facto do contrato em causa ter 
de ser sujeito a visto do Tribunal de Contas e, 
ainda, a dificuldade em reunir 
extraordinariamente a Câmara Municipal para 
o efeito, tudo circunstâncias aptas a protelar a 
conclusão do procedimento e a respetiva 
execução do contrato em tempo útil tendo 
presente a data de início de produção de 
efeitos pretendida para o mesmo; 

 
G. Em razão disso, tomei a decisão de prestar 

esclarecimentos aos interessados, decisão 
essa datada de 10 de março de 2020, 
conforme documento em anexo; 

 
H. A norma legal que fundamenta o ato por mim 

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

 
I. Sendo a Câmara Municipal o órgão 

competente para efeito de aprovação do ato 
praticado carece o ato por mim praticado, pois, 
de ser ratificado. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nos números 5 a 7 do artigo 50.º do 
Código dos Contratos Públicos (versão atual) e do 
disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro (Lei que 
estabelece o regime jurídico das autarquias 
locais), ratificar o ato de prestação de 
esclarecimentos, por mim praticado em 10 de 
março de 2020, conforme documento em anexo, e 
relacionado com o procedimento do tipo concurso 
público, desenvolvido sob o número de processo 
52017/DCA/2020, tendente à celebração de 
contratos para “Aquisição de Apólices de Seguro”. 

Loures, 16 de março de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
 
 
 
 
Processo n.º 52071/DCA/2020 
Concurso Público prestação de serviços de 
fornecimento continuado de refeições 
transportadas a quente e com confeção local 
para alunos, serviço de refeições 
transportadas a quente e com confeção local 
para adultos, pequenos-almoços, lanches, 
piqueniques e fornecimento de kits 
descartáveis, nos refeitórios das escolas do 
ensino básico e jardins de infância do 
Município de Loures 
Proposta de ratificação do ato de prestação de 
esclarecimentos e modificações das peças do 
procedimento, praticado pelo Sr. Presidente da 
Câmara em 10 de março de 2020, no âmbito do 
procedimento. 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 128/2020 
 

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

tipo concurso público, com publicitação no 
Jornal Oficial da União Europeia, tendente à 
celebração de contrato para prestação de 
serviços de fornecimento continuado de 
refeições transportadas a quente e com 
confeção local para alunos, serviço de 
refeições transportadas a quente e com 
confeção local para adultos, pequenos-
almoços, lanches, piqueniques e fornecimento 
de kits descartáveis, nos refeitórios das 
escolas do ensino básico e jardins de infância 
do Município de Loures, cujo processo corre 
sob o n.º 52071/DCA/2020, procedimento esse 
relativamente ao qual se encontra em curso o 
prazo para apresentação de propostas; 
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B. Se mostrou necessário que o Município 
respondesse aos esclarecimentos solicitados 
por entidades interessadas e operasse 
esclarecimentos e modificações ao teor das 
peças do procedimento de “motu proprio”; 

 
C. O ato de prestação de esclarecimentos e 

modificações das peças do procedimento, nos 
termos que constam de documento em anexo, 
foi praticado pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal, mediante decisão datada de 10 de 
março de 2020; 

 
D. A decisão tomada o foi em face da urgência 

em prestar os esclarecimentos e modificar o 
teor das peças do procedimento, tendo 
presente a natureza do procedimento, a 
tramitação processual legalmente estabelecida 
e que necessariamente terá de ser observada, 
as potenciais vicissitudes ínsitas a qualquer 
procedimento aquisitivo e suscetíveis de 
causarem desvio ao expectável normal curso 
do mesmo, o facto antecipável de que o 
contrato a celebrar terá de ser sujeito a visto 
prévio do Tribunal de Contas, não podendo 
haver lugar, pois, ao início da sua execução 
previamente à atribuição do referido visto, e 
ainda a dificuldade em reunir 
extraordinariamente a Câmara Municipal para 
o efeito, tudo circunstâncias aptas a protelar a 
conclusão do procedimento e a respetiva 
execução do contrato em tempo útil, tendo 
presente a data de início de produção de 
efeitos pretendida para o mesmo; 

 
E. A norma legal que fundamenta a prática do ato 

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

 
F. O órgão competente para efeito de aprovação 

dos aludidos esclarecimentos e modificações 
das peças do procedimento é a Câmara 
Municipal, conforme resulta do disposto no n.º 
3 do artigo 50.º e do n.º 5 do artigo 61.º, 
ambas as normas do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro (na sua versão 
atual); 

 
G. Sendo a Câmara Municipal o órgão 

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

 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro (lei que estabelece o regime 
jurídico das autarquias locais), ratificar o ato de 
prestação de esclarecimentos e modificações das 
peças do procedimento, por mim praticado em 10 
de março de 2020, conforme documento em 
anexo e relacionado com o procedimento do tipo 
concurso público, com publicitação no Jornal 
Oficial da União Europeia, tendente à celebração 
de contrato para prestação de serviços de 
fornecimento continuado de refeições 
transportadas a quente e com confeção local para 
alunos, serviço de refeições transportadas a 
quente e com confeção local para adultos, 
pequenos-almoços, lanches, piqueniques e 
fornecimento de kits descartáveis, nos refeitórios 
das escolas do ensino básico e jardins de infância 
do Município de Loures, cujo processo corre sob o 
n.º 52071/DCA/2020. 

 
 

Loures, 16 de março de 2020 
 

O Presidente da Câmara  
 

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

 
 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 129/2020 
 

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

513124853, solicitou a utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas de 
Catujal-Unhos (Pavilhão do Alto do Moinho), 
nos dias 30 de novembro e 14 de dezembro 
de 2019, para a realização do evento 
Pinheirinho de Natal; 
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B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
prevê o pagamento, por hora, de 11,90 € 
(onze euros e noventa cêntimos) em período 
diurno e de 13,23 € (treze euros e vinte e três 
cêntimos) em período noturno, isento de IVA; 

 
C. A ocupação teve a duração total de 13 horas 

(dez horas e trinta minutos em horário diurno e 
duas horas e trinta minutos em horário 
noturno), sendo o valor a pagamento de 
158,03 € (cento e cinquenta e oito euros e três 
cêntimos); 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a isenção do pagamento 
pela utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
(Pavilhão do Alto do Moinho) ao Acromix 
Camarate Clube, no valor total de 158,03 € (cento 
e cinquenta e oito euros e três cêntimos), isento 
de IVA. 

 
 

Loures, 10 de março de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 66.759/URB_L_L/2019 
Útil Pilar Construções, Lda. 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
licença de loteamento n.º 09/1999 (Urbanização 
dos Terraços da Ponte, Sacavém, União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho), nos 
termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 130/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais, no documento E/11239/2020 e o 
despacho do Diretor do DPGU, no documento 
E/31321/2020; 

 
B. Que a alteração preconizada ao alvará de 

loteamento 99/1999, incide unicamente sobre 
as condições de edificabilidade do lote 132, e 
concretamente com a área de construção dos 
pisos em cave, em favor das condições de 
estacionamento; 

 
C. Que a alteração da área de implantação 

(+90,57 m2) se compreende na área do lote, 
pelo que não se traduz em redução dos 
espaços de domínio público; 

 
D. Que, da notificação aos interessados e 

consulta pública, não resultou qualquer 
oposição à alteração ao alvará de loteamento 
agora preconizada; 

 
E. O parecer favorável da Junta de Freguesia da 

União das Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho, no documento E/84477/2019. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença loteamento n.º 99/1999, 
Urbanização dos Terraços da Ponte, em 
Sacavém, na União das Freguesias de Sacavém e 
Prior Velho, e face à pretensão instruída no 
processo 66.759/URB_L_L/2019, em nome de Útil 
Pilar Construções, Lda., ao abrigo do disposto do 
n.º 1 do artigo 5.º, artigo 23.º e n.º 4 do art.º 27.º 
do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação vigente: 
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Aprovar a alteração ao alvará de loteamento 
09/1999, nas condições expressas na planta 
síntese e quadro urbanimétrico propostos. 
 
... 

 
Loures, 16 de março de 2020 

 
O Vereador  

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Processo n.º 67401/URB/LA/L 
Tiago Filipe Cunha Paiva 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
licença de loteamento n.º 01/2002 (Bairro de Tróia, 
Santa Iria de Azóia, 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 131/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais e o despacho do Diretor do DPGU, 
no documento E/18434/2020; 

 
B. Que a alteração preconizada ao alvará de 

loteamento 01/2002, do Bairro Tróia (AUGI), 
incide unicamente nos lotes 174 e 175, 
contíguos, promovendo a sua junção num 
único lote; 

 
C. Que da alteração resultante, e das condições 

de edificabilidade a atribuir ao lote resultante 
(que se passará a designar 174) não existe 
agravamento dos parâmetros urbanísticos 
globais do bairro, verificando-se até 
desagravamento da área de construção de 
anexos; 

 
D. Que, nestes termos, da alteração preconizada, 

se mantém o cumprimento do PDM em vigor; 
 
E. O parecer favorável da Junta de Freguesia da 

União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela, no documento 
E/139700/2019. 

 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença loteamento n.º 01/2002, do 
Bairro de Tróia, em Santa Iria de Azóia, na União 
das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, e face à pretensão instruída 
no processo 67401/URB/LA/L, em nome de Tiago 
Filipe Cunha Paiva, ao abrigo do disposto do n.º 1 
do artigo 5.º e do n.º 1 do artigo 23.º e n.º 4 do 
art.º 27.º do RJUE (Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação), estabelecido pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação vigente: 
 
Aprovar a alteração ao alvará de loteamento 
01/2002, com incidência nos lotes 174 e 175, nas 
condições expressas na planta síntese e quadro 
urbanimétrico propostos. 
 
... 

 
Loures, 16 de março de 2020 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Processo n.º 39.709/L/N/2001 
Domiurbe - Empreendimentos Imobiliários, SA 
Proposta de homologação do auto de vistoria, de 
realização de intervenção coerciva para a 
execução das obras de urbanização ainda em 
falta, de acionamento da totalidade da caução 
existente, e de receção definitiva de todas as 
restantes obras de urbanização não assinaladas 
em falta, nos termos das informações dos serviços 
(alvará de licença de loteamento n.º 05/2008 - 
Cavalo Melado - Bairro Vitória, Pinheiro de Loures, 
Freguesia de Loures). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 132/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 1304 e 10305 e o despacho do Sr. 
Diretor do DPGU, a fls. 1306; 
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B. Que o prazo para concluir a execução das 
obras de urbanização, nos termos do alvará 
de loteamento 05/2008, caducou em 13-11-
2010, mantendo-se até hoje a ausência de 
condições para a receção provisória daquelas 
obras, conforme já atestado no auto da vistoria 
realizada em 14-07-2016; 

 
C. Que apesar das sucessivas insistências junto 

do urbanizador para prosseguir e concluir as 
obras de urbanização, não se verificou 
qualquer evolução nesse sentido; 

 
D. Que não se podendo protelar mais a 

intervenção coerciva, sob pena de degradação 
dos trabalhos realizados e da caução 
disponível, se desencadearam os 
procedimentos necessários instrução da 
execução coerciva das obras em falta; 

 
E. Que decorrido o prazo estabelecido (fl. 1309), 

para que a Junta de Freguesia de Loures, se 
pronunciasse sobre o assunto em questão, 
não foi rececionado qualquer pronunciamento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença de loteamento n.º 05/2008, de 
12.05.2008, em Cavalo Melado - Bairro Vitória, no 
Pinheiro de Loures, na freguesia de Loures, 
emitido no âmbito do processo 39.709/L/N/2001, 
em nome de Domiurbe - Empreendimentos 
Imobiliários, SA, ao abrigo do disposto no n.º 1 
artigo 84.º e do n.º 1 do artigo 87.º do RJUE 
(Regime Jurídico da Urbanização e Edificação), 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação em vigor, aprovar: 
 
1. A homologação do auto de vistoria a folhas 

1195 a 1210 do processo em referência; 
 
2. A realização de intervenção coerciva para a 

execução das obras de urbanização ainda em 
falta, de acordo com o auto de vistoria agora 
homologado, tendo em atenção a informação 
dos serviços a folhas 1290 a 1296, a 
estimativa de custos a folha 1287 e o 
despacho a folha 1298 do processo em 
referência; 

 
3. Acionar a totalidade da caução existente, na 

figura da garantia bancária n.º 
0054.032599193, da CGD, no valor de 
376.514,50 € (trezentos e setenta e seis mil, 
quinhentos e catorze euros e cinquenta 
cêntimos); 

 

4. Considerar recebidas definitivamente todas as 
restantes obras de urbanização não 
assinaladas em falta, face ao tempo decorrido 
com plena utilização pública das mesmas. 

... 
 

Loures, 16 de março de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
Processo n.º 43.507/LA/L/N/2003 
Guilherme Maria da Luz 
Proposta de homologação do auto de vistoria, de 
receção definitiva das obras de urbanização; e de 
libertação da caução existente, nos termos das 
informações dos serviços (alvará de licença de 
loteamento n.º 05/2009, Quinta Nova de São 
Roque, União das Freguesias de Santo Antão e 
São Julião do Tojal). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 133/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 1249, 1250 e 1251 e o despacho do Sr. 
Diretor do DPGU, a fl. 1252; 

 
B. O prazo decorrido após deliberação, em 23-

07-2014, de receção provisória das obras de 
urbanização; 

 
C. O teor e conclusão do auto da vistoria 

realizada em 10-02-2020 (folhas 1244 a 1248 
do processo), com vista à receção definitiva 
das obras de urbanização relativas ao alvará 
de loteamento 05/2009; 

 
D. O parecer favorável da Junta da União das 

Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal, expresso na vistoria realizada, como 
documenta o respetivo auto. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença de loteamento n.º 05/2009, de 
22-06-2009, na Quinta Nova de São Roque, na 
freguesia da União das Freguesias de Santo 
Antão e São Julião do Tojal emitido no âmbito do 
processo 43.507/LA/L/N/2003, em nome de 
Guilherme Maria da Luz, ao abrigo do disposto no 
n.º 1 do artigo 87.º e do n.º 5 do artigo 54.º do 
RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação em vigor, 
aprovar: 
 
1. A homologação do auto de vistoria  a fls. 1244 

a 1248, conducente à receção definitiva das 
obras de urbanização; 

 
2. A receção definitiva das obras de urbanização; 
 
3. A libertação da caução existente, no valor de 

14.956,37 € (catorze mil, novecentos e 
cinquenta e seis euros e trinta e sete 
cêntimos) prestada pela garantia bancária n.º 
00350957 do Banco Espírito Santo. 

 
... 

 
Loures, 16 de março de 2020 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
Processo n.º 66958/URB_AU_E 
Ondagrafe - Artes Gráficas 
Proposta de isenção do cumprimento da totalidade 
dos lugares de estacionamento (Rua Dr. Catanho 
Menezes, Cabeço de Montachique, Freguesia de 
Lousa). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 134/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, no 
documento E/26517/2020; 

 

B. Que a necessidade de maior dotação de 
parqueamento decorre da alteração de uso 
das antigas instalações da tipografia Grifos - 
Artes Gráficas / Ondagrafe, agora deslocadas 
para Santo Antão do Tojal, pretendendo-se 
assim conferir novo uso de serviços ao edifício 
libertado; 

 
C. Que tratando-se de edificação existente, sem 

condições de albergar lugares de 
parqueamento no seu interior, apenas é 
possível garantir 9 lugares de parqueamento 
no espaço descoberto fronteiro ao edifício que 
o separa da ER 374 (Rua Doutor Catanho de 
Menezes naquele troço); 

 
D. O parecer favorável da Junta de Freguesia de 

Lousa, no documento E/114018/2019. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 66958/URB_AU_E, em nome de 
Ondagrafe - Artes Gráficas, que se refere à 
alteração de uso de indústria para serviços 
(atividades lúdicas) em edifício desocupado e sem 
função, atualmente localizada na Rua Dr. Catanho 
Menezes, em Cabeço de Montachique, na 
Freguesia de Lousa, ao abrigo da exceção 
prevista nos termos do n.º 3 do artigo 150.º do 
Regulamento do PDM, conjugado com o artigo 
33.º do RMEU, aprovar: 
 
A isenção do cumprimento da totalidade dos 
lugares de estacionamento, designadamente 6 
(seis) lugares. 
 
... 

 
Loures, 16 de março de 2020 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata) 
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COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 
 

HABITAÇÃO 
 

Processo n.º DH/D/2/2020 - 07.02.D.347 
Empreitada de reparação e beneficiação dos 
edifícios situados nos Lotes A, B, C e D do 
Bairro Quinta da Vitória, Loures 
Proposta de aprovação do início, tipo e peças do 
procedimento, da fixação de preço anormalmente 
baixo, da decisão de não contratação por lotes, do 
valor da caução, do anúncio do concurso público, 
da constituição e composição do Júri do concurso, 
da delegação de competências no Júri e no 
Presidente da Câmara, da publicação eletrónica 
do anúncio do concurso, da designação de 
representante autorizado para assinatura de 
documentos na plataforma eletrónica, e da 
designação do gestor do contrato, 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 135/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Os edifícios de habitação municipal situados 

nos lotes A, B, C e D do Bairro Quinta da 
Vitória apresentam um elevado estado de 
degradação que compromete a utilização 
digna por parte dos moradores; 

 
B. É pretensão da Câmara Municipal de Loures 

garantir as devidas condições de 
habitabilidade dos fogos de habitação que 
possui; 

 
C. Este objetivo está inscrito no Plano Plurianual 

de Investimento e foi preparado o 
procedimento para lançamento da “Empreitada 
de Reparação e Beneficiação dos Edifícios 
Situados nos Lotes A, B, C E D do Bairro Quinta 
da Vitória, Loures”; 

 
D. Este procedimento encontra-se em condições 

para ser tomada a decisão de contratar, sendo 
o valor económico estimado do contrato de 
417.250,00 € (quatrocentos e dezassete mil, 
duzentos e cinquenta euros) não incluindo o 
imposto sobre o valor acrescentado; 

 
E. 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 de 
contratação pública em apreço é a Câmara 
Municipal; 

 

F. Foi verificado nesta data, que a despesa do 
Município de Loures está prevista na rubrica 
07.02/07.01.02.03 e ação 2020/I/3, cabimento 
659/2020. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 36.º, artigo 38.º, n.º 2 
do artigo 40.º, do n.º 4 do artigo 47.º, da alínea c) 
do n.º 1 do artigo 16.º e da alínea b) do artigo 19.º, 
todos do DL n.º 18/2008, de 29 de janeiro (CCP), e 
bem assim, da alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e alínea b) do 
n.º 1 do artigo 18.º do DL n.º197/99, de 8 de junho: 
 
1. A aprovação da abertura do procedimento por 

Concurso Público, nos termos da alínea b) do 
artigo 19.º do CCP, pelo valor base de 
417.250,00 € (quatrocentos e dezassete mil, 
duzentos e cinquenta euros) sem IVA, com um 
prazo máximo de execução de 300 (trezentos) 
dias seguidos; 

 
2. A aprovação da fundamentação do valor base, 

que corresponde ao valor total calculado na 
estimativa orçamental da empreitada; 

 
3. A aprovação de preço anormalmente baixo 

quando for 15% ou mais, inferior à média das 
propostas a admitir, considerando-se que o 
preço inferior produzirá decréscimo da 
qualidade dos trabalhos tendo em 
consideração os preços médios praticados no 
mercado; 

 
4. A aprovação da decisão de não contratação 

por lotes, nos termos da alínea a) do n.º 2 do 
artigo 46.º-A do CCP, uma vez que a 
empreitada apresenta um preço base inferior a 
500.000,00 €; 

 
5. A aprovação da caução a prestar pelo 

empreiteiro no valor de 5% do valor da 
adjudicação; 

 
6. A aprovação do Programa de Concurso e dos 

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

 
A) PP - Preço da Proposta 50% 
B) VT - Valia Técnica 50% 
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7. A aprovação do seguinte critério de 
desempate: 

 
Em caso de empate entre duas ou mais propostas 
válidas, utilizar-se-ão os critérios abaixo listados, 
por grau de importância decrescente: 
 
• Pontuação da Valia Técnica; 
• Pontuação da Memória Descritiva e 

Justificativa; 
• Pontuação do Plano de Trabalhos; 
• Pontuação do Plano de Mão de obra; 
• Pontuação do Plano de Equipamentos. 
 
Estes critérios serão aplicados sucessivamente 
até que sejam eliminados todos os empates 
existentes. 
 
Em caso de subsistência do empate após 
aplicação destes critérios, a resolução do mesmo 
será realizada por via de um sorteio, a realizar 
através de ato público, com prévia comunicação 
aos concorrentes, relativamente ao locar e hora. 
 
8. Aprovação do Caderno de Encargos; 
 
9. Aprovação do Anúncio do Concurso Público; 
 
10. A aprovação da seguinte constituição e 

composição do júri: 
 
• Eng.ª Lucília Reis, presidente; 
• Eng.º João Lourenço, 1.º vogal efetivo; 
• Arqt.ª Catarina Almeida, 2.º vogal efetivo; 
• Eng.º António Bracons Carneiro, 1.º vogal 

suplente; 
• Eng.º Orlando Bonfim, 2.º vogal suplente. 
 
11. A delegação de competências no júri nos 

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

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

documentos e pedidos de prorrogação de 
prazos; 

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

d) Audiência prévia dos concorrentes; 
e) Prorrogação de prazos que não impliquem a 

alteração do valor base do procedimento. 
 
12. A delegação das seguintes competências no 

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

 
 

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

impliquem a alteração do valor base do 
procedimento. 

 
13. A autorização para a publicação eletrónica do 

anúncio do concurso no sítio do Diário da 
República. 

 
14. Designação dos seguintes funcionários, ao 

abrigo do disposto nos n.os 1, 2 e 7 do artigo 
54.º da Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto, como 
representantes autorizados para assinar 
eletronicamente os documentos da 
responsabilidade da entidade adjudicante na 
plataforma eletrónica Vortal: Catarina Diz 
Almeida, Técnica Superior e João Pedro 
Florindo Lourenço, Técnico Superior; 

 
15. A designação do gestor do contrato, a fl. 222 

(Proc. DH/D/2/2020 - 07.02.D.347), nos 
termos do artigo 290.º-A do CCP: Catarina Diz 
Almeida, Técnica Superior na Divisão de 
Habitação; 

 
 

Loures, 17 de março de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 
 

Prestação de serviços de assistência técnica 
de equipamentos multifuncionais, com site 
manager e consumíveis necessários ao seu 
bom funcionamento 
Proposta de renovação do contrato n.º 88/2019, 
celebrado entre o Município de Loures e RICH 
Portugal, Unipessoal, Lda., pelo período de 12 
(doze) meses, condicionada à prestação da 
caução pela cocontratante, e de notificação à 
cocontratante da deliberação tomada pela Câmara 
Municipal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 136/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência de procedimento aquisitivo, do 

tipo concurso público, foi adjudicada, por 
deliberação do Executivo Municipal, tomada 
na 35.ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de 
abril de 2019, à RICOH Portugal, Unipessoal, 
Lda., a prestação de serviços de assistência 
técnica de equipamentos multifuncionais, com 
site manager e consumíveis necessários ao 
seu bom funcionamento para a totalidade de 
376 equipamentos; 

 
B. Na sequência da adjudicação efetuada foi 

outorgado o contrato n.º 88/2019, com início 
de produção de efeitos no dia 01 de maio de 
2019 e período de vigência de 12 (doze) 
meses, ou até se atingir o preço contratual, 
suscetível de renovação por igual e 
sucessivos períodos de 12 (doze) meses, até 
um período máximo de vigência contratual de 
36 (trinta e seis) meses (cfr. Cláusula 2.ª); 

 
C. O contrato n.º 88/2019 cessa efeitos a 30 de 

abril de 2020, mantendo-se a necessidade do 
serviço contratado; 

 
D. A RICOH Portugal, Unipessoal, Lda. 

manifestou interesse na renovação do contrato 
88/2019. por igual e sucessivo período de 12 
(doze) meses; 

 
E. O órgão competente para autorizar a 

renovação do contrato é o órgão competente 
para contratar, ou seja, a Câmara Municipal; 

 
F. A renovação do contrato fica condicionada à 

prestação de nova caução pela cocontratante, 
nos termos previstos na cláusula 8.ª, n.º 2, do 
contrato 88/2019. 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 36.º do Código dos Contratos 
Públicos (CCP) na sua atual redação, aprovar: 
 
1. A renovação do contrato 88/2019, pelo 

período de 12 (doze) meses, condicionada à 
prestação da caução pela cocontratante, nos 
termos previstos na cláusula 2.ª e cláusula 8.ª, 
n.º 2, do contrato; 

 
2. A notificação à cocontratante da deliberação 

tomada pela Câmara Municipal. 
 
 

Loures, 12 de março de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

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 
Técnico da carreira geral de Assistente Técnico, 
para exercício de funções em vários serviços da 
Câmara Municipal, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 137/2020 

 
Considerando que: 
 
A. No Mapa de Pessoal vigente, que reflete as 

necessidades de recursos humanos 
evidenciadas pelos serviços, estão previstos e 
não ocupados 146 postos de trabalho da 
carreira de assistente técnico; 

 
B. A necessidade de assistentes técnicos é 

transversal a todos os Departamentos do 
Município; 
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C. O último procedimento concursal promovido, 
para a carreira de assistente técnico, foi 
restrito a candidatos detentores de vínculo de 
emprego público por tempo indeterminado, 
ficando aprovados, após a aplicação dos 
métodos de seleção, 37 candidatos; 

 
D. A afetação de assistentes técnicos seria 

agilizada com a existência de uma reserva de 
recrutamento com mais candidatos, o que 
seria facilitado com o alargamento do âmbito 
de recrutamento a candidatos sem vínculo de 
emprego público; 

 
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 
12.03.2020, 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. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas e 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 Técnico da carreira geral 
de Assistente Técnico, para exercício de funções 
em vários serviços da Câmara Municipal, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado,  nos termos do 
disposto no 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, 18 de março de 2020. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 126/2020 
 

de 12 de março de 2020 
 

(registo E/32089/2020, de 12.03.2020) 
 

Designação em regime de substituição 
do Técnico Superior 

Paulino Miguel Geraldes Reis 
no cargo de Chefe da Divisão de Obras (DO) 

 
Na sequência da proposta de deliberação n.º 
110/2020, aprovada na 57.ª Reunião Ordinária, de 
11 de março de 2020, e atendendo à aprovação 
da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de 
Loures, publicada, através do Despacho n.º 
9712/2019, em Diário da República, 2.ª Série, n.º 
205, de 24 de outubro de 2019, e à necessidade 
de funcionamento das novas unidades orgânicas 
aí previstas e no uso da competência prevista na 
alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, e de acordo com o previsto na 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de agosto, pela Lei n.º 64-
A/2008, de 31 de dezembro, pela Lei n.º 3-B/2010, 
de 28 de abril, pela Lei n.º 68/2013, de 29 de 
agosto, pela Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro, 
na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, mandada aplicar à administração local 
pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, alterada 
pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, pela 
Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e pela Lei n.º 
114/2017, de 29 de dezembro, determino a 
designação em regime de substituição do Técnico 
Superior Paulino Miguel Geraldes Reis no cargo 
de Chefe da Divisão de Obras (DO). 

 
O presente despacho produz efeitos a partir de 12 
de março de 2020. 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Bernardino Soares 
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DESPACHO n.º 152/2020 
 

de 12 de março de 2020 
 

(registo E/32922/2020, de 16.03.2020) 
 

Designação de Coordenadora 
do Gabinete de Auditoria Interna 

 
Considerando que a Assembleia Municipal de 
Loures aprovou, na sua 1.ª Reunião da 4.ª Sessão 
Ordinária, realizada em 26 de setembro de 2019, 
as propostas n.ºs 468/2019 e 528/2019, relativas 
ao Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, aprovadas na 44.ª e 45.ª 
Reuniões Ordinárias da Câmara Municipal de 
Loures, realizadas, respetivamente, em 28 de 
agosto e 11 de setembro de 2019; que o referido 
Regulamento foi publicado na 2.ª série do Diário 
da República, n.º 205, em 24 de outubro de 2019, 
através do Despacho n.º 9712/2019, prevê no seu 
artigo 37.º a constituição do Gabinete de Auditoria 
Interna, e no uso da competência prevista na 
alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em 
vigor, determino a designação da Técnica 
Superior, Lara Cristina Vaz Carlos Barata, como 
coordenadora do Gabinete de Auditoria Interna. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir de 1 
de março de 2020. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 153/2020 
 

de 13 de março de 2020 
 

(registo E/33119/2020, de 16.03.2020) 
 

Implementação de Medidas de Prevenção 
do COVID-19 

 
Na sequência da anterior recomendação da 
autoridade de saúde do concelho, o Delegado de 
Saúde Coordenador, Chefe do Serviço de Saúde 
Publica do ACES de Loures e Odivelas, 
relativamente à suspensão da realização de 
eventos, independentemente do número de 
pessoas e considerando os desenvolvimentos da 
epidemia COVID-19, as últimas recomendações 
da autoridade de saúde do concelho, bem como 
as recomendações emanadas pelo Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, e 
no uso da competência prevista na alínea ee) do 
n.º 1 do artigo 33.º do Anexo l da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na redação vigente, que me foi 
delegada pela Câmara Municipal, e nos termos 
das competências próprias que me são conferidas 
pelos artigos 35.º, n.º 1, alínea b) e n.º 2, alínea 
a),bem como o 37.º, ambos do mesmo Anexo I da 
citada Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
redação em vigor, determino: 
 
Com efeitos a partir de 14 de março: 
 
1. Suspender todas as atividades (aulas, treinos, 

competições) nas piscinas municipais e 
pavilhões desportivos; 

 
2. Suspender todas as atividades nas 

Bibliotecas, Museus, Galerias e Arquivo 
Municipais; 

 
3. Suspender todas as atividades dos mercados 

de rua; 
 
4. Encerramento dos bebedouros públicos; 
 
5. Encerramento dos Cemitérios, com exceção 

da realização de funerais. 
 
Com efeitos a partir de 16 de março: 
 
1. Encerramento de todos os Serviços de 

Atendimento Presencial, incluindo as 
Tesourarias, devendo os atendimentos ser 
preferencialmente via online ou por contacto 
telefónico. Os atendimentos presenciais que 
sejam considerandos absolutamente 
inadiáveis só poderão ser realizados com 
marcação prévia, após contacto telefónico; 
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2. Suspender a cedência do serviço de 
transportes a todas as entidades externas, 
independentemente de ter já sido autorizada, 
bem como suspender todo o apoio logístico e 
de meios para iniciativas ou eventos 
realizados por entidades externas; 

 
3. Suspender todas as atividades nos Polos da 

Academia dos Saberes; 
 
4. Encerramento dos seguintes parques 

municipais: 
 
- Parque Municipal de Cabeço de Montachique; 
 
- Parque Urbano de Santa Iria de Azóia; 
 
- Parque Urbano da Quinta dos Remédios. 
 
 
5. Encerramento de todos os Parques Infantis; 
 
6. Suspender, por parte da LouresParque - 

Empresa Municipal de Estacionamento de 
Loures, E.M., a fiscalização do cumprimento 
do pagamento do estacionamento tarifado à 
superfície. 

 
 
Outras situações similares, que venham a ser 
consideradas neste âmbito, serão objeto da 
aplicação das medidas que se entenderem mais 
adequadas ao caso em concreto. 
 
As presentes medidas mantêm-se em vigor até 
novas orientações do Delegado de Saúde do 
ACES de Loures e Odivelas ou enquanto a 
situação da epidemia COVID-19 assim o justifique. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 155/2020 
 

de 17 de março de 2020 
 

(registo E/33419/2020, de 17.03.2020) 
 

Implementação de medidas de prevenção 
do COVID-19 

 
Considerando as medidas de Saúde Pública que 
estão a ser implementadas para enfrentar a 
propagação do vírus (COVID-19); 
 
Atendendo às medidas concretizadas pela 
Câmara Municipal de Loures, decorrentes do 
despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março, que 
ordena aos empregadores públicos a elaboração 
de um plano de contingência alinhado com as 
orientações emanadas pela Direção-Geral da 
Saúde, no âmbito da prevenção e controlo de 
infeção por novo Coronavírus (CDVID-19); 
 
Atendendo às orientações e recomendações que 
têm vindo a ser emitidas pela autoridade de saúde 
do concelho, o Delegado de Saúde Coordenador, 
Chefe do Serviço de Saúde Pública do ACES 
Loures Odivelas; 
 
Considerando a declaração da situação de alerta 
em todo o território nacional emitida pelos 
Ministros da Administração Interna e da Saúde 
através do despacho conjunto n.º 3298-B/2020, de 
13 de março, publicado no Diário da República n.º 
52, 2.ª serie, de 13 de março, 
 
Na sequência da avaliação da situação para a 
área territorial do concelho de Loures, efetuada 
pela Comissão Municipal de Proteção Civil na 
reunião realizada no dia 13 de março. 
 
 
1- Relevam-se as seguintes medidas de caráter 

excecional, já determinadas e em execução, 
sem prejuízo de outras que a evolução da 
situação venha a determinar: 

 
a) A suspensão dos eventos, entendidos como 

acontecimentos de caráter não regular, com 
aglomerados de pessoas provenientes de 
locais desconhecidos, independentemente do 
número de pessoas; 

 
b) O cancelamento de todos os eventos que 

impliquem ou possam implicar a concentração, 
em espaço fechado, de mais de 1.000 
pessoas; 
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c) O cancelamento de todos os eventos que 
ocorram ao ar livre e que impliquem a 
concentração de mais de 5.000 pessoas; 

 
d) A suspensão da atividade (aulas, treinos e 

competições) em todas as piscinas municipais 
e pavilhões desportivos; 

 
e) A suspensão da atividade nos polos da 

Academia dos Saberes, na Escola de 
Prevenção e Segurança e de todas a ações 
externas de formação e sensibilização pública 
dinamizadas a partir deste equipamento; 

 
f) A suspensão da atividade na creche 

municipal, nas bibliotecas, museus e galerias 
municipais e de todas as atividades dos 
mercados de rua; 

 
g) O encerramento dos cemitérios, com exceção 

para a realização de funerais, e dos 
bebedouros públicos; 

 
h) O encerramento de todos os serviços de 

atendimento presencial, incluindo as 
tesourarias, devendo os atendimentos ser 
preferencialmente via online ou por contacto 
telefónico. Os atendimentos presenciais que 
sejam considerandos absolutamente 
inadiáveis só poderão ser realizados com 
marcação prévia, após contacto telefónico; 

 
i) A suspensão da cedência do serviço de 

transportes a todas as entidades externas, 
independentemente de ter já sido autorizada, 
bem como suspender todo o apoio logístico e 
de meios para iniciativas ou eventos 
realizados por entidades externas; 

 
j) O encerramento dos seguintes parques 

municipais: Parque Municipal do Cabeço de 
Montachique, Parque Urbano de Santa Iria de 
Azóia e Parque Urbano da Quinta dos 
Remédios. Encerrar, igualmente, todos os 
parques infantis; 

 
k) A suspensão, por parte da LouresParque - 

Empresa Municipal de Estacionamento de 
Loures, E.M., a fiscalização do cumprimento 
do pagamento do estacionamento tarifado à 
superfície. 

 
 
2- A convocação do Centro de Coordenação 

Operacional Municipal, constituído pelas 
entidades e serviços municipais relevantes 
para a monitorização da situação 
epidemiológica existente, em particular na 
área territorial do concelho de Loures; 

 

3- Os diferentes serviços municipais adotarão as 
medidas necessárias à garantia dos apoios 
aos agentes de proteção civil nas suas 
missões de proteção e socorro, emergência e 
outras em que estejam em perigo pessoas e 
bens, sempre que solicitados pelo Serviço 
Municipal de Proteção Civil; 

 
4- Recomendar aos munícipes que utilizem 

preferencialmente para acesso a serviços da 
Câmara Municipal e dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Concelhos de Loures e Odivelas os canais 
digitais / internet, telefónicos e plataformas 
disponíveis nas suas páginas oficiais; 

 
5- Apelar à população do concelho de Loures 

para a adoção de comportamentos 
responsáveis face ao risco de contágio 
existente, seguindo as recomendações gerais 
difundidas pelas autoridades de saúde 
competentes, com particular atenção às 
emitidas pela Direção-Geral da Saúde, 
nomeadamente: 

 
a) Seguir as regras de etiqueta respiratória, a 

lavagem das mãos e o distanciamento social 
enquanto ações de precaução de controle da 
infeção e que têm vindo a ser difundidas pelas 
autoridades de saúde; 

 
b) Informar-se e esclarecer-se junto das fontes 

oficiais, recorrendo às páginas das respetivas 
entidades públicas, obtendo desta forma 
informação fidedigna; 

 
c) Recorrer à linha 5NS24 (808 24 24 24) 

enquanto contacto preferencial para obter 
apoio e orientação perante eventuais casos 
suspeitos; 

 
 
6- As medidas adotadas vigoram pelo período 

temporal estabelecido na declaração da 
situação de alerta (até 9 de abril de 2020), 
sem prejuízo de posterior prorrogação em 
função da evolução da situação 
epidemiológica. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 6 

 

 
 

25 de MARÇO 
de 2020 

 
 
 
 

23 

 

 DESPACHO n.º 160/2020 
 

de 20 de março de 2020 
 

(registo 34519/2020, de 20 de março de 2020) 
 

Implementação de medidas 
excecionais e temporárias 

de resposta à situação epidemiológica 
provocada pelo coronavírus 

SARS-CoV2 - COVID-19 
 

Na sequência de recomendações anteriores das 
autoridades de saúde do concelho, do Delegado 
de Saúde Coordenador, Chefe dos Serviços de 
Saúde Pública do ACES de Loures e Odivelas e 
da DGS - Direção-Geral de Saúde, foram 
exarados e publicados os Despachos da 
Presidência e do Sr. Vereador Gonçalo Caroço, 
n.ºs 153, 154 e 155 de, respetivamente, 13, 16 e 
17 de março de 2020, determinando um conjunto 
de medidas adequadas e proporcionais, aplicáveis 
ao território do concelho de Loures, à organização 
e funcionamento dos serviços municipais e/ou 
integrantes do universo do Município, 
correspondendo aos estados de contingência e de 
calamidade, em resposta à situação 
epidemiológica provocada pelo coronavírus - 
SARS-CoV2 - COVID-19. 
 
Entretanto e como é do conhecimento público, 
verificado o agravamento da situação 
epidemiológica do País, foi “Decretado o Estado 
de Emergência”, por Decreto do Presidente da 
República n.º 14-A/2020, de 18 de março, com 
Autorização da Assembleia da República, através 
da RAR n.º 15-A/2020, de 18 de março, seguido 
da implementação da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de 
março, e RCM, adotando medidas excecionais e 
temporárias de resposta à situação em causa. 
 
Estas medidas vigoram em todo o território 
nacional e têm a duração de 15 dias, com início às 
00:00 horas de 19 de março e cessando às 23:59 
horas do dia 2 de abril de 2020, sem prejuízo de 
novas renovações, nos termos da lei. 
 
Assim, nos termos constitucionais e legais, a 
declaração do “Estado de Emergência” e a 
implementação de medidas de exceção 
correspondentes limita-se ao estritamente 
necessário para a adoção das referidas medidas e 
os seus efeitos terminarão logo que a normalidade 
seja retomada. 
 
 
 

De todo o modo, esta legislação entretanto 
publicada e em vigor confere ao Governo a às 
Autoridades Públicas um conjunto de poderes 
excecionais que se traduzem em limitações de 
direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, da 
circulação de pessoas, da liberdade de iniciativa 
económica, de estabelecimentos abertos, do 
cumprimento de horários, de organização do 
trabalho, entre outras, no reforço da segurança e 
certeza jurídicas das medidas a tomar e na 
solidariedade institucional dos diferentes níveis da 
Administração do Estado, sem prejuízo de outras 
determinações que a evolução da situação venha 
a determinar. 
 
 
Assim, ao abrigo da Autonomia Constitucional das 
Autarquias Locais, ínsita nos artigos 6.º e 235.º e 
ss da CRP - Constituição da República 
Portuguesa, e no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro na redação 
vigente, que me foi delegada pela Câmara 
Municipal, e nos termos das competências 
próprias que me são conferidas pelo artigo 35.º, 
n.º 1, alíneas a) e b), e n.º 2, alínea a), bem como 
o artigo 37.º, ambos do mesmo Anexo I da citada 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na redação em 
vigor, determino: 
 
A. Enunciar a Síntese da Resolução do 

Conselho de Ministros de 19 de março de 
2020 

 
Não se suspendem as seguintes atividades: 
 
• comércio eletrónico, atividades de 

prestação de serviços que sejam prestados 
à distância, sem contacto com o público, ou 
que desenvolvam a sua atividade através de 
plataforma eletrónica; 

 
• comércio a retalho ou atividades de 

prestação de serviços situados ao longo da 
rede de autoestradas e no interior das 
estações ferroviárias, aeroportuárias, fluviais 
e nos hospitais, a menos que tenha sido ou 
venha a ser determinado o encerramento 
daquelas infraestruturas; 

 
• restauração em cantinas ou refeitórios que 

se encontrem em regular funcionamento e 
noutras unidades de restauração coletiva 
cujos serviços de restauração sejam 
praticados ao abrigo de um contrato de 
execução continuada. 
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As limitações previstas no estado de emergência 
não se aplicam: 
 
• às atividades de comércio por grosso; 
 
• à prestação de serviços entre operadores 

económicos; 
 
• à prestação de serviços na área de hotelaria 

(que não sejam serviços de restauração); 
 
• aos estabelecimentos que pretendam manter 

atividade exclusivamente para entrega ao 
domicílio, sem prejuízo da necessidade dos 
respetivos operadores deverem cumprir as 
regras de higiene e as demais recomendações 
da autoridade de saúde. 

 
Os serviços públicos essenciais continuam a 
desempenhar as suas funções sem qualquer 
alteração. 
 
A prestação de serviços públicos mantém-se 
através dos meios digitais e dos centros de 
contacto com os cidadãos e as empresas; o 
atendimento presencial é suspenso. 
 
As entidades empregadoras públicas e 
privadas devem disponibilizar meios de 
teletrabalho, sempre que possível, para permitir 
aos trabalhadores o exercício das suas funções 
laborais a partir do seu domicílio pessoal, em 
regime de teletrabalho. 
 
Todos os cidadãos em vigilância ativa pelas 
autoridades de saúde têm de ficar em 
isolamento obrigatório, mesmo que seja no 
domicílio, sob pena de crime de desobediência. 
 
 
Para quem não esteja confinado a este 
isolamento obrigatório as regras são as 
seguintes: 
 
Os cidadãos só podem circular na via pública 
para: 
 
• Aquisição de bens e serviços; 
 
• Desempenho de atividades profissionais que 

não possam realizar-se por teletrabalho em 
casa; 

 
• Aquisição de suprimentos necessários ao 

exercício da atividade profissional em 
teletrabalho; 

 
• Deslocações por motivos de saúde, como 

cuidados de saúde e transporte de pessoas 
que deles precisem; 

• Deslocações por outros motivos de urgência, 
nomeadamente para: 

 
• transporte para acolhimento de emergência de 

vítimas de violência doméstica ou tráfico de 
seres humanos; 

 
• deslocações de médicos-veterinários, de 

detentores de animais para assistência 
médico-veterinária, de cuidadores de colónias 
autorizadas pelos municípios, de voluntários 
de associações zoófilas com animais a cargo 
que necessitem de se deslocar aos abrigos de 
animais e de equipas de resgate de animais; 

 
• Deslocações por razões familiares, para 

assistência de pessoas vulneráveis, pessoas 
portadoras de deficiência, filhos, progenitores, 
idosos ou outros dependentes; 

 
• Deslocações por outras razões familiares 

imperativas, designadamente o cumprimento 
de partilha de responsabilidades parentais, 
conforme determinada por acordo entre os 
titulares das mesmas ou pelo tribunal 
competente; 

 
• Deslocação a agências bancárias e agências 

de corretores de seguros ou seguradoras; 
 
• Deslocações de curta duração para efeitos de 

atividade física, sendo proibido o exercício de 
atividade física coletiva, considerando-se, para 
este efeito, mais de duas pessoas; 

 
• Deslocações de curta duração para efeitos de 

passeio dos animais de companhia; 
 
• Deslocações por parte de pessoas portadoras 

de livre-trânsito emitido nos termos legais, no 
exercício das respetivas funções ou por causa 
delas; 

 
• Deslocações por parte de pessoal das 

missões diplomáticas, consulares e das 
organizações internacionais localizadas em 
Portugal, desde que relacionadas com o 
desempenho de funções oficiais; 

 
• Retorno ao domicílio pessoal; 
 
• Outras atividades de natureza análoga ou por 

outros motivos de força maior ou necessidade 
impreterivel, desde que devidamente 
justificados. 
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Religião e funerais só em condições especiais: 
 
• São proibidas as celebrações de cariz 

religioso e de outros eventos de culto que 
impliquem uma aglomeração de pessoas; 

 
• A realização de funerais está condicionada a 

medidas organizacionais que evitem 
aglomerados e controlem as distâncias de 
segurança. 

 
Os veículos particulares só podem circular na 
via pública para: 
 
• realizar as atividades permitidas; 
 
• reabastecimento em postos de combustível; 
 
 
Em todas as deslocações efetuadas devem ser 
respeitadas as recomendações e ordens 
determinadas pelas autoridades de saúde. 
 
 
É estabelecido o encerramento das seguintes 
instalações e estabelecimentos de lazer, 
cultura, desporto e outras atividades: 
 
1. Atividades recreativas, de lazer e diversão 
 
• Restaurantes e cafés-concerto; 
• Casas de fado; 
• Discotecas e salões de dança; 
• Bares; 
• Salas de festas; 
• Galerias de arte e de exposições; 
• Circos; 
• Parques de diversão, feiras e similares; 
• Parques aquáticos; 
• Jardins zoológicos; 
• Parques recreativos para crianças; 
• Quaisquer locais destinados a práticas 

desportivas de lazer; 
• Outros locais ou instalações semelhantes às 

anteriores. 
 
 
2. Atividades culturais e artísticas: 
 
• Auditórios; 
• Cinemas; 
• Teatros; 
• Museus e Monumentos Nacionais; 
• Praças, locais e instalações tauromáquicas; 
• Pavilhões de congressos; 
• Salas de concertos; 
• Salas de conferências; 
• Salas de exposições; 
• Salas polivalentes e pavilhões multiusos. 

3. Atividades desportivas: 
 
• Campos de futebol, rugby e similares; 
• Pavilhões ou recintos fechados; 
• Pavilhões de futsal, basquetebol, andebol, 

voleibol, hóquei em patins e similares; 
• Campos de tiro; 
• Courts de ténis, padel e similares; 
• Pistas de patinagem, hóquei no gelo e 

similares; 
• Piscinas; 
• Rings de boxe, artes marciais e similares; 
• Circuitos permanentes de motas, automóveis 

e similares; 
• Velódromos; 
• Hipódromos e pistas similares; 
• Pavilhões polidesportivos; 
• Ginásios e academias; 
• Pistas de atletismo; 
• Estádios. 
 
 
4. Espaços abertos e via pública: 
 
• Pistas de ciclismo, motociclismo, 

automobilismo e rotas similares; 
• Provas e exibições náuticas; 
• Provas e exibições aeronáuticas; 
• Desfiles e festas populares ou manifestações 

folclóricas ou outras de qualquer natureza. 
 
 
5. Atividades de jogos e apostas: 
 
• Casinos; 
• Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, 

como bingos ou similares; 
• Salões de jogos; 
• Salões recreativos; 
• Quaisquer locais específicos de apostas ou 

equiparáveis. 
 
 
6. Atividades de hospitalidade e restauração, 

salvo no que concerne ao fornecimento de 
refeições em regime de take away ou entregas 
ao domicílio: 

 
• Tabernas e adegas; 
• Cafetarias, bares e afins; 
• Chocolatarias, gelatarias, casas de chá e 

similares; 
• Restaurantes, restaurantes self-service e 

similares; 
• Bares-restaurante; 
• Bares e restaurantes de hotel; 
• Esplanadas. 
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Estabelecimentos obrigatoriamente abertos 
 
É estabelecida a obrigatoriedade de 
manutenção em funcionamento das seguintes 
instalações e estabelecimentos, por determinação 
da autoridade de saúde, em que as duas 
primeiras horas de funcionamento ficam 
exclusivamente reservadas para o atendimento 
a maiores de 65 anos: 
 
1. Estabelecimentos comerciais: 
 
• Comércio a retalho de peças e acessórios 

para veículos automóveis e motociclos; 
• Comércio a retalho em supermercados e 

hipermercados; 
• Comércio a retalho em outros 

estabelecimentos não especializados, com 
predominância de produtos alimentares, 
bebidas ou tabaco; 

• Comércio a retalho de frutas e produtos 
hortícolas, em estabelecimentos 
especializados; 

• Comércio a retalho de carne e produtos à 
base de carne, em estabelecimentos 
especializados; 

• Comércio a retalho de peixe, crustáceos e 
moluscos, em estabelecimentos 
especializados; 

• Comércio a retalho de pão, de produtos de 
pastelaria e de confeitaria, em 
estabelecimentos especializados; 

• Comércio a retalho de bebidas, em 
estabelecimentos especializados; 

• Comércio a retalho de tabaco, em 
estabelecimentos especializados; 

• Comércio a retalho de leite e de derivados, em 
estabelecimentos especializados; 

• Comércio a retalho de produtos alimentares, 
naturais e dietéticos, em estabelecimentos 
especializados; 

• Outro comércio a retalho de produtos 
alimentares, em estabelecimentos 
especializados. 

• Comércio a retalho de combustível para 
veículos a motor, em estabelecimentos 
especializados; 

• Comércio a retalho de computadores, 
unidades periféricas e programas informáticos, 
em estabelecimentos especializados; 

• Comércio a retalho de equipamento de 
telecomunicações, em estabelecimentos 
especializados; 

• Comércio a retalho de material de bricolage, 
em estabelecimentos especializados; 

• Comércio a retalho de jornais, revistas e 
artigos de papelaria, em estabelecimentos 
especializados; 

 

• Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, 
em estabelecimentos especializados; 

• Comércio a retalho de produtos médicos e 
ortopédicos, em estabelecimentos 
especializados; 

• Comércio a retalho de produtos cosméticos e 
de higiene, em estabelecimentos 
especializados; 

• Comércio a retalho de flores, plantas, 
sementes e fertilizantes, em estabelecimentos 
especializados; 

• Comércio a retalho de animais de companhia 
e respetivos alimentos, em estabelecimentos 
especializados; 

• Comércio a retalho de material ótico, em 
estabelecimentos especializados; 

• Comércio a retalho de combustíveis para uso 
doméstico, em estabelecimentos 
especializados; 

• Comércio a retalho em mercados de produtos 
alimentares, bebidas e tabaco; 

 
• Comércio efetuado por meio de distribuidores 

automáticos. 
 
 
2. Atividades de prestação de serviços: 
 
• Serviços de entrega ao domicílio; 
• Manutenção e reparação de veículos 

automóveis e motociclos, de suas peças e 
acessórios; 

• Manutenções e reparações ao domicílio; 
• Serviços de segurança ou de vigilância ao 

domicílio; 
• Confeção de refeições prontas a levar para 

casa; 
• Atividades de limpeza, desinfeção, 

desratização e similares; 
• Reparação de computadores e equipamento 

periférico, de equipamentos de comunicação, 
de eletrodomésticos e de outros bens de 
consumo similares; 

• Lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles; 
• Serviços médicos ou outros serviços de saúde 

e apoio social; 
• Serviços públicos essenciais; 
• Serviços bancários, financeiros e seguros; 
• Atividades funerárias e conexas. 
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Regras para certos estabelecimentos abertos 
 
Nos restantes estabelecimentos comerciais 
não referidos fica proibida a permanência de 
clientes no seu interior; os produtos devem ser 
colocados à disposição do público à porta ou 
ao postigo, evitando aglomerados de pessoas, 
devendo, designadamente, ser controladas as 
distâncias de segurança, de pelo menos dois 
metros, a fim de evitar possíveis contágios. 
 
Nos estabelecimentos de comércio a retalho ou 
de prestação de serviços que mantenham a 
respetiva atividade devem ser observadas as 
seguintes regras: 
 
• nos estabelecimentos em espaço físico devem 

ser adotadas as medidas que assegurem uma 
distância mínima de dois metros entre 
pessoas, uma permanência pelo tempo 
estritamente necessário à aquisição dos 
produtos e a proibição do consumo de 
produtos no seu interior, sem prejuízo do 
respeito pelas regras de acesso e afetação já 
previstas; 

 
• a prestação do serviço e o transporte de 

produtos devem ser efetuados mediante o 
respeito das necessárias regras de higiene e 
sanitárias definidas pelas autoridades de 
saúde. 

 
Devem ser atendidas com prioridade as 
pessoas com deficiência ou incapacidade, 
grávidas, pessoas acompanhadas de crianças de 
colo, profissionais de saúde ou outras pessoas 
que se encontrem numa situação de especial 
vulnerabilidade em virtude da COVID-19. 
 
 
B. Para além das medidas enunciadas e 

resultantes da Resolução do Conselho de 
Ministros, determino para o território do 
Concelho de Loures o seguinte: 

 
1. A continuidade da suspensão e cancelamento 

de todos os eventos, entendidos como 
acontecimentos de caráter não regular, com 
aglomerados de pessoas provenientes de 
locais desconhecidos, independentemente do 
número de pessoas; 

 
2. O cancelamento de todos os eventos que 

impliquem ou possam implicar a concentração, 
em espaço fechado, ou ao ar livre, e que 
impliquem a concentração de pessoas; 

 
3. A continuidade da suspensão da atividade 

(aulas, treinos e competições) em todas as 
piscinas municipais e pavilhões desportivos; 

4. A continuidade da suspensão da atividade nos 
pólos da Academia dos Saberes, na Escola de 
Prevenção e Segurança e de todas as ações 
externas de formação e sensibilização pública 
dinamizadas a partir deste equipamento; 

 
5. A continuidade da suspensão da atividade na 

creche municipal, nas bibliotecas, museus e 
galerias municipais, e de todas as atividades 
dos mercados de rua; 

 
6. O encerramento dos cemitérios, com exceção 

da realização de funerais e cerimónias 
fúnebres, condicionada a medidas 
organizacionais que evitem aglomerados e 
controlem as distâncias de segurança, e dos 
bebedouros públicos; 

 
7. O encerramento de todos os serviços de 

atendimento presencial, incluindo as 
tesourarias, devendo os atendimentos ser 
preferencialmente via online ou por contacto 
telefónico. Os atendimentos presenciais que 
sejam considerados absolutamente inadiáveis 
só poderão ser realizados com marcação 
prévia, após contacto telefónico; 

 
8. A manutenção em funcionamento pleno dos 

serviços públicos essenciais e de interesse 
geral, integrantes do universo municipal, 
acompanhada de medidas organizativas e de 
gestão de recursos humanos, privilegiando o 
regime laboral de teletrabalho e condicionando 
o atendimento presencial, sujeito a marcação 
prévia, ao considerado indispensável; 

 
9. A continuidade da suspensão da cedência do 

serviço de transportes a todas as entidades 
externas, independentemente de ter já sido 
autorizada, bem como suspender todo o apoio 
logístico e de meios para iniciativas ou 
eventos realizados por entidades externas; 

 
10. A continuidade do encerramento dos 

seguintes parques municipais: Parque 
Municipal do Cabeço de Montachique, Parque 
Urbano de Santa Iria de Azóia e Parque 
Urbano da Quinta dos Remédios. Encerrar, 
igualmente, todos os parques infantis. 

 
11. A suspensão, por parte da LouresParque - 

Empresa Municipal de Estacionamento de 
Loures, E.M., da fiscalização do cumprimento 
do pagamento do estacionamento tarifado à 
superfície; 
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12. A manutenção operacional do Centro de 
Coordenação Operacional Municipal, 
constituído pelas entidades e serviços 
municipais relevantes para a monitorização da 
situação epidemiológica existente, em 
particular na área territorial do concelho de 
Loures; 

 
13. A adoção por parte dos diferentes serviços 

municipais de medidas necessárias à garantia 
dos apoios aos agentes de proteção civil nas 
suas missões de proteção e socorro, 
emergência e outras em que estejam em 
perigo pessoas e bens, sempre que solicitados 
pelo Serviço Municipal de Proteção Civil; 

 
14. A recomendação aos munícipes para que 

contactem preferencialmente, para acesso a 
serviços da Câmara Municipal e dos SIMAR - 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas através dos canais digitais/Internet, 
telefónicos e plataformas disponíveis nas suas 
páginas oficiais; 

 
15. No âmbito da atividade de gestão urbanística, 

a suspensão, por quarenta e cinco (45) dias 
úteis, de todos os prazos previstos no Regime 
Jurídico de Urbanização e Edificação previstos 
e regulados no DL n.º 555/19, de 16 de 
dezembro, na sua redação vigente; 

 
16. O reforço do Fundo de Emergência Social e a 

antecipação de transferência de recursos 
financeiros (meses de abril e maio), destinada 
às Organizações Sociais e Associações de 
Bombeiros, permitindo, deste modo, reforçar a 
capacitação destas Instituições e melhorar a 
sua capacidade operacional de apoio às 
populações do concelho; 

 
17. Finalmente, apelar à população do concelho 

de Loures para continuar a adotar 
comportamentos responsáveis face ao risco 
de contágio existente, seguindo 
escrupulosamente as recomendações gerais 
difundidas pelas autoridades de saúde 
competentes, com particular atenção às 
emitidas pela Direção-Geral de Saúde, 
nomeadamente: 

 
a) Seguir as regras de etiqueta respiratória, a 

lavagem das mãos e o distanciamento social 
enquanto ações de precaução de controle da 
infeção e que têm vindo a ser difundidas pelas 
autoridades de saúde; 

 
b) Informar-se e esclarecer-se junto das fontes 

oficiais, recorrendo às páginas das respetivas 
entidades públicas, obtendo desta forma 
informação fidedigna; 

c) Recorrendo à linha SNS24 (808 24 24 24) 
enquanto contacto preferencial para obter 
apoio e orientação perante eventuais casos 
suspeitos; 

 
 
As medidas adotadas vigoram pelo período 
temporal estabelecido na declaração de Estado 
de Emergência (até 2 de abril de 2020), sem 
prejuízo de posterior prorrogação em função 
da evolução da situação epidemiológica. 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

 DESPACHO n.º 161/2020 
 

de 23 de março de 2020 
 

(registo 34884/2020, de 23 de março de 2020) 
 

Implementação de medidas 
excecionais e temporárias 

de resposta à situação epidemiológica 
provocada pelo coronavirus 

SARS-CoV-2 - COVID-19 
Regulamentação da aplicação 

do Estado de Emergência 
 

Devido à publicação do Decreto n.º 2-A/2020, de 
20 de março, retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 11-D/2020, de 20 de março, o 
Despacho da Presidência n.º 160/2020 saiu com 
um conjunto de inexatidões que, mediante 
declaração da entidade emitente, se torna 
necessário retificar. 
 
Assim, incorporando as devidas correções e 
inexatidões, republica-se para os devidos 
efeitos o Despacho da Presidência n.º 
160/2020, já devidamente corrigido: 
 
Na sequência de recomendações anteriores das 
autoridades de saúde do concelho, do Delegado 
de Saúde Coordenador, Chefe dos Serviços de 
Saúde Pública do ACES de Loures e Odivelas e 
da DGS - Direção Geral de Saúde, foram 
exarados e publicados os Despachos da 
Presidência e do Sr. Vereador Gonçalo Caroço, 
n.ºs 153, 154 e 155 de, respetivamente, 13, 16 e 
17 de março de 2020, determinando um conjunto 
de medidas adequadas e proporcionais, aplicáveis 
ao território do concelho de Loures, à organização 
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e funcionamento dos serviços municipais e/ou 
integrantes do universo do Município, 
correspondendo aos estados de contingência e de 
calamidade, em resposta à situação 
epidemiológica provocada pelo coronavírus - 
SARS-CoV-2 - COVID-19. 
 
Entretanto e como é do conhecimento público, 
verificado o agravamento da situação 
epidemiológica do País, foi “Declarado o Estado 
de Emergência”, por Decreto do Presidente da 
República n.º 14-A/2020, de 18 de março, com 
Autorização da Assembleia da República, através 
da RAR n.º 15-A/20209, de 18 de março, seguido 
da implementação da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de 
março, e Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, 
retificado pela Declaração de Retificação n.º 11-
D/2020, de 20 de Março, adotando medidas 
excecionais e temporárias de resposta à situação 
em causa e procedendo à regulamentação da 
aplicação do Estado de Emergência. 
 
Estas medidas vigoram em todo o território 
nacional e têm a duração de 15 dias, com início às 
00:00 horas de 19 de março e cessando às 23:59 
horas do dia 2 de abril de 2020, sem prejuízo de 
novas renovações, nos termos da lei. 
 
Assim, nos termos constitucionais e legais, a 
declaração do “Estado de Emergência” e a 
implementação de medidas de exceção 
correspondentes limita-se ao estritamente 
necessário para a adoção das referidas medidas e 
os seus efeitos terminarão logo que a normalidade 
seja retomada. 
 
De todo o modo, esta legislação entretanto 
publicada e em vigor confere ao Governo a às 
Autoridades Públicas um conjunto de poderes 
excecionais que se traduzem em limitações de 
direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, da 
circulação de pessoas, da liberdade de iniciativa 
económica, de estabelecimentos abertos, do 
cumprimento de horários, de organização do 
trabalho, entre outras, no reforço da segurança e 
certeza jurídicas das medidas a tomar e na 
solidariedade institucional dos diferentes níveis da 
Administração do Estado, sem prejuízo de outras 
determinações que a evolução da situação venha 
a determinar. 
 
Assim, ao abrigo da Autonomia Constitucional das 
Autarquias Locais, ínsita nos artigos 6.º e 235.º e 
ss da CRP - Constituição da República 
Portuguesa, e no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na redação 
vigente, que me foi delegada pela Câmara 
Municipal, e nos termos das competências 
próprias que me são conferidas pelo artigo 35.º, 

n.º 1, alíneas a) e b), e n.º 2, alínea a), bem como 
o artigo 37.º, ambos do mesmo Anexo I da citada 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na redação em 
vigor, determino: 
 
A. Enunciar a Síntese do Decreto n.º 2-A/2020, 

de 20 de março de 2020, aprovado em 
Conselho de Ministros 

 
Não se suspendem as seguintes atividades: 
 
• comércio eletrónico, atividades de 

prestação de serviços que sejam prestados 
à distância, sem contacto com o público, ou 
que desenvolvam a sua atividade através de 
plataforma eletrónica; 

 
• comércio a retalho ou atividades de 

prestação de serviços situados ao longo da 
rede de autoestradas e no interior das 
estações ferroviárias, aeroportuárias, fluviais 
e nos hospitais, a menos que tenha sido ou 
venha a ser determinado o encerramento 
daquelas infraestruturas; 

 
• restauração em cantinas ou refeitórios que 

se encontrem em regular funcionamento e 
noutras unidades de restauração coletiva 
cujos serviços de restauração sejam 
praticados ao abrigo de um contrato de 
execução continuada. 

 
As limitações previstas no estado de emergência 
não se aplicam: 
 
• às atividades de comércio por grosso; 
 
• à prestação de serviços entre operadores 

económicos; 
 
• à prestação de serviços na área de hotelaria 

(que não sejam serviços de restauração); 
 
• aos estabelecimentos que pretendam manter 

atividade exclusivamente para entrega ao 
domicílio, sem prejuízo da necessidade dos 
respetivos operadores deverem cumprir as 
regras de higiene e as demais recomendações 
da autoridade de saúde. 

 
Os serviços públicos essenciais continuam a 
desempenhar as suas funções sem qualquer 
alteração. 
 
A prestação de serviços públicos mantém-se 
através dos meios digitais e dos centros de 
contacto com os cidadãos e as empresas; o 
atendimento presencial é suspenso. 
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As entidades empregadoras públicas e 
privadas devem disponibilizar meios de 
teletrabalho, sempre que possível, para permitir 
aos trabalhadores o exercício das suas funções 
laborais a partir do seu domicílio pessoal, em 
regime de teletrabalho. 
 
Todos os cidadãos em vigilância ativa pelas 
autoridades de saúde têm de ficar em 
isolamento obrigatório, mesmo que seja no 
domicílio, sob pena de crime de desobediência. 
 
Para quem não esteja confinado a este 
isolamento obrigatório as regras são as 
seguintes: 
 
Os cidadãos só podem circular na via pública 
para: 
 
• Aquisição de bens e serviços; 
 
• Desempenho de atividades profissionais que 

não possam realizar-se por teletrabalho em 
casa; 

 
• Aquisição de suprimentos necessários ao 

exercício da atividade profissional em 
teletrabalho; 

 
• Deslocações por motivos de saúde, como 

cuidados de saúde e transporte de pessoas 
que deles precisem; 

 
• Deslocações por outros motivos de urgência, 

nomeadamente para: 
 
• transporte para acolhimento de emergência de 

vítimas de violência doméstica ou tráfico de 
seres humanos; 

 
• deslocações de médicos-veterinários, de 

detentores de animais para assistência 
médico-veterinária, de cuidadores de colónias 
autorizadas pelos municípios, de voluntários 
de associações zoófilas com animais a cargo 
que necessitem de se deslocar aos abrigos de 
animais e de equipas de resgate de animais; 

 
• Deslocações por razões familiares, para 

assistência de pessoas vulneráveis, pessoas 
portadoras de deficiência, filhos, progenitores, 
idosos ou outros dependentes; 

 
• Deslocações por outras razões familiares 

imperativas, designadamente o cumprimento 
de partilha de responsabilidades parentais, 
conforme determinada por acordo entre os 
titulares das mesmas ou pelo tribunal 
competente; 

 

• Deslocação a agências bancárias e agências 
de corretores de seguros ou seguradoras; 

 
• Deslocações de curta duração para efeitos de 

atividade física, sendo proibido o exercício de 
atividade física coletiva, considerando-se, para 
este efeito, mais de duas pessoas; 

 
• Deslocações de curta duração para efeitos de 

passeio dos animais de companhia; 
 
• Deslocações por parte de pessoas portadoras 

de livre-trânsito emitido nos termos legais, no 
exercício das respetivas funções ou por causa 
delas; 

 
• Deslocações por parte de pessoal das 

missões diplomáticas, consulares e das 
organizações internacionais localizadas em 
Portugal, desde que relacionadas com o 
desempenho de funções oficiais; 

 
• Retorno ao domicílio pessoal; 
 
• Outras atividades de natureza análoga ou por 

outros motivos de força maior ou necessidade 
impreterivel, desde que devidamente 
justificados. 

 
 
Religião e funerais só em condições especiais: 
 
São proibidas as celebrações de cariz religioso 
e de outros eventos de culto que impliquem uma 
aglomeração de pessoas; 
 
A realização de funerais está condicionada a 
medidas organizacionais que evitem aglomerados 
e controlem as distâncias de segurança. 
 
 
Os veículos particulares só podem circular na 
via pública para: 
 
• realizar as atividades permitidas; 
 
• reabastecimento em postos de combustível; 
 
Em todas as deslocações efetuadas devem ser 
respeitadas as recomendações e ordens 
determinadas pelas autoridades de saúde. 
 
É estabelecido o encerramento das seguintes 
instalações e estabelecimentos de lazer, 
cultura, desporto e outras atividades: 
 
1. Atividades recreativas, de lazer e diversão: 
 
• Restaurantes e cafés-concerto; 
• Casas de fado; 
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• Discotecas e salões de dança; 
• Bares; 
• Salas de festas; 
• Galerias de arte e de exposições; 
• Circos; 
• Parques de diversão, feiras e similares; 
• Parques aquáticos; 
• Jardins zoológicos; 
• Parques recreativos para crianças; 
• Quaisquer locais destinados a práticas 

desportivas de lazer; 
• Outros locais ou instalações semelhantes às 

anteriores. 
 
 
2. Atividades culturais e artísticas: 
 
• Auditórios; 
• Cinemas; 
• Teatros; 
• Museus e Monumentos Nacionais; 
• Praças, locais e instalações tauromáquicas; 
• Pavilhões de congressos; 
• Salas de concertos; 
• Salas de conferências; 
• Salas de exposições; 
• Salas polivalentes e pavilhões multiusos; 
 
 
3. Atividades desportivas: 
 
• Campos de futebol, rugby e similares; 
• Pavilhões ou recintos fechados; 
• Pavilhões de futsal, basquetebol, andebol, 

voleibol, hóquei em patins e similares; 
• Campos de tiro; 
• Courts de ténis, padel e similares; 
• Pistas de patinagem, hóquei no gelo e 

similares; 
• Piscinas; 
• Rings de boxe, artes marciais e similares; 
• Circuitos permanentes de motas, automóveis 

e similares; 
• Velódromos; 
• Hipódromos e pistas similares; 
• Pavilhões polidesportivos; 
• Ginásios e academias; 
• Pistas de atletismo; 
• Estádios. 
 
 
4. Espaços abertos e via pública: 
 
• Pistas de ciclismo, motociclismo, 

automobilismo e rotas similares; 
• Provas e exibições náuticas; 
• Provas e exibições aeronáuticas; 

• Desfiles e festas populares ou manifestações 
folclóricas ou outras de qualquer natureza. 

 
 
5. Atividades de jogos e apostas: 
 
• Casinos; 
• Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, 

como bingos ou similares; 
• Salões de jogos; 
• Salões recreativos; 
• Quaisquer locais específicos de apostas ou 

equiparáveis. 
 
 
6. Atividades de hospitalidade e restauração, 

salvo no que concerne ao fornecimento de 
refeições em regime de take away ou entregas 
ao domicílio: 

 
• Tabernas e adegas; 
• Cafetarias, bares e afins; 
• Chocolatarias, gelatarias, casas de chá e 

similares; 
• Restaurantes, restaurantes self-service e 

similares; 
• Bares-restaurante; 
• Bares e restaurantes de hotel; 
• Esplanadas. 
 
 
Estabelecimentos obrigatoriamente abertos 
 
É estabelecida a obrigatoriedade de 
manutenção em funcionamento das seguintes 
instalações e estabelecimentos, por determinação 
da autoridade de saúde, em que as duas 
primeiras horas de funcionamento ficam 
exclusivamente reservadas para o atendimento 
a maiores de 65 anos: 
 
1. Estabelecimentos comerciais: 
 
• Comércio a retalho de peças e acessórios 

para veículos automóveis e motociclos; 
• Comércio a retalho em supermercados e 

hipermercados; 
• Comércio a retalho em outros 

estabelecimentos não especializados, com 
predominância de produtos alimentares, 
bebidas ou tabaco; 

• Comércio a retalho de frutas e produtos 
hortícolas, em estabelecimentos 
especializados; 

• Comércio a retalho de carne e produtos à 
base de carne, em estabelecimentos 
especializados; 
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• Comércio a retalho de peixe, crustáceos e 
moluscos, em estabelecimentos 
especializados; 

• Comércio a retalho de pão, de produtos de 
pastelaria e de confeitaria, em 
estabelecimentos especializados; 

• Comércio a retalho de bebidas, em 
estabelecimentos especializados; 

• Comércio a retalho de tabaco, em 
estabelecimentos especializados; 

• Comércio a retalho de leite e de derivados, em 
estabelecimentos especializados; 

• Comércio a retalho de produtos alimentares, 
naturais e dietéticos, em estabelecimentos 
especializados; 

• Outro comércio a retalho de produtos 
alimentares, em estabelecimentos 
especializados. 

• Comércio a retalho de combustível para 
veículos a motor, em estabelecimentos 
especializados; 

• Comércio a retalho de computadores, 
unidades periféricas e programas informáticos, 
em estabelecimentos especializados; 

• Comércio a retalho de equipamento de 
telecomunicações, em estabelecimentos 
especializados; 

• Comércio a retalho de material de bricolage, 
em estabelecimentos especializados; 

• Comércio a retalho de jornais, revistas e 
artigos de papelaria, em estabelecimentos 
especializados; 

• Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, 
em estabelecimentos especializados; 

• Comércio a retalho de produtos médicos e 
ortopédicos, em estabelecimentos 
especializados; 

• Comércio a retalho de produtos cosméticos e 
de higiene, em estabelecimentos 
especializados; 

• Comércio a retalho de flores, plantas, 
sementes e fertilizantes, em estabelecimentos 
especializados; 

• Comércio a retalho de animais de companhia 
e respetivos alimentos, em estabelecimentos 
especializados; 

• Comércio a retalho de material ótico, em 
estabelecimentos especializados; 

• Comércio a retalho de combustíveis para uso 
doméstico, em estabelecimentos 
especializados; 

• Comércio a retalho em mercados de produtos 
alimentares, bebidas e tabaco; 

• Comércio efetuado por meio de distribuidores 
automáticos. 

 
 
 
 

2. Atividades de prestação de serviços: 
 
• Serviços de entrega ao domicílio; 
• Manutenção e reparação de veículos 

automóveis e motociclos, de suas peças e 
acessórios; 

• Manutenções e reparações ao domicílio; 
• Serviços de segurança ou de vigilância ao 

domicílio; 
• Confeção de refeições prontas a levar para 

casa; 
• Atividades de limpeza, desinfeção, 

desratização e similares; 
• Reparação de computadores e equipamento 

periférico, de equipamentos de comunicação, 
de eletrodomésticos e de outros bens de 
consumo similares; 

• Lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles; 
• Serviços médicos ou outros serviços de saúde 

e apoio social; 
• Serviços públicos essenciais; 
• Serviços bancários, financeiros e seguros; 
• Atividades funerárias e conexas. 
 
 
Regras para certos estabelecimentos abertos 
 
Nos restantes estabelecimentos comerciais 
não referidos fica proibida a permanência de 
clientes no seu interior; os produtos devem ser 
colocados à disposição do público à porta ou 
ao postigo, evitando aglomerados de pessoas, 
devendo, designadamente, ser controladas as 
distâncias de segurança, de pelo menos dois 
metros, a fim de evitar possíveis contágios. 
 
Nos estabelecimentos de comércio a retalho ou 
de prestação de serviços que mantenham a 
respetiva atividade devem ser observadas as 
seguintes regras: 
 
• nos estabelecimentos em espaço físico devem 

ser adotadas as medidas que assegurem uma 
distância mínima de dois metros entre 
pessoas, uma permanência pelo tempo 
estritamente necessário à aquisição dos 
produtos e a proibição do consumo de 
produtos no seu interior, sem prejuízo do 
respeito pelas regras de acesso e afetação já 
previstas; 

 
• a prestação do serviço e o transporte de 

produtos devem ser efetuados mediante o 
respeito das necessárias regras de higiene e 
sanitárias definidas pelas autoridades de 
saúde. 
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Devem ser atendidas com prioridade as 
pessoas com deficiência ou incapacidade, 
grávidas, pessoas acompanhadas de crianças ao 
colo, profissionais de saúde ou outras pessoas 
que se encontrem numa situação de especial 
vulnerabilidade em virtude da COVID-19. 
 
 
B. Para além das medidas enunciadas e 

resultantes do Decreto de Regulamentação 
do Estado de Emergência aprovado pelo 
Conselho de Ministros, determino para o 
território do Concelho de Loures o 
seguinte: 

 
1. A continuidade da suspensão e cancelamento 

de todos os eventos, entendidos como 
acontecimentos de carácter não regular, com 
aglomerados de pessoas provenientes de 
locais desconhecidos, independentemente do 
número de pessoas; 

 
2. O cancelamento de todos os eventos que 

impliquem ou possam implicar a concentração, 
em espaço fechado, ou ao ar livre, e que 
impliquem a concentração de pessoas; 

 
3. A continuidade da suspensão da atividade 

(aulas, treinos e competições) em todas as 
piscinas municipais e pavilhões desportivos; 

 
4. A continuidade da suspensão da atividade nos 

polos da Academia dos Saberes, na Escola de 
Prevenção e Segurança e de todas as ações 
externas de formação e sensibilização pública 
dinamizadas a partir deste equipamento; 

 
5. A continuidade da suspensão da atividade na 

creche municipal, nas bibliotecas, museus e 
galerias municipais, e de todas as atividades 
dos mercados de rua; 

 
6. O encerramento dos cemitérios, com exceção 

da realização de funerais e cerimónias 
fúnebres, condicionada a medidas 
organizacionais que evitem aglomerados e 
controlem as distâncias de segurança, e dos 
bebedouros públicos; 

 
7. O encerramento de todos os serviços de 

atendimento presencial, incluindo as 
tesourarias, devendo os atendimentos ser 
preferencialmente via online ou por contacto 
telefónico. Os atendimentos presenciais que 
sejam considerados absolutamente inadiáveis 
só poderão ser realizados com marcação 
prévia, após contacto telefónico; 

 
 

8. A manutenção em funcionamento pleno dos 
serviços públicos essenciais e de interesse 
geral, integrantes do universo municipal, 
acompanhada de medidas organizativas e de 
gestão de recursos humanos, privilegiando o 
regime laboral de teletrabalho e condicionando 
o atendimento presencial, sujeito a marcação 
prévia, ao considerado indispensável; 

 
9. A continuidade da suspensão da cedência do 

serviço de transportes a toas as entidades 
externas, independentemente de ter já sido 
autorizada, bem como suspender todo o apoio 
logístico e de meios para iniciativas ou 
eventos realizados por entidades externas; 

 
10. A continuidade do encerramento dos 

seguintes parques municipais: Parque 
Municipal do Cabeço de Montachique, Parque 
Urbano de Santa Iria de Azóia e Parque 
Urbano da Quinta dos Remédios. Encerrar, 
igualmente, todos os parques infantis. 

 
11. A suspensão, por parte da LouresParque - 

Empresa Municipal de Estacionamento de 
Loures, E.M., da fiscalização do cumprimento 
do pagamento do estacionamento tarifado à 
superfície; 

 
12. A manutenção operacional do Centro de 

Coordenação Operacional Municipal, 
constituído pelas entidades e serviços 
municipais relevantes para a monitorização da 
situação epidemiológica existente, em 
particular na área territorial do concelho de 
Loures; 

 
13. A adoção por parte dos diferentes serviços 

municipais de medidas necessárias à garantia 
dos apoios aos agentes de proteção civil nas 
suas missões de proteção e socorro, 
emergência e outras em que estejam em 
perigo pessoas e bens, sempre que solicitados 
pelo Serviço Municipal de Proteção Civil; 

 
14. A recomendação aos munícipes para que 

contactem preferencialmente, para acesso a 
serviços da Câmara Municipal e dos SIMAR - 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas através dos canais digitais/Internet, 
telefónicos e plataformas disponíveis nas suas 
páginas oficiais; 

 
15. No âmbito da atividade de gestão urbanística, 

a suspensão, por quarenta e cinco (45) dias 
úteis, de todos os prazos previstos no Regime 
Jurídico de Urbanização e Edificação previstos 
e regulados no DL n.º 555/19, de 16 de 
dezembro, na sua redação vigente; 
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16. O reforço do Fundo de Emergência Social e a 
antecipação de transferência de recursos 
financeiros (meses de abril e maio), destinada 
às Organizações Sociais e Associações de 
Bombeiros, permitindo, deste modo, reforçar a 
capacitação destas Instituições e melhorar a 
sua capacidade operacional de apoio às 
populações do concelho; 

 
17. Finalmente, apelar à população do concelho 

de Loures para continuar a adotar 
comportamentos responsáveis face ao risco 
de contágio existente, seguindo 
escrupulosamente as recomendações gerais 
difundidas pelas autoridades de saúde 
competentes, com particular atenção às 
emitidas pela Direção-Geral de Saúde, 
nomeadamente: 

 
a) Seguir as regras de etiqueta respiratória, a 

lavagem das mãos e o distanciamento social 
enquanto ações de precaução de controle da 
infeção e que têm vindo a ser difundidas pelas 
autoridades de saúde; 

 
b) Informar-se e esclarecer-se junto das fontes 

oficiais, recorrendo às páginas das respetivas 
entidades públicas, obtendo desta forma 
informação fidedigna; 

 
c) Recorrendo à linha SNS24 (808 24 24 24) 

enquanto contacto preferencial para obter 
apoio e orientação perante eventuais casos 
suspeitos; 

 
As medidas adotadas vigoram pelo período 
temporal estabelecido na declaração de Estado 
de Emergência (até 2 de abril de 2020), sem 
prejuízo de posterior prorrogação em função 
da evolução da situação epidemiológica. 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEREADORES 
 
 

DESPACHO n.º 154/2020 
 

de 16 de março de 2020 
 

(registo E/33373/2020, de 17.03.2020) 
 

Coronavírus COVID- 19 
 

Considerando que: 
 
- Apesar da situação de pandemia COVID-19 

que vivemos, é essencial manter os serviços 
públicos a funcionar, acautelando a saúde dos 
trabalhadores e a prontidão da resposta às 
populações; 

 
- Face à situação crítica que vivemos se torna 

necessário acautelar uma eventual 
necessidade de apoio a entidades públicas. 

 
 
Determina-se: 
 
De acordo com os planos de contingência setoriais 
e relativamente às atividades imprescindíveis que 
não podem ser suspensas, devem os Srs. 
Dirigentes e Coordenadores de Gabinetes 
 
- Definir o número de trabalhadores a afetar às 

mesmas e se as tarefas a elas inerentes 
deverão ser desempenhadas presencialmente 
ou poderão sê-lo em teletrabalho. Sempre que 
as tarefas só possam ser desempenhadas 
presencialmente, devem ser criados 
esquemas de rotatividade, prestando trabalho 
presencial o número mínimo de trabalhadores 
necessários, ficando os restantes em 
prontidão nos respetivos domicílios. 

 
Para o desempenho destas atividades 
imprescindíveis poderá ser necessária 
alteração de funções de trabalhadores de 
forma a responder às necessidades 
imprescindíveis. 

 
 
Relativamente às restantes atividades, devem os 
Srs. Dirigentes e Coordenadores de Gabinetes, 
quanto aos trabalhadores afetos às respetivas 
unidades orgânicas, definir: 
 
- Quais os trabalhadores que deverão exercer 

as suas funções em teletrabalho, a partir das 
respetivas residências no período das 9h às 
17h30 dos dias úteis. 
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- O regime de rotatividade, que permita 
assegurar o funcionamento do serviço, de 
entre os trabalhadores em efetividade de 
funções que não desempenham funções 
imprescindíveis que não possam ser 
suspensas e que não estejam a exercer 
funções em teletrabalho. 

 
 
Serão os Dirigentes e Coordenadores de 
Gabinetes a definir as tarefas que cada 
trabalhador deverá desempenhar quando se 
encontrar a trabalhar fora da Câmara Municipal. 
 
No âmbito do presente despacho são 
considerados todos os trabalhadores em exercício 
de funções e em prontidão que deverão dar 
resposta às solicitações profissionais emanadas 
dos superiores hierárquicos, podendo ainda, 
aqueles que não se encontrem presencialmente, 
ser chamados, a qualquer momento, a 
deslocarem-se aos respetivos postos de trabalho. 
 
Excetuam-se os trabalhadores que se encontram 
a faltar justificadamente, nomeadamente por 
doença ou acompanhamento de descendentes por 
força da suspensão das atividades escolares 
presenciais. 
 
Os trabalhadores pertencentes a grupos de risco 
do ponto de vista médico deverão prestar funções, 
preferencialmente, em regime de teletrabalho. 
 
No período de vigência do presente despacho os 
trabalhadores afetos a atividades imprescindíveis 
que não podem ser suspensas não poderão gozar 
férias. 
 
A definição solicitada aos dirigentes e 
coordenadores de gabinetes deve ser efetiva e 
conhecida de todos trabalhadores até ao dia 17 de 
março de 2020. 
 
O presente despacho entra em vigor no dia 
16/03/2020 e vigorará até ao dia 12/04/2020 
inclusive. 

 
 

Por subdelegação de competências 
do Sr. Presidente da Câmara 

 
O Vereador dos Recursos Humanos 

 
(a) Gonçalo Caroço 

 
 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 
 

 

 
OBRAS 

MUNICIPAIS 

 
 

DESPACHO n.º 145/2020 
 

de 12 de março de 2020 
 

Subdelegação de Competências 
no Chefe da Divisão de Obras (DO) 

 
(registo E/32491/2020, de 13.03.2020) 

 
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; 
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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. 

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, 
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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 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 caráter 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. 
 
O presente despacho produz efeitos reportados a 
12 de março 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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GESTÃO 
E 

MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 17/DGMA/JR 

 
de 18 de março de 2020 

 
(registo n.º 33792/2020, de 23 de março de 2020) 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 19 de março de 2020, 

pelo Sr. Vereador Gonçalo Caroço 
 

Assunto: Oficial Público 
 
À consideração do Sr. Vereador. 
 
Atendendo à situação atual de crise de 
funcionamento dos serviços, e tendo em vista 
assegurar a melhor gestão do tratamento dos 
contratos necessários ao Município, propõe-se 
que as competências de Oficial Público sejam 
asseguradas por todos os técnicos do Núcleo de 
Apoio Técnico (Ana Isabel Borges Franco Simões 
de Jesus, Graciete de Jesus Morais Coelho 
Ramalheiro, Fernando Filipe Morais Nunes, Igor 
Gonçalo Santos Jesus Martins, Nelson Filipe 
Joaquim Nunes e Maria Helena Feliciano Coelho), 
em função dos processos que lhe são distribuídos, 
sem prejuízo da coordenação do signatário. 

 
 

O Diretor do Departamento 
 

(a) Júlio Ribeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

AVISO n.º 4395/2020 
 

Plano de Pormenor do Prior Velho 
 

Tiago Farinha Matias, vereador da Câmara 
Municipal de Loures, torna público, nos termos e 
para os efeitos do disposto na alínea f) do n.º 4 do 
artigo 191.º Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 
maio, que por deliberação da Assembleia 
Municipal de Loures, na sua 12.ª sessão 
extraordinária, de 7 de novembro de 2019, foi 
aprovado o Plano de Pormenor do Prior Velho. 
Para efeitos de eficácia, manda publicar a 
deliberação, bem como a planta de implantação, 
planta de condicionantes e regulamento. Este 
plano entra em vigor no dia útil seguinte à sua 
publicação no Diário da República. 

 
30 de janeiro de 2020. 

 
O Vereador, 

 
(a) Tiago Matias 

 
 

Deliberação 
 

Ricardo Jorge Colaço Leão, Presidente da 
Assembleia Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 56.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro e do artigo 52.º do 
Regimento da Assembleia, torna público que na 
12.ª Sessão Extraordinária do órgão deliberativo 
do município, realizada em 2019-11-07, no Centro 
de Atividades do Prior Velho (Pavilhão Multiusos), 
sito na Rua Joaquim Silva Nogueira, foram 
tomadas as seguintes deliberações: 
 
Proposta n.º 450/2019 - Plano de Pormenor do 
Prior Velho. (Aprovação ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 90.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 
maio e na alínea r) do n.º 1 do artigo 25.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 
Proposta da Câmara Municipal. 
 
Aprovada por votação nominal e por maioria, com 
15 votos a favor da CDU, 2 votos contra do BE e 
CDS-PP e 26 abstenções dos restantes partidos 
representados. (43 presenças). 
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Para constar e produzir os efeitos legais se publica 
o presente edital, que vai ser afixado nos locais do 
costume e publicado no sítio da internet da 
Assembleia Municipal de Loures. 

 
Loures, 8 de novembro de 2019. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Loures, 

 
(a) Ricardo Jorge Colaço Leão 

 
 

Plano de Pormenor do Prior Velho 
 
 

Regulamento 
 

TÍTULO I 
Disposições gerais 

 
Artigo 1.º 

Âmbito regulamentar e territorial 
 

1- O Plano de Pormenor do Prior Velho adiante 
designado abreviadamente por Plano, 
elaborado de acordo com o regime 
estabelecido no Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 
de maio, constitui o instrumento de natureza 
regulamentar definidor da organização 
espacial e da gestão urbanística para a área 
de intervenção. 

 
2- A área do Plano encontra-se assinalada na 

planta de implantação e tem as seguintes 
confrontações: 

 
a) A norte e a poente, a zona habitacional do 

Prior Velho; 
b) A sul, a autoestrada (A1) e a área logística do 

Prior Velho; 
c) E a nascente 
d) e, a CRIL (Circular Regional Interior Lisboa - 

IC17) e o respetivo nó de ligação com a A1. 
 
 

Artigo 2.º 
Objetivos 

 
Tendo em conta as opções estratégicas definidas 
pela Câmara Municipal de Loures no que 
concerne à valorização local e regional da área de 
intervenção, constituem objetivos do Plano: 
 
a) Requalificar urbanisticamente a área do plano, 

área descaracterizada e degradada do ponto 
de vista urbano e paisagístico; 

b) Definir os princípios e regras de relação do 
edificado e das infraestruturas com a 
envolvente; 

c) Solucionar o realojamento da população da 
área ocupada por barracas, na Quinta da 
Serra de Baixo; 

d) Resolver as descontinuidades na rede viária 
automóvel e pedonal, por forma a integrar esta 
área com as freguesias envolventes, 
superando algumas das barreiras atualmente 
existentes; 

e) Consolidar a estrutura ecológica municipal, 
com o prolongamento do parque urbano do 
Prior Velho, dando resposta à carência de 
espaços verdes e de recreio. 

 
 

Artigo 3.º 
Conteúdo documental 

 
1- O Plano tem a seguinte constituição 

documental: 
 
a) Regulamento; 
b) Planta de implantação, à escala 1:1.500; 
c) Planta de implantação - carta de riscos 

naturais e mistos, à escala 1: 1:1.500; 
d) Planta de condicionantes, à escala 1:1.500. 
 
2- O Plano dispõe, ainda, dos seguintes 

elementos de acompanhamento: 
 
a) Peças escritas: 
 
i) Relatório; 
ii) Programa de execução; 
iii) Modelo de redistribuição de benefícios e 

encargos e peças escritas e desenhadas de 
suporte às operações de transformação 
fundiária: 

 
iii.i) Quadro com identificação do cadastro original; 
iii.ii) Planta do cadastro original; 
iii.iii) Quadro com identificação dos novos prédios; 
iii.iv) Planta de identificação dos novos prédios; 
iii.v) Quadro da transformação fundiária e 

atribuição de edificabilidade; 
iii.vi) Planta da transformação fundiária; 
iii.vii) Quadro com a identificação das áreas a 

ceder para domínio público municipal; 
iii.viii) Planta com as áreas a ceder para domínio 

público municipal. 
 
iv) Estudo de financiamento e de sustentabilidade 

económica e financeira; 
v) Relatório ambiental e resumo não técnico; 
vi) Estudo acústico; 
vii) Estudo de tráfego; 
viii) Traçado de infraestruturas de águas e 

esgotos; 
ix) Traçado da rede de distribuição de gás 

combustível canalizado (gás natural); 
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x) Traçado de infraestruturas de energia elétrica 
e telecomunicações. 

 
b) Peças desenhadas: 
 
i) Planta de localização, à escala 1:25.000; 
ii) Extratos do PDM - Plantas de ordenamento e 

de condicionantes, à escala 1:20.000; 
iii) Planta de enquadramento, à escala 1:5.000; 
iv) Planta da situação existente, à escala 1:1.500; 
v) Planta de demolições, à escala 1:1.500; 
vi) Planimetria geral, à escala 1:1.500; 
vii) Planta da estrutura ecológica com modelação 

do terreno, à escala 1:1.500; 
viii) Planta dos percursos pedonais acessíveis e 

dos acessos de emergência, à escala 1:1.500; 
ix) Perfis gerais, à escala 1:1.000; 
x) Perfis transversais e longitudinais dos 

arruamentos, à escala 1:200/1:500; 
xi) Parcela 1: plantas, cortes e alçados, à escala 

1:1.000; 
xii) Parcela 2: plantas, cortes e alçados, à escala 

1:1.000; 
xiii) Parcela 3: plantas, cortes e alçados, à escala 

1:1.000; 
xiv) Parcela 4: plantas, cortes e alçados, à escala 

1:1.000; 
xv) Parcela 5: plantas, cortes e alçados, à escala 

1:1.000; 
xvi) Parcela 6: plantas, cortes e alçados, à escala 

1:1.000; 
xvii) Parcela 7: plantas, cortes e alçados, à escala 

1:1.000; 
xviii) Parcela 8: plantas, cortes e alçados, à escala 

1:1.000; 
xix) Planta dos pontos coordenados, à escala 

1:1.500. 
 
 

Artigo 4.º 
Vinculação 

 
O Plano vincula as entidades públicas e ainda, 
direta e imediatamente, os particulares. 

 
 

Artigo 5.º 
Definições 

 
Na aplicação das prescrições do Plano, devem ser 
seguidas as definições constantes da legislação e 
regulamentação geral, designadamente os 
conceitos técnicos definidos no Decreto 
Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio e da 
regulamentação municipal. 

 
 

TÍTULO II 
Servidões e restrições de utilidade pública 

 

Artigo 6.º 
Servidões e restrições de utilidade pública 

 
1- As servidões administrativas e restrições de 

utilidade pública estão assinaladas na planta 
de condicionantes e são as seguintes: 

 
a) Infraestruturas: 
 
a.1) EPAL: 
 
i) Adutor; 
 
a.2) Rede viária: 
 
i) Rede rodoviária nacional, estradas regionais e 
estradas desclassificadas: 
 
i.1) Itinerário Nacional (IP); 
i.2) Itinerário Complementar (IC); 
 
ii) Estradas e caminhos municipais: 
 
ii.1) Caminho municipal; 
 
a.3) Aeroportos e aeródromos: 
 
i) Zona 5 - consulta obrigatória; 
 
a.4) Defesa Nacional. 
 
2- A ocupação, o uso e a transformação do solo, 

nas áreas abrangidas pelas servidões e 
restrições referidas no número anterior, 
obedecem ao disposto na legislação aplicável 
cumulativamente com as disposições do 
Plano. 

 
3- Nas áreas non aedificandi propriedade da 

EPAL e nas respetivas faixas de respeito, 
quaisquer operações e ações de ocupação, 
uso e transformação do solo são 
obrigatoriamente licenciadas em cumprimento 
do Decreto-Lei n.º 230/91, de 21 de junho, na 
sua redação atual. 

 
 

TÍTULO III 
Disposições relativas à ocupação do solo 

 
Capítulo I 

Disposições comuns 
 

Artigo 7.º 
Classificação e qualificação operativa do solo 

 
1- A área do Plano é integralmente classificada 

como solo urbano. 
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2- A área do Plano é integralmente qualificada 
como solo urbanizado. 

 
3- O solo urbanizado integra as seguintes 

subcategorias operativas, identificadas na 
planta de implantação, tendo em consideração 
o grau de urbanização do solo e o grau de 
consolidação morfotipológica: 

 
a) Espaços consolidados; 
b) Espaços a reestruturar; 
c) Espaços a colmatar. 

 
 

Artigo 8.º 
Composição 

 
O solo urbanizado integra as seguintes categorias 
funcionais, cartografadas na planta de implantação 
de acordo com categorias operativas em que se 
inserem: 
 
a) Espaços de atividades económicas; 
b) Espaços residenciais; 
c) Espaços verdes; 
d) Espaços de uso especial. 

 
 

Artigo 9.º 
Desenho urbano e parametrização 

 
1- A delimitação das parcelas e dos polígonos de 

implantação, bem como a altura máxima da 
edificação, a altimetria do espaço urbano e as 
servidões públicas de passagem são as 
constantes da solução de desenho urbano 
estabelecida na planta de implantação. 

 
2- Nas parcelas qualificadas como espaços de 

atividades económicas e espaços residenciais 
devem ser observados os parâmetros 
constantes do quadro seguinte: 

 

 
 
3- Nas parcelas qualificadas como espaços de 

atividades económicas e espaços residenciais, 
os logradouros devem ser objeto de um 
projeto de arquitetura paisagista que preveja a 
construção de coberturas plantadas, em pelo 
menos 40% da área da cobertura. 

4- O uso dominante habitacional previsto no 
RPDM para a SUOPG 17 é de observação 
obrigatória nas unidades de execução norte e 
centro, devendo ser garantido em cada 
operação de loteamento. 

 
5- Na unidade de execução sul, em 

conformidade com o disposto no RPDM para a 
categoria funcional em que se insere, verifica-
se o uso dominante de atividades económicas. 

 
 

Artigo 10.º 
Proteção contra o ruído 

 
1- Para efeitos de aplicação do Regulamento 

Geral do Ruído, a área do Plano é classificada 
como zona mista e zona sem classificação, 
conforme delimitação constante da planta de 
implantação. 

 
2- Em todos os arruamentos do plano, o 

pavimento dos arruamentos deve ser do tipo 
betuminoso modificado de borracha de alta 
densidade. 

 
3- Nos arruamentos integrados na área de 

influência poente deve ser também adotado o 
tipo de pavimento descrito no número anterior. 

 
4- A velocidade máxima de circulação em todos 

os arruamentos, existentes e propostos, 
incluindo o viaduto de atravessamento sobre a 
A1, deve ser limitada a 40 km/h, de forma a 
reduzir os níveis sonoros. 

 
5- Deve ser interdita a circulação a veículos 

pesados de mercadorias nas seguintes ruas: 
 
a) Rua da Guiné a partir da parcela E2, para 

norte; 
b) Rua de Moçambique; 
c) Rua de Cabo Verde. 
 
6- As fachadas dos edifícios a implantar nos 

espaços a colmatar e a reestruturar do solo 
urbanizado devem garantir, no mínimo, um 
índice de isolamento sonoro a sons de 
condução aérea, normalizado, D2 m,n,w, 
superior em 3 dB(A), ao índice de isolamento 
constante do Regulamento dos Requisitos 
Acústicos dos Edifícios (RRAE). 

 
7- As fachadas dos edifícios existentes 

localizados nos espaços a reestruturar do solo 
urbanizado, se forem objeto de um processo 
de licenciamento, devem garantir o definido no 
número anterior. 
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Artigo 11.º 
Demolições 

 
As construções a demolir encontram-se 
assinaladas na planta de demolições. 

 
 

Artigo 12.º 
Riscos naturais, tecnológicos e mistos 

 
1- A ocupação, uso e transformação do solo 

devem ter em consideração os riscos e 
vulnerabilidades identificadas na planta de 
implantação - carta de riscos ao uso do solo, 
respeitantes designadamente aos riscos 
naturais - geodinâmica - risco sísmico elevado. 

 
2- Os projetos a realizar na área do plano devem, 

na medida do possível, procurar contribuir 
para a prevenção e mitigação dos riscos e 
vulnerabilidades referidos no número anterior. 

 
3- Os procedimentos de controlo administrativo 

prévio das operações urbanísticas 
subsequentes à aprovação do plano 
obedecem às normas legais e regulamentares 
relativas a riscos e vulnerabilidades em vigor, 
sendo obrigatória a consulta das entidades 
legalmente competentes. 

 
 

Artigo 13.º 
Acessibilidade 

 
1- Os projetos de espaço público e arquitetura 

devem observar as prescrições contidas no 
regime jurídico da mobilidade condicionada. 

 
2- A peça desenhada "Planta dos percursos 

pedonais acessíveis e dos acessos de 
emergência" representa a rede de percursos 
pedonais acessíveis (com inclinação inferior a 
5%) na área plano bem como uma proposta 
de localização das passagens de peões e dos 
lugares de estacionamento reservados. 

 
 

Artigo 14.º 
Estacionamento 

 
1- O número de lugares de estacionamento, 

públicos e privados, calculado de acordo com 
os parâmetros de dimensionamento fixados no 
PDM, constitui a capitação mínima a adotar 
nas operações urbanísticas a realizar ao 
abrigo do PP. 

 
 
 

2- No âmbito do controlo administrativo prévio 
das operações urbanísticas, ao abrigo do 
disposto no n.º 4 do artigo 150.º do RPDM 
Loures, o número de lugares de 
estacionamento, pode ser inferior ao valor 
resultante da aplicação dos parâmetros 
referidos no número anterior, desde que 
devidamente justificado por estudo de tráfego, 
em face da decisão concreta dos usos a 
instalar. 

 
 

Artigo 15.º 
Salvaguarda arqueológica 

 
Durante a fase de construção deverá ser 
implementado um Programa de Acompanhamento 
Arqueológico, estabelecido e programado 
previamente de acordo com as fases de execução 
e com as áreas de incidência do projeto. Este 
programa deve assegurar o seguinte: 
 
a) Acompanhamento integral de todas as 

operações que impliquem movimentações de 
terras (desmatações, escavações, 
terraplanagens, depósitos de inertes), não 
apenas na fase de construção mas também 
em fase preparatória, como na instalação de 
estaleiros, abertura de caminhos e 
desmatação, de acordo com os procedimentos 
considerados indispensáveis pela Tutela; 

b) O acompanhamento arqueológico deve ser 
realizado de forma efetiva, continuada e direta, 
em cada frente de obra a decorrer em 
simultâneo, devendo ser garantido o 
acompanhamento arqueológico em todas as 
frentes; 

c) O acompanhamento arqueológico deve ser 
dirigido no terreno por um arqueólogo que terá 
a seu cargo uma equipa técnica dimensionada 
às necessidades da empreitada. 

 
 

Artigo 16.º 
Estudos geológicos 

 
No desenvolvimento de qualquer operação 
urbanística, devem ser elaborados estudos 
geotécnicos, a escala adequada, que suportem a 
viabilidade daquelas operações. 

 
 

Artigo 17.º 
Eficiência energética 

 
No desenvolvimento dos projetos dos edifícios 
devem ser adotadas medidas que promovam a 
utilização das energias renováveis e a gestão 
inteligente da energia. 
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Capítulo II 
Disposições específicas 

das categorias funcionais 
 

Secção I 
Dos espaços de atividades económicas 

 
Artigo 18.º 

Uso do solo 
 

1- Os espaços de atividades económicas 
destinam-se à implantação de atividades 
económicas, cuja disposição espacial se 
encontra exemplificada no desenho de 
caracterização da parcela 8. 

 
2- Na parcela 8 será constituído um ónus de 

servidão de utilização pública à cota do 
arruamento definido na planta de implantação. 

 
3- Não é permitida a instalação de operadores de 

gestão de resíduos e de atividades de 
armazenamento, logística e indústrias do tipo 
1. 

 
 

Secção II 
Dos espaços residenciais 

 
Artigo 19.º 

Uso do solo 
 

1- Os espaços residenciais destinam-se à 
implantação de usos habitacionais e de 
espaços de atividades económicas e/ou 
equipamentos de utilização coletiva 
compatíveis. 

 
2- Nesta categoria, integra-se uma subcategoria 

específica dos espaços a reestruturar 
designada espaços residenciais, já existentes. 

 
 

Artigo 20.º 
Espaços residenciais já existentes 

A reestruturar 
 

1- Nos espaços residenciais já existentes a 
reestruturar é admitida a realização das 
seguintes obras: 

 
a) Construção; 
b) Reconstrução; 
c) Ampliação; 
d) Alteração; 
e) Conservação; 
f) Demolição. 
 
 

2- As obras referidas no número anterior 
realizam-se de acordo com as disposições do 
PDM e RMEU de Loures, não sendo possível 
o aumento da área de construção existente. 

 
3- No caso de construção precedida da 

demolição da edificação existente deverão ser 
adotados os novos alinhamentos decorrentes 
dos polígonos de implantação constantes da 
planta de implantação e deverá ser projetado 
e executado o espaço público envolvente. 

 
 

Artigo 21.º 
Espaços residenciais 

A reestruturar e a colmatar 
 

1- A disposição espacial destas subcategorias 
funcionais encontra-se exemplificada nos 
desenhos de caracterização das parcelas 1, 2, 
3, 4, 5, 6 e 7. 

 
2- Nas subcategorias funcionais a que se refere 

o presente artigo não é permitida: 
 
a) A implantação de estabelecimentos comerciais 

com área superior a 1.000 m2; 
b) A implantação de espaços de serviços com 

área superior a 500 m2; 
c) A instalação de atividades de armazenamento, 

logística e industriais do tipo 1. 
 
3- Excetuam-se da alínea a) do número anterior 

as parcelas 3 e 4, onde é permitida a 
implantação de estabelecimentos comerciais 
com área superior a 1.000 m2 e inferior a 
2.500 m2. 

 
4- No âmbito de operações de loteamento devem 

ser observadas as seguintes disposições: 
 
a) A superfície de pavimento de habitação não 

pode ser inferior a 70% da superfície de 
pavimento total abrangida nessa operação 
urbanística; 

b) Podem ser definidos edifícios exclusivamente 
não habitacionais, desde que a área de 
terciário não exceda 30% da superfície de 
pavimento total abrangida nessa operação 
urbanística. 
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Secção III 
Dos espaços verdes 

 
Artigo 22.º 

Uso do solo 
 

1- Os espaços verdes têm o objetivo de 
assegurar as funções dos sistemas biológicos, 
o controlo dos escoamentos hídricos e 
atmosféricos e o conforto bioclimático, assim 
como acolher usos e ações recreativas, de 
proteção e de produção, compreendendo as 
seguintes subcategorias funcionais: 

 
a) Proteção e enquadramento; 
b) Parque equipado; 
c) Jardim. 
 
2- Em todas as subcategorias definidas no 

número anterior, sem prejuízo das ações 
conducentes à recuperação do correto relevo 
dos ecossistemas naturais e/ou à revitalização 
do coberto vegetal endémico potencial, é 
interdita qualquer ação ou atividade que 
implique a destruição do solo, da vegetação 
natural notável e dos sistemas hidrológicos. 

 
3- Devem ser adotadas boas práticas em matéria 

de conservação da água e do solo, 
designadamente prevendo a construção de 
bacias e câmaras de retenção de águas 
pluviais nos espaços verdes, de forma a 
reduzir a velocidade de escoamento superficial 
das chuvas e o caudal de ponta. 

 
4- As intervenções nos espaços verdes devem 

ser precedidas de um projeto de arquitetura 
paisagista, no qual deve ser definido o 
mobiliário urbano que irá dotar os diversos 
espaços. 

 
 

Artigo 23.º 
Espaços verdes de proteção e enquadramento 

Consolidados e a colmatar 
 

Os espaços verdes de proteção e enquadramento 
- consolidados e a colmatar correspondem aos 
espaços predominantemente permeáveis 
plantados de enquadramento à rede viária, 
delimitados na planta de implantação, nos quais 
se observam as seguintes disposições: 
 
a) O índice de impermeabilização máximo do 

solo é de 10%; 
b) A vegetação arbórea e arbustiva utilizada deve 

apresentar uma dominância superior a 90%, 
em número e área ocupada, de elementos 
vegetais pertencentes às associações para-
climácicas regionais; 

c) A rega permanente não deverá ultrapassar 
15% da área de intervenção. 

 
 

Artigo 24.º 
Espaços verdes de parque equipado 

A reestruturar 
 

1- Os espaços verdes de parque equipado - a 
reestruturar correspondem às áreas 
permeáveis localizadas na envolvente da 
parcela de equipamento E. 1, nas quais se 
aplicam as seguintes disposições, sem 
prejuízo do disposto no n.º 2 deste artigo: 

 
a) A impermeabilização do solo não pode 

exceder 8% da área; 
b) Deve ser promovida, através das soluções de 

materialização das superfícies, a conservação 
do solo e da água; 

c) A vegetação arbórea e arbustiva deve 
apresentar uma dominância superior a 80%, 
em número e área ocupada, de elementos 
vegetais pertencentes às associações 
vegetais endémicas potenciais deste território; 

d) A arborização a implantar deve apresentar 
uma densidade nunca inferior a 70 árvores por 
hectare; 

e) A rega permanente não deverá ultrapassar 
15% da área de intervenção; 

f) Deve ser prevista a instalação de um campo 
de jogos vocacionado para a prática 
desportiva de diversas modalidades. 

 
2- Os espaços a que se refere o presente artigo 

poderão ser anexados total ou parcialmente à 
parcela de equipamento E.01 com fim de 
construir uma escola pública, nas seguintes 
condições: 

 
a) Apenas no caso de este equipamento estar 

considerado na carta educativa do município; 
b) No âmbito da construção deste equipamento a 

observância das disposições constantes no 
número anterior é facultativa. 

 
 

Artigo 25.º 
Espaços verdes de jardim 
A reestruturar e a colmatar 

 
1- Os espaços verdes de jardim - a reestruturar e 

a colmatar são áreas públicas 
predominantemente plantadas e encontram-se 
assinaladas na planta de implantação. 

 
2- Os espaços a que se refere o presente artigo 

são áreas non aedificandi onde apenas são 
permitidas as instalações necessárias ao seu 
funcionamento e manutenção. 
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3- A impermeabilização do solo nesta 
subcategoria funcional não pode exceder 40% 
da área de cada parcela. 

 
 

Secção IV 
Dos espaços de uso especial 

 
Artigo 26.º 

Uso do solo 
 

Os espaços de uso especial integram as seguintes 
subcategorias funcionais: 
 
a) Equipamentos; 
b) Infraestruturas: 
 
i) Arruamentos; 
ii) Viadutos; 
iii) Zona non aedificandi dos adutores da EPAL. 

 
 

Artigo 27.º 
Espaços de uso especial de equipamentos 

A reestruturar e a colmatar 
 

1- Na parcela E.1 são admitidas obras de 
conservação e de alteração para adaptação 
do edifício aos usos a definir pelo Município. 

 
2- Devem ser observados os polígonos de 

implantação delimitados na planta de 
implantação. 

 
 

Artigo 28.º 
Espaços de uso especial de infraestruturas 
Consolidados, a reestruturar e a colmatar 

 
1- Os espaços integrados na subcategoria 

arruamentos são constituídos pelas áreas 
destinadas à implantação das redes viárias e 
às redes técnicas de desenvolvimento linear, 
designadamente águas, saneamento, 
eletricidade, gás e telecomunicações. 

 
2- A planta de implantação e a peça desenhada 

"perfis transversais e longitudinais dos 
arruamentos" definem a rede de circulação 
rodoviária e pedonal que suporta as soluções 
de ordenamento urbanístico preconizadas no 
Plano, bem como as cotas e parâmetros 
genéricos a observar nos respetivos projetos 
de execução. 

 
 
 
 
 

3- Sem pôr em causa a coerência dos traçados 
das redes a que se referem os números 1 e 2 
do presente artigo, na elaboração dos 
respetivos projetos podem ser introduzidos 
ajustes justificados por uma mais 
pormenorizada solução de funcionamento da 
rede viária. 

 
4- As redes de abastecimento de água, de 

drenagem de águas residuais domésticas, de 
fornecimento de gás, de energia elétrica e de 
telecomunicações devem ser instaladas no 
subsolo. 

 
5- As redes referidas no número anterior estão 

definidas nos relatórios respetivos a que se 
referem as subalíneas viii, ix e x da alínea a) 
do n.º 2 do artigo 3.º do presente regulamento 
e devem ser realizadas com os ajustamentos 
decorrentes dos respetivos projetos de 
licenciamento ou comunicação prévia. 

 
6- As intervenções devem ser precedidas da 

elaboração de um projeto de espaços 
exteriores e/ou projeto de arquitetura 
paisagista. 

 
7- Os projetos de arquitetura paisagista devem 

observar as seguintes prescrições: 
 
a) A pavimentação sobre terra organicamente 

melhorada não pode invalidar o seu 
aproveitamento pelos sistemas radiculares das 
árvores; 

b) A cubicagem de terra organicamente 
melhorada para a plantação de árvores não 
pode ser inferior a 10 m3 cúbicos por árvore; 

c) As caldeiras devem ter uma área superior a 
2,25 m2; 

d) Os elementos arbóreos a plantar devem 
apresentar estrutura idêntica ao 
desenvolvimento natural da espécie, com 
calibres definidos pelo perímetro à altura do 
peito (PAP) igual ou superior a 18 cm. 

 
8- Os projetos dos viadutos deverão ser 

elaborados em continuidade com os critérios 
de desenho e soluções construtivas e de 
materiais, do projeto de espaços exteriores 
acima mencionado. 

 
9- Nas zonas non aedificandi dos adutores da 

EPAL deve ser observado o n.º 3 do artigo 6.º 
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TÍTULO IV 
Estrutura Ecológica 

 
Artigo 29.º 

Estrutura ecológica 
 

1- A estrutura ecológica assegura a 
conectividade e funcionamento dos sistemas 
fundamentais de suporte de vida, 
nomeadamente o sistema de escoamento e 
circulação do ar e da água. Promove a 
articulação dos espaços através de sistemas 
de mobilidade e acessibilidade com o objetivo 
de assegurar as funções dos sistemas 
biológicos, o controlo dos escoamentos 
hídricos e atmosféricos e o conforto 
bioclimático, assim como a multiplicidade de 
usos e ações de recreio, de produção e de 
proteção, integrando: 

 
a) Os espaços verdes de jardins; 
b) Os espaços verdes de parque equipado; 
c) Os espaços verdes, de proteção e 

enquadramento; 
d) Os espaços de uso especial de infraestruturas, 

zona non aedificandi dos adutores da EPAL; 
e) As áreas de terra vegetal nos espaços de uso 

especial de infraestruturas, arruamentos. 
 
2- As regras gerais de intervenção são as 

estabelecidas na secção III e nos números 6 e 
7 do artigo 28.º do presente regulamento para 
as categorias funcionais a que respeita cada 
área que integra a estrutura ecológica, sem 
prejuízo dos ajustamentos dos respetivos 
projetos de execução. 

 
 

TÍTULO V 
Execução do Plano 

 
Artigo 30.º 

Unidades de execução 
 

1- O Plano propõe a delimitação das seguintes 
unidades de execução, de ora em diante 
designadas por UE, conforme consta na planta 
de implantação: 

 
a) Unidade de execução Norte (UE-N); 
b) Unidade de execução Centro (UE-C); 
c) Unidade de execução Sul (UE-S); 
d) Unidade de execução Oeste 1 (UE-O.1); 
e) Unidade de execução Oeste 2 (UE-O.2); 
f) Unidade de execução Oeste 3 (UE-O.3); 
 
 
 
 

2- As unidades referidas nas alíneas d), e) e f) do 
número anterior agrupam áreas cujo edificado 
pode ser alvo de reconversão total e nas quais 
se aplicam os parâmetros urbanísticos 
definidos para os espaços residenciais já 
existentes - a reestruturar. 

 
3- As unidades referidas no número anterior só 

deverão ser executadas quando abranjam a 
totalidade dos prédios de cada uma na mesma 
operação urbanística. 

 
 

Artigo 31.º 
Unidades de execução 

Sistema e faseamento de execução 
 

1- A execução das unidades Norte, Centro e Sul 
é efetuada através do sistema de imposição 
administrativa ou do sistema de cooperação. 

 
2- A execução das unidades Oeste 1, Oeste 2 e 

Oeste 3 é efetuada através do sistema de 
imposição administrativa, do sistema de 
cooperação ou do sistema de iniciativa dos 
interessados. 

 
3- A execução das unidades Norte, Centro e Sul 

pode ser efetuada em momentos diferentes, 
obedecendo aos critérios seguintes: 

 
a) Ao nível do desenho urbano e ao longo do 

tempo de execução deve ser assegurada a 
continuidade dos espaços de uso público; 

b) Ao nível do serviço deve ser assegurado o 
funcionamento das infraestruturas, cuja 
execução se torne necessária. 

 
4- As operações de loteamento/reparcelamento a 

realizar nas unidades Norte e Sul prevêem 
obrigatoriamente, nos respetivos instrumentos 
contratuais de urbanização, o financiamento e 
execução das obras das áreas de influência 
cujos encargos lhes são imputados no 
programa de execução do Plano. 

 
 

Artigo 32.º 
Perequação compensatória 

das unidades de execução Norte, Centro e Sul 
 

1- A perequação compensatória dos benefícios e 
encargos decorrentes do Plano é aplicada 
separadamente nas áreas da UE-N, UE-C e 
UE-S. 
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2- Aos prédios não edificados do cadastro 
original A.01, A.02, B.15, B.38, C.01, C.15, 
C.16, C.22, C.23, D.01, D.02, D.03, D.04, 
D.07, E.23, E.26 e E.27, assinalados na planta 
de cadastro das peças de suporte às 
operações de transformação fundiária, aplica-
se o índice médio de utilização de 1,84. 

 
3- Aos prédios edificados do cadastro original 

B.01 a B14, B16 a B.37, B.39 a B.43, C.02 a 
C.14, C.17 a C.21, C.24 a C.27, D.05, D.06, 
E.01 a E.22, E.24, E.25 e E.29 a E.31, 
assinalados na planta de cadastro das peças 
de suporte às operações de transformação 
fundiária, aplica-se o ressarcimento em 
espécie, mediante entrega da respetiva área 
de construção, edificada e sem encargos para 
os titulares dos prédios mencionados neste 
número. 

 
4- A todos os prédios do cadastro original aplica-

se o índice médio de cedência de 0,5. 
 
5- O ressarcimento em espécie a que se refere o 

n.º 3 poderá ser realizado dentro ou fora da 
unidade de execução em que se localiza cada 
prédio original. 

 
6- Os prédios a que se refere o n.º 3 do presente 

artigo poderão ser adquiridos pelos 
proprietários dos prédios referidos no n.º 2, 
caso em que os correspondentes custos de 
aquisição serão deduzidos aos encargos de 
execução do Plano atribuíveis ao adquirente. 

 
7- Os proprietários dos prédios referidos no n.º 2 

deste artigo ficam obrigados a comparticipar 
nos seguintes encargos de execução do 
plano, na mesma proporção em que é 
calculado o respetivo direito de edificabilidade: 

 
a) Custos de elaboração do Plano de Pormenor e 

da execução das infraestruturas urbanas 
necessárias à sua implementação, 

b) Encargos da reabilitação e adaptação a 
Centro Cívico do edifício existente, localizado 
no cruzamento da Ruas da Guiné e de 
Moçambique, o qual será cedido ao domínio 
municipal; 

c) Encargos da execução dos espaços verdes e 
de utilização coletiva definidos no Plano; 

d) Encargos do ressarcimento em espécie a 
atribuir aos proprietários dos prédios a que se 
refere o n.º 2 do presente artigo; 

e) Encargos do realojamento das edificações 
precárias localizadas nos prédios A.01, A.03 e 
B.15; 

 
 

f) Encargos com a elaboração dos projetos e 
com a execução das obras de requalificação 
das áreas de influência, conforme explicitado 
no programa de execução do Plano; 

g) Encargos com a execução das medidas de 
minimização previstas no artigo 10.º deste 
regulamento, incluindo as que são a executar 
fora da área do Plano. 

 
8- Aos proprietários dos prédios referidos no n.º 2 

deste artigo é reconhecido, na atribuição das 
parcelas edificáveis, a possibilidade de 
pagamento direto da respetiva quota-parte nos 
encargos do plano ou, em alternativa, a 
dedução desse valor à edificabilidade a 
receber, conforme valor padrão a estabelecer 
por via contratual. 

 
9- A alternativa de comparticipação nos custos a 

que se refere o número anterior deve sempre 
resultar de acordo entre as partes regulado 
por adequado instrumento contratual. 

 
10- A diferença entre as áreas cedidas para 

equipamentos e espaços verdes e de 
utilização coletiva no âmbito do Plano, e as 
áreas de cedência resultantes da aplicação do 
índice médio de cedência das unidades de 
execução norte e sul, é objeto de 
compensação ao município em conformidade 
com o estabelecido no regulamento municipal. 

 
 

Artigo 33.º 
Expropriações 

 
O Município poderá em qualquer momento 
expropriar, total ou parcialmente, os prédios 
referidos no n.º 2 e 3 do artigo 32.º, com 
fundamento na utilidade pública da execução do 
plano de pormenor, designadamente para a 
realização de infraestruturas, arruamentos e 
espaços verdes públicos. 

 
 

TÍTULO VI 
Disposições finais 

 
Artigo 34.º 

Entrada em vigor 
 

O Plano entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação no Diário da República. 
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Identificadores das imagens 
e respetivos endereços do sítio do SNIT 

(conforme o disposto no artigo 14.º 
da Portaria n.º 245/2011) 

 
53579 
http://ssaigt.dgterritorio.gov.pt/i/PCond_53579_110
7_PPPV_Cond.jpg 
 
53590 
http://ssaigt.dgterritorio.gov.pt/i/PImp_53590_1107
_PPPV_Imp1.jpg 
 
53590 
http://ssaigt.dgterritorio.gov.pt/i/PImp_53590_1107
_PPPV_Imp2.jpg 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 52, de 13 de março de 2020] 

 
 
 
 

AVISO n.º 4396/2020 
 

Discussão pública da delimitação 
das quatro unidades de execução 

da Encosta do Conventinho 
 

Tiago Farinha Matias, Vereador da Câmara 
Municipal de Loures, no âmbito das competências 
que lhe foram delegadas por Despacho n.º 1/2020 
de 3.1.2020, em cumprimento do disposto no n.º 4 
do artigo 148.º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 
de maio, e ainda nos termos do artigo 56.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, que 
estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, torna público que esta Câmara Municipal, 
na 54.º Reunião Ordinária de 29.1.2010, de acordo 
com a proposta n.º 44/2020, deliberou por 
unanimidade dar início à abertura do período de 
discussão pública relativa à proposta de 
delimitação das 4 Unidades de Execução da 
Encosta do Conventinho - Unidades de Execução 
A, B, C e D -, fixando o prazo de 30 dias úteis, 
com início a partir de 5.º dia útil após a publicação 
deste Aviso no Diário da República. 
 
Esta proposta encontra-se disponível para 
consulta dos interessados na página da internet da 
Câmara Municipal, em www.cm-loures.pt, e no 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, sito na Rua Ilha da Madeira, n.º 4, r/c, 
em Loures, todos os dias úteis das 09:00 às 16:00 
horas. 
 

Todos os interessados podem formular por escrito 
as reclamações, observações e sugestões ou 
pedidos de esclarecimento sobre a proposta de 
delimitação de qualquer das Unidades de 
Execução da Encosta do Conventinho. As 
participações devem ser entregues pessoalmente 
ou remetidas por correio para o Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística, na Rua Ilha da 
Madeira, n.º 4, r/c, 2674-501 Loures, ou para o 
endereço de correio eletrónico da Divisão de 
Planeamento Urbanístico, discussaopublica_dpu@ 
cm-loures.pt. 

 
5 de fevereiro de 2020. 

 
O Vereador, 

 
(a) Tiago Matias 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 52, de 13 de março de 2020] 
 
 
 
 

AVISO (extrato) n.º 4673/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para técnico superior 
na área de formação 

de Medicina Veterinária 
Lista unitária de ordenação final homologada 

 
Nos termos do disposto n.º 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 
abril, informa-se que se encontra afixada nas 
instalações do Departamento de Recursos 
Humanos da Câmara Municipal de Loures, sitas 
na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7 em Loures, e 
disponibilizada na sua página eletrónica, a lista 
unitária de ordenação final homologada, por 
despacho do Sr. Vereador dos Recursos Humanos 
de 24 de fevereiro de 2020, do procedimento 
concursal comum de recrutamento para a 
categoria de Técnico Superior, na área de 
formação de Medicina Veterinária, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 148, de 5 de 
agosto de 2019, através da referência 1 do Aviso 
n.º 12442/2019. 

 
27 de fevereiro de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 56, de 19 de março de 2020] 
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AVISO n.º 4779/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para técnico superior 
na área de formação 

de enfermagem veterinária 
Lista unitária de ordenação final 

homologada 
 

Nos termos do disposto n.º 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 
abril, informa-se que se encontra afixada nas 
instalações do Departamento de Recursos 
Humanos da Câmara Municipal de Loures, sita na 
Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7 em Loures, e 
disponibilizada na sua página eletrónica, a lista 
unitária de ordenação final homologada, por 
despacho do Sr. Vereador dos Recursos Humanos 
de 24 de fevereiro de 2020, do procedimento 
concursal comum de recrutamento para a 
categoria de Técnico Superior, na área de 
formação de Enfermagem Veterinária, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 148, de 5 de 
agosto de 2019, através da referência 2 do Aviso 
n.º 12442/2019. 

 
27 de fevereiro de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 57, de 20 de março de 2020] 

 
 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
 

n.º 3178/2020 
 

Via de Cintura da Área Metropolitana 
de Lisboa - Norte 

Execução da rotunda de A-das-Lebres 
e Troço 16-A 

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 
ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
NIPC: 501294996 

Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674-501 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
Endereço Eletrónico: dom_aae@cm-loures.pt 
 
2 - OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: Via de Cintura da Área 
Metropolitana de Lisboa - Norte - Execução da 
rotunda de A-das-Lebres e Troço 16-A 
Descrição sucinta do objeto do contrato: Via de 
Cintura da Área Metropolitana de Lisboa - Norte - 
Execução da rotunda de A-das-Lebres e Troço 16-
A 
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 1380000.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 45233120 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
Referência interna: 51-U/DOM 
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias 
entidades)? Não 
Contratação por lotes: Não 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras: Não 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
5 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: União das Freguesias de Santo Antão 
e São Julião do Tojal 
 
6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Meses 
8 meses 
O contrato é passível de renovação? Não 
 
7 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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7.1 - Habilitação para o exercício da atividade 
profissional 
 
Sim 
Tipo:  
Alvará 
Descrição: 
Com autorizações indicadas em f) do ponto 21.1 
do Programa de Concurso 
 
7.2 - Informação sobre contratos reservados 
 
O contrato está reservado a entidades e 
fornecedores cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de pessoas com 
deficiência ou desfavorecidas? 
Não 
 
8 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 - Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: 
DOM/AAE 
Endereço desse serviço: Av.ª das Descobertas, 
15-5.º F 
Código postal: 2670-383 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: dom_aae@cm-loures.pt 
 
8.2 - Fornecimento das peças do concurso, 
apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 
 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante:  
Vortal (https://community.vortal.biz/sts/Login) 
 
9 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS  
 
Até às 17:00 do 40.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio  
 
10 - PRAZO DURANTE O QUAL OS 
CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER 
AS RESPETIVAS PROPOSTAS 
 
66 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
 
 
 
 
 

11 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Melhor relação qualidade-preço: Não 
Critério relativo à qualidade 
Nome: Não Ponderada 
Ponderação: 0 % 
Critério relativo ao custo 
Nome: Ponto 18 do Programa de Concurso 
Ponderação: 100 % 
 
12 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Sim 5% 
 
13 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Município de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674-501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
Prazo de interposição do recurso: 5 dias 
 
14 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2020/03/19 
 
15 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 
DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO 
JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA:  
 
Não 
 
16 - OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Serão usados critérios ambientais: Não 
 
17 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Tiago Matias 
Cargo: Vereador 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 57, de 20 de março de 2020] 
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ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
 

n.º 3179/2020 
 

Execução de sinalização horizontal 
no Concelho 

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 
ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
NIPC: 501294996 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674-501 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
Endereço Eletrónico: dom_aae@cm-loures.pt 
 
2 - OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: Execução de sinalização 
horizontal no Concelho 
Descrição sucinta do objeto do contrato: Execução 
de trabalhos de sinalização horizontal no 
concelho, com o objetivo de melhorar as 
condições de circulação rodoviária. 
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 300000.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 45233221 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
Referência interna: 671/DOM 
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias 
entidades)? Não 
Contratação por lotes: Não 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras: Não 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
 
 
 
 

5 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Todas 
 
6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Dias 
730 dias 
O contrato é passível de renovação? Sim 
N.º máximo de renovações: 1 
 
7 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1 - Habilitação para o exercício da atividade 
profissional 
 
Sim 
Tipo:  
Alvará 
Descrição: 
Com as autorizações indicadas em f) do ponto 
20.1 do Programa de Concurso 
 
7.2 - Informação sobre contratos reservados 
 
O contrato está reservado a entidades e 
fornecedores cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de pessoas com 
deficiência ou desfavorecidas? 
Não 
 
8 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 - Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: 
DOM/AAE 
Endereço desse serviço: Av. das Descobertas n.º 
15 - 5.º 
Código postal: 2670-383 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: dom_aae@cm-loures.pt 
 
8.2 - Fornecimento das peças do concurso, 
apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 
 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante:  
Vortal (https://community.vortal.biz/sts/Login) 
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9 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS 
 
Até às 17:00 do 6.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio  
 
10 - PRAZO DURANTE O QUAL OS 
CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER 
AS RESPETIVAS PROPOSTAS 
 
66 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
11 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Melhor relação qualidade-preço: Não 
Critério relativo à qualidade 
Nome: Não ponderada 
Ponderação: 0 % 
Critério relativo ao custo 
Nome: ponto 17 do Programa Concurso 
Ponderação: 100 % 
 
12 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO:  
 
Sim 5% 
 
13 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Município de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674-501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
Prazo de interposição do recurso: 5 dias 
 
14 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2020/03/19 
 
15 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 
DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO 
JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA:  
 
Não 
 
16 - OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Serão usados critérios ambientais: Não 
 
17 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Tiago Matias 
Cargo: Vereador 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 57, de 20 de março de 2020] 

 

AVISO n.º 5044/2020 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

do trabalhador 
Hugo Miguel Morgado Faustino 

 
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por despacho do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal da Guarda, e por acordo do 
trabalhador, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade na categoria do Técnico 
Superior Hugo Miguel Morgado Faustino nesta 
Câmara Municipal, com efeitos a 29 de fevereiro 
de 2020, nos termos da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação. 

 
27 de fevereiro de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 60, de 25 de março de 2020] 

 
 
 

AVISO n.º 5045/2020 
 

Discussão pública da delimitação 
da Unidade de Execução 

n.º 2 de Tocadelos 
 

Tiago Farinha Matias, Vereador da Câmara 
Municipal de Loures, no âmbito das competências 
que lhe foram delegadas por Despacho n.º 1/2020 
de 3.1.2020, em cumprimento do disposto no n.º 4 
do artigo 148.º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 
de maio, e ainda nos termos do artigo 56.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, que 
estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, torna público que esta Câmara Municipal, 
na 56.º Reunião Ordinária de 26.02.2020, de 
acordo com a proposta n.º 92/2020, deliberou por 
unanimidade dar início à abertura do período de 
discussão pública relativa à proposta de 
delimitação da Unidade de Execução n.º 2 de 
Tocadelos, fixando o prazo de 20 dias úteis, com 
início a partir de 5.º dia útil após a publicação 
deste Aviso no Diário da República. 
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Esta proposta encontra-se disponível para 
consulta dos interessados na página da internet da 
Câmara Municipal, em www.cm-loures.pt, e no 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, sito na Rua Ilha da Madeira, n.º 4, r/c, 
em Loures, todos os dias úteis das 09:00 às 16:00 
horas. 
 
Todos os interessados podem formular por escrito 
as reclamações, observações e sugestões ou 
pedidos de esclarecimento sobre a proposta de 
delimitação da Unidade de Execução n.º 2 de 
Tocadelos. As participações devem ser entregues 
pessoalmente ou remetidas por correio para o 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, na Rua Ilha da Madeira, n.º 4, r/c, 
2674-501 Loures, ou para o endereço de correio 
eletrónico da Divisão de Planeamento Urbanístico, 
discussaopublica_dpu@cm-loures.pt. 

 
2 de março de 2020. 

 
O Vereador, 

 
(a) Tiago Matias 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 60, de 25 de março de 2020] 
 
 
 
 

AVISO n.º 5046/2020 
 

Discussão pública da delimitação 
da Unidade de Execução 

n.º 3 de Tocadelos 
 

Tiago Farinha Matias, Vereador da Câmara 
Municipal de Loures, no âmbito das competências 
que lhe foram delegadas por Despacho n.º 1/2020 
de 3.1.2020, em cumprimento do disposto no n.º 4 
do artigo 148.º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 
de maio, e ainda nos termos do artigo 56.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro que 
estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, torna público que esta Câmara Municipal, 
na 56.º Reunião Ordinária de 26.02.2020, de 
acordo com a proposta n.º 93/2020, deliberou por 
unanimidade dar início à abertura do período de 
discussão pública relativa à proposta de 
delimitação da Unidade de Execução N.º 3 de 
Tocadelos, fixando o prazo de 20 dias úteis, com 
início a partir de 5.º dia útil após a publicação 
deste Aviso no Diário da República. 
 

Esta proposta encontra-se disponível para 
consulta dos interessados na página da internet da 
Câmara Municipal, em www.cm-loures.pt, e no 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, sito na Rua Ilha da Madeira, n.º 4 - 
r/c, em Loures, todos os dias úteis das 09:00 às 
16:00 horas. 
 
Todos os interessados podem formular por escrito 
as reclamações, observações e sugestões ou 
pedidos de esclarecimento sobre a proposta de 
delimitação da Unidade de Execução N.º 3 de 
Tocadelos. As participações devem ser entregues 
pessoalmente ou remetidas por correio para o 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, na Rua Ilha da Madeira, n.º 4 - r/c, 
2674-501 Loures, ou para o endereço de correio 
eletrónico da Divisão de Planeamento Urbanístico, 
discussaopublica_dpu@cm-loures.pt. 

 
2 de março de 2020. 

 
O Vereador, 

 
(a) Tiago Matias 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 60, de 25 de março de 2020] 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 
 

AVISO (extrato) n.º 4736/2020 
 

Cessação da comissão de serviço 
no cargo de diretora de Departamento 

de Resíduos e Apoio Logístico 
 

Em cumprimento do disposto na alínea d) n.º 1 do 
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
torna-se público que o Conselho de Administração 
dos SIMAR, em reunião de 2020/02/07 tomou 
conhecimento do pedido de cessação da 
Comissão de Serviço, apresentado por Maria 
Margarida de Freitas Rodrigues, do cargo de 
direção intermédia de 1.º grau de Diretora de 
Departamento de Resíduos e Apoio Logístico, 
tendo efeitos a partir de 15 de março de 2020 
(inclusive), ao abrigo do estipulado na alínea i) do 
n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004 de 15/1, 
atualizada e adaptada à Administração Local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29/08. 
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19 de fevereiro de 2020. 
 

A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 
 

(a) Ana Teresa Dinis 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 56, de 19 de março de 2020] 

 
 
 
 

AVISO (extrato) n.º 4737/2020 
 

Celebração de contratos de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado 

 
Em cumprimento do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20/6, torna-se público que foram celebrados 
contratos individuais de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com os 
trabalhadores abaixo identificados: 
 
Por deliberação do Conselho de Administração em 
reuniões de 2019/08/19 e 2019/09/02, no âmbito 
do Procedimento Concursal Comum, com a Ref.ª 
1/2017, para ocupação de postos de trabalho na 
categoria de Técnico Superior, na área funcional 
de Engenharia Civil, a que se refere a publicação 
do aviso n.º 5781 no Diário da República n.º 99, 
2.ª série, de 23/05/2017, e por recurso à reserva 
de recrutamento interna constituída nos termos do 
n.º 1 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009 de 
22/1 com a redação que lhe foi dada pela Portaria 
n.º 145-A/2011 de 6/04, com a remuneração 
correspondente à 2.ª posição remuneratória: 
Com efeitos a 2019/09/09: Inês Isabel da Silva 
Baranda Direito; Com efeitos a 2019/10/01: Carla 
Maria Ismael Pinto e Costa. 
 
Por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2019/09/16, no âmbito do 
Procedimento Concursal Comum, Ref.ª 1/2018, 
para ocupação de quatro postos de trabalho na 
categoria de Assistente Operacional, na área 
funcional de Cantoneiro de Limpeza, 
correspondente à publicação do aviso n.º 12309, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 164, de 
2018/08/27, com a remuneração correspondente à 
4.ª posição remuneratória, com efeitos a partir de 
2019/10/01, Rui Miguel Castelo Machado, Miguel 
Ângelo de Jesus Matos, Bruno Rafael Silva 
Caeiro, e Luís Filipe dos Santos Moço. 
 
 
 
 
 

Por recurso à reserva de recrutamento interna 
constituída nos termos do n.º 1 do artigo 40.º da 
Portaria n.º 83-A/2009 de 22/1 com a redação que 
lhe foi dada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6/4, e 
por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2019.10.29, com efeitos a 2019/11/05: 
Ricardo Jorge Serra Morais, Susana Carina Vaz 
Costa, José Alfredo Furtado Mendes, Nelson Filipe 
Esteves Lourenço, Carlos Miguel Faias Pires. 
 
Por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2019/08/19, no âmbito do 
Procedimento Concursal Comum, Ref.ª 2/2018, 
para ocupação de quatro postos de trabalho na 
categoria de Assistente Operacional, na área 
funcional de Condutor de Máquinas e Veículos 
Especiais, correspondente à publicação do aviso 
n.º 12309, no Diário da República, 2.ª série, n.º 
164, de 2018/08/27, com a remuneração 
correspondente à 4.ª posição remuneratória, com 
efeitos a 2019/09/09: Daniel Jorge Henrique 
Gomes, Jorge António de Seiça Branco; Nelson 
Manuel Franco Jacinto; Com efeitos a 2019/10/01: 
José Daniel Alcântara Pereira. 
 
Por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2019/09/16, no âmbito do 
Procedimento Concursal Comum, Ref.ª 7/2018, 
para ocupação de quatro postos de trabalho na 
categoria de Assistente Técnico, correspondente à 
publicação do aviso n.º 12309, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 164, de 2018/08/27, com a 
remuneração correspondente à 1.ª posição 
remuneratória, com efeitos a 2019/10/01: Mónica 
Patrícia Muacho Nunes Alves, Maria Raquel 
Caseiro dos Santos Teixeira Caetano, Ana Rita 
Escarigo Figueiredo Moita e, Rui Pedro Oliveira 
Miranda. 
 
Por recurso à reserva de recrutamento interna 
constituída nos termos do n.º 1 do artigo 40.º da 
Portaria n.º 83-A/2009 de 22/1 com a redação que 
lhe foi dada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6/4, e 
por deliberações do Conselho de Administração 
em reuniões de 2019.10.29 e 2019/12/06, 
respetivamente, com efeitos a 2019/11/05: 
Alexandra Soraia Dias Vicente, Sónia Maria Leite 
Inácio Ferreira, Catarina Aruil Alves e, Hélio 
António Magalhães Gonçalves dos Santos; com 
efeitos a 2019/12/09: Paulo Manuel Lopes Damas 
e Vanda Sofia Afonso Leonardo Mota Ramos. 
 
Por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2019/09/23, no âmbito do 
Procedimento Concursal Comum, Ref.ª 8/2018, 
para ocupação de 1 posto de trabalho na categoria 
de Assistente Operacional, correspondente à 
publicação do aviso n.º 17766, no Diário da 
República, n.º 231, 2.ª série, de 2018/11/30, com a 
remuneração correspondente à 4.ª posição 



 

 
N.º 6 

 

 
 

25 de MARÇO 
de 2020 

 
 
 
 

55 

 

remuneratória, com efeitos a 2019/10/01: Maria 
José de Loura Miranda. 
 
Por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2019/10/14, no âmbito do Concurso 
Interno de Acesso Limitado para 4 postos de 
trabalho na categoria de Técnico de Informática do 
Grau 3/Nível 1, com a remuneração 
correspondente ao escalão 1, com efeitos a 
2019/10/15: Gonçalo José Pereira Santos, Cristina 
Maria Rodrigues Gonçalves, António Valdeira 
Dinis e Nelson Filipe Vieira de Brito. 
 
Por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2019/10/14, no âmbito do Concurso 
Interno de Acesso Limitado para 3 postos de 
trabalho na categoria de Técnico de Informática do 
Grau 2/Nível 1, com a remuneração 
correspondente ao escalão 1, com efeitos a 
2019/10/15: Marco André de Meneses Batista, 
Paula Cristina Muacho Sardinha e Mário Rui dos 
Reis Cordeiro. 
 
Por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2019/10/14, no âmbito do 
Procedimento Interno de Seleção para Mudança 
para o Nível 2 na categoria de Técnico de 
Informática do Grau 3, com efeitos a 2019/10/15: 
Carlos Alberto Rodrigues Teixeira, com a 
remuneração correspondente ao escalão 1 e 
Francisco Manuel Pais Pinto, com a remuneração 
correspondente ao escalão 2. 
 
Por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2019/11/22, no âmbito do 
Procedimento Interno de Seleção para Mudança 
para o Nível 2 na categoria de Técnico de 
Informática do Grau 1, com a remuneração 
correspondente ao escalão 1, com efeitos a 
2019/11/23: Tiago Jorge Nunes Alves. 
 
Por ter ocorrido mudança definitiva de órgão ou 
serviço dos trabalhadores na sequência da 
consolidação definitiva da mobilidade na categoria 
nos SIMAR: 
 
Na categoria de Assistente Operacional, na área 
funcional de Condutor de Máquinas Pesadas e 
Veículos Especiais, por acordo entre o 
trabalhador, a Câmara Municipal de Loures e os 
SIMAR, com a remuneração correspondente à 4.ª 
posição remuneratória, com efeitos a 2019/06/30: 
Humberto Inácio de Casquilho Vicente; 
 
Por acordo entre a trabalhadora, a Câmara 
Municipal de Loures e os SIMAR, com a 
remuneração correspondente à 4.ª posição 
remuneratória, com efeitos a 2019/12/31: Susana 
Marina Prudêncio Campos de Oliveira; 
 

Por acordo entre a trabalhadora, a Câmara 
Municipal de Odivelas e os SIMAR, com a 
remuneração correspondente à 7.ª posição 
remuneratória, com efeitos a 2019/12/31: Elsa 
Maria Frutuoso Ferreira. 
 
Por consolidação definitiva da mobilidade na 
categoria em diferente atividade, em Assistente 
Operacional, na área funcional de Eletricista Auto, 
mantendo a 4.ª posição remuneratória, com efeitos 
a 2019/11/20: Nuno Miguel Fialho Caldeira. 
 
Por consolidação definitiva das mobilidades 
intercarreiras: 
 
Na categoria de Assistente Técnico, com a 
remuneração correspondente à 1.ª posição 
remuneratória, com efeitos a 2019/10/11: Mariana 
Teodora Garcez Pintão dos Reis; 
 
Na categoria de Técnico Superior, na área 
funcional de Ciências do Ambiente, com a 
remuneração correspondente à 2.ª posição 
remuneratória, com efeitos a 2019/11/09: Mário 
Fernando Melo Machado; 

 
21 de fevereiro de 2020. 

 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Ana Teresa Dinis 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 56, de 19 de março de 2020] 
 
 
 
 

AVISO (extrato) n.º 4738/2020 
 

Cessação da relação jurídica 
de emprego público 

de vários trabalhadores 
 

Em cumprimento do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20/6, torna-se público que cessou nestes 
Serviços Intermunicipalizados a relação jurídica de 
emprego público dos seguintes trabalhadores: 
 
Por motivo de aposentação: 
 
Desligado em 2019/08/01: Carlos José Oliveira 
Lopes, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 5. 
Desligado em 2019/09/12: Manuel Dias Coelho, 
Assistente Operacional, posição remuneratória 9. 
Desligado em 2019/10/01: José Bernardo Coelho, 
Assistente Operacional, posição remuneratória 6. 
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Desligados em 2019/11/01: Alberto Manuel 
Encarnação Loureiro, Encarregado Operacional, 
posição remuneratória 7; João Rodrigues Delgado, 
Assistente Operacional, posição remuneratória 4. 
Desligados em 2019/12/01: António José Carriço 
Pereira, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 10; Eugénia de Fátima Boto 
Gomes, Assistente Técnica, posição 
remuneratória 7; Maria Isabel Pires Mire Dores, 
Técnica Superior, posição remuneratória 9. 
 
Por motivo de pena de despedimento: 
 
Em 2019/05/15: Valter Manuel Inês Cardoso, 
Assistente Operacional, posição remuneratória 4. 
 
Por motivo de denúncia do contrato a pedido dos 
trabalhadores: 
 
Em 2019/12/16: Nuno José Duarte Gonçalves, 
Técnico Superior, posição remuneratória entre a 2 
e a 3. 
Em 2019/12/30: Paulo Alexandre Fonseca Garcia, 
Assistente Operacional, posição remuneratória 6. 
 
Por motivo de mudança para outro órgão ou 
serviço por consolidação de mobilidade na 
categoria: 
 
Em 2018/10/01: Patrícia Alexandra Farinha 
Rodrigues Purificação, Assistente Técnica, 
posição remuneratória 2, por acordo entre a 
trabalhadora, a Câmara Municipal de Loures e os 
SIMAR; 
Em 2018/12/31: Dinamene Ribeiro de Sousa, 
Assistente Técnica, posição remuneratória 5, por 
acordo entre a trabalhadora, a Câmara Municipal 
de Loures e os SIMAR; 
Em 2019/01/31: Jorge Ricardo da Costa Teixeira, 
Assistente Operacional, posição remuneratória 4, 
por acordo entre o trabalhador, a Câmara 
Municipal de Loures e os SIMAR; 
Em 2019/02/05: Maria Celestina Godinho 
Galamba, Assistente Técnica, posição 
remuneratória 2, por acordo entre a trabalhadora, 
o Instituto dos Registos e do Notariado e os 
SIMAR; 
Em 2019/04/30: Sílvia Alexandra Rodrigues 
Valente, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 4, por acordo entre a trabalhadora, 
a Câmara Municipal de Loures e os SIMAR; 
Em 2019/11/01: Luís Miguel Carvalho Martins, 
Técnico Superior, posição remuneratória entre a 1 
e a 2, por acordo entre o trabalhador, a Secretaria 
Geral do Ministério da Economia e os SIMAR; 
Em 2019/11/09: António José Varela Macau, 
Assistente Técnico, posição remuneratória 6, por 
acordo entre o trabalhador, a Câmara Municipal de 
Loures e os SIMAR. 

Em 2019/12/31: Célia Maria Mendes Simplício 
Barbeitos, Coordenadora Técnica, posição 
remuneratória 3, e António Augusto Canelas 
Teixeira, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 4, por acordo entre os 
trabalhadores, a Câmara Municipal de Loures e os 
SIMAR. 

 
27 de fevereiro de 2020. 

 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Ana Teresa Dinis 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 56, de 19 de março de 2020] 
 
 
 
 

 AVISO (extrato) n.º 4816/2020 
 

Homologação da lista unitária 
de ordenação final 

do procedimento concursal comum 
para a categoria de técnico superior 

(Ciências da Saúde) - Ref.ª 1/2019 
 

Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 28.º da 
Portaria n.º 125-A/2019 de 30/04, informa-se os 
interessados que a Lista Unitária de Ordenação 
Final do Procedimento Concursal Comum para 
ocupação de Um posto de trabalho na carreira e 
categoria de Técnico Superior, na área funcional 
de Ciências da Saúde, para a unidade orgânica do 
Diretor Delegado/Divisão de Laboratório e 
Qualidade, em regime de Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas por Tempo Indeterminado, com 
a Ref.ª 1/2019, cuja publicitação ocorreu no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 133, aviso n.º 11482 de 
2019.07.15, na Bolsa de Emprego Público com o 
código de oferta OE201907/0361 e no jornal 
"Público" do dia 2019.07.16, foi homologada pelo 
Conselho de Administração em reunião de 21 de 
fevereiro de 2020, encontrando-se afixada nos 
placards da Divisão de Recursos Humanos no 
edifício Sede destes Serviços 
Intermunicipalizados, sito na Rua Ilha da Madeira, 
n.º 2, Loures, e disponível para consulta na página 
eletrónica www.simar-louresodivelas.pt. 

 
27 de fevereiro de 2020. 

 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Ana Teresa Dinis 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 57, de 20 de março de 2020] 
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 AVISO (extrato) n.º 4930/2020 
 

Homologação da lista unitária 
de ordenação final 

do procedimento concursal comum 
para a categoria de técnico superior 

(engenharia eletrotécnica) - ref.ª 4/2019 
 

Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 28.º da 
Portaria n.º 125-A/2019 de 30/04, informa-se os 
interessados que a Lista Unitária de Ordenação 
Final do Procedimento Concursal Comum para 
ocupação de Um posto de trabalho na carreira e 
categoria de Técnico Superior, na área funcional 
de Engenharia Eletrotécnica, para a unidade 
orgânica do Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico, em regime de Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas por Tempo Indeterminado, com 
a Ref.ª 4/2019, cuja publicitação ocorreu no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 133, aviso (extrato) n.º 
11482 de 2019.07.15, na Bolsa de Emprego 
Público com o código de oferta OE201907/0369 e 
no jornal "Público" do dia 2019.07.16, e 
republicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
133, aviso (extrato) n.º 13970 de 2019.09.06, na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 
OE201909/0125, foi homologada pelo Conselho 
de Administração em reunião de 6 de março de 
2020, encontrando-se afixada nos placards da 
Divisão de Recursos Humanos no edifício Sede 
destes Serviços Intermunicipalizados, sita na Rua 
Ilha da Madeira, n.º 2, Loures, e disponível para 
consulta na página eletrónica www.simar-
louresodivelas.pt. 

 
 

16 de março de 2020. 
 

A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 
 

(a) Ana Teresa Dinis 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 58, de 23 de março de 2020] 
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Situação epidemiológica 
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 

e doença COVID-19 



N.º 52 13 de março de 2020 Pág. 22-(2)

Diário da República, 1.ª série

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.º 10-A/2020

de 13 de março

Sumário: Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do 
novo Coronavírus — COVID 19.

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organi-
zação Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação do vírus como 
uma pandemia, no dia 11 de março de 2020, importa acautelar, estrategicamente, a previsão de 
normas de contingência para a epidemia SARS -CoV -2, e, bem assim, assegurar o tratamento da 
doença COVID -19 no Serviço Nacional de Saúde (SNS), através de um regime legal adequado 
a esta realidade excecional, em especial no que respeita a matéria de contratação pública e de 
recursos humanos.

A situação excecional que se vive no momento atual e a proliferação de casos registados 
de contágio de COVID -19 exige a aplicação de medidas extraordinárias e de caráter urgente. 
Neste sentido, no domínio da saúde, é prioritário que se garanta às entidades prestadoras 
de cuidados de saúde do SNS a possibilidade de aquisição, com a máxima celeridade, dos 
equipamentos, bens e serviços necessários à avaliação de casos suspeitos e ao tratamento 
de sintomas e complicações associadas ao COVID -19, e, ainda, a tomada de outras medidas 
consideradas urgentes e imprescindíveis, designadamente em matéria de gestão de recursos 
humanos.

Importa, igualmente, adotar os mecanismos processuais que permitam, de forma atempada e 
responsável, assegurar a disponibilidade de produtos essenciais num quadro de uma generalizada 
e acrescida procura a nível mundial destes produtos num contexto de diminuição de produção e 
de constrangimentos à circulação dos bens.

Na verdade, face à urgência na execução das medidas de contenção recomendadas pelos 
vários serviços integrados no Ministério da Saúde, de que depende a sua eficácia, importa asse-
gurar, com caráter urgente e inadiável, um regime excecional que permita a implementação célere 
das medidas propostas.

Para tal, torna -se necessário estabelecer um regime excecional em matéria de contratação 
pública e realização de despesa pública, bem como em matéria de recursos humanos, conciliando 
a celeridade procedimental exigida com a defesa dos interesses do Estado e a rigorosa transpa-
rência nos gastos públicos.

Por outro lado, o Governo considera que é necessário aprovar um conjunto de medidas, atentos 
os constrangimentos causados no desenvolvimento da atividade judicial e administrativa. Importa, 
por isso, acautelar estas circunstâncias através do estabelecimento de um regime específico de 
justo impedimento e de suspensão de prazos processuais e procedimentais sempre que o impe-
dimento ou o encerramento de instalações seja determinado por decisão de autoridade de saúde 
ou de outra autoridade pública.

De igual modo, considerando a eventual impossibilidade dos cidadãos em renovar ou obter 
documentos relevantes para o exercício de direitos, decorrente do encerramento de instalações, 
importa prever a obrigatoriedade de aceitação pelas autoridades públicas da exibição de documen-
tos, cujo prazo de validade expire durante o período de vigência do presente decreto -lei.

Importa, por último, promover medidas que aumentem as possibilidades de distanciamento 
social e isolamento profilático, cuidando da perceção do rendimento dos próprios ou daqueles que 
se vejam na situação de prestar assistência a dependentes.
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Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o se-

guinte:

CAPÍTULO I

Disposição geral

Artigo 1.º

Objeto e âmbito

1 — O presente decreto -lei estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à 
epidemia SARS -CoV -2.

2 — O disposto no presente decreto -lei aplica -se à prevenção, contenção, mitigação e tra-
tamento de infeção epidemiológica por COVID -19, bem como à reposição da normalidade em 
sequência da mesma.

3 — As medidas excecionais previstas nos capítulos II e III são aplicáveis às entidades do setor 
público empresarial e do setor público administrativo, bem como, com as necessárias adaptações, 
às autarquias locais.

CAPÍTULO II

Regime excecional de contratação pública e de autorização de despesa

Artigo 2.º

Regime excecional de contratação pública

1 — Para efeitos de escolha do procedimento de ajuste direto para a celebração de contratos 
de empreitada de obras públicas, de contratos de locação ou aquisição de bens móveis e de aqui-
sição de serviços, independentemente da natureza da entidade adjudicante, aplica -se o disposto na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, na medida do estritamente necessário e por 
motivos de urgência imperiosa.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, no caso de se tratar de ajuste direto para a for-
mação de um contrato de aquisição ou locação de bens móveis e de aquisição de serviços cujo preço 
contratual não seja superior a € 20 000, é aplicável o disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 128.º do CCP.

3 — Aos procedimentos abrangidos pelo presente decreto -lei não se aplicam as limitações 
constantes dos n.os 2 a 5 do artigo 113.º CCP, estando as mesmas igualmente isentas do disposto 
no artigo 27.º -A do CCP.

4 — As adjudicações feitas ao abrigo do presente regime excecional são comunicadas pelas 
entidades adjudicantes aos membros do Governo responsáveis pela área das finanças e pela res-
petiva área setorial e publicitadas no portal dos contratos públicos, garantindo o cumprimento dos 
princípios da publicidade e transparência da contratação.

5 — Os contratos celebrados ao abrigo do presente regime excecional na sequência de ajuste di-
reto, independentemente da sua redução ou não a escrito, podem produzir todos os seus efeitos logo 
após a adjudicação, sem prejuízo da respetiva publicitação, nos termos do n.º 1 do artigo 127.º do CCP.

6 — Sempre que estiver em causa a garantia da disponibilização, por parte do operador eco-
nómico, dos bens e serviços a que se refere o presente artigo, pode a entidade adjudicante efetuar 
adiantamentos do preço com dispensa dos pressupostos previstos no artigo 292.º do CCP, e os 
atos e contratos decorrentes podem produzir imediatamente todos os seus efeitos.

7 — Fica, igualmente, dispensada de autorização prévia a exceção para a aquisição centra-
lizada de bens ou serviços abrangidos por um acordo -quadro para as entidades abrangidas pelo 
Sistema Nacional de Compras Públicas.
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8 — Aos contratos celebrados ao abrigo do presente decreto -lei, aplica -se o disposto no n.º 5 
do artigo 45.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, na sua redação atual, podendo o contrato produzir 
todos os seus efeitos antes do visto ou da declaração de conformidade, designadamente quanto 
aos pagamentos a que derem causa.

Artigo 3.º

Regime excecional de autorização de despesa

1 — Aos procedimentos de contratação pública realizados ao abrigo do presente decreto -lei 
aplicam -se, a título excecional, as seguintes regras de autorização de despesa:

a) Os pedidos de autorização da tutela financeira e setorial, quando exigíveis por lei, consideram-
-se tacitamente deferidos, na ausência de pronúncia, logo que decorridas 24 horas após remessa, 
por via eletrónica, à respetiva entidade pública com competência para os autorizar;

b) Consideram -se fundamentadas as aquisições realizadas no âmbito do presente decreto -lei, 
para efeito dos pedidos de autorização referidos na alínea anterior;

c) As despesas plurianuais que resultam do presente decreto -lei encontram -se tacitamente 
deferidas se, após apresentação do pedido de autorização através de portaria de extensão de en-
cargos junto do membro do Governo responsável pela área das finanças, sobre o mesmo não recair 
despacho de indeferimento no prazo de três dias, competindo ao membro do Governo responsável 
pela área setorial os normais procedimentos de publicação;

d) As alterações orçamentais que envolvam reforço, por contrapartida de outras rubricas 
de despesa efetiva, são autorizadas pelo membro do Governo responsável pela respetiva área 
setorial;

e) Nos casos devidamente justificados, quando seja necessária a descativação de verbas 
para o cumprimento dos objetivos estabelecidos no presente decreto -lei, a mesma considera -se 
tacitamente deferida logo que decorridos três dias após a apresentação do respetivo pedido.

2 — É aprovada por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finan-
ças e do respetivo setor de atividade a lista de bens e serviços elegíveis para efeitos da alínea c) 
do número anterior.

Artigo 4.º

Regimes excecionais de autorização administrativa

A decisão de contratar a aquisição de serviços cujo objeto seja a realização de estudos, pa-
receres, projetos e serviços de consultoria, bem como quaisquer trabalhos especializados, não 
carecem das autorizações administrativas previstas na lei, sendo da competência do membro do 
Governo responsável pela área setorial.

CAPÍTULO III

Regime excecional em matéria de composição das juntas médicas, gestão de recursos 
humanos e aquisição de serviços

Artigo 5.º

Regime excecional de composição das juntas médicas de avaliação
das incapacidades das pessoas com deficiência

1 — Cada Administração Regional de Saúde, I. P. (ARS, I. P.), assegura a criação de, pelo 
menos, uma junta médica de avaliação das incapacidades das pessoas com deficiência (JMAI) por 
agrupamento de centros de saúde ou unidade local de saúde.
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2 — As JMAI são constituídas por médicos especialistas, integrando um presidente, dois 
vogais efetivos e dois suplentes, sendo o presidente substituído, nas suas faltas e impedimentos, 
pelo primeiro vogal efetivo.

3 — O presidente tem, preferencialmente, competência em avaliação do dano corporal ou 
comprovada participação em JMAI.

4 — Da avaliação de incapacidade efetuada pela JMAI cabe recurso para a Junta Médica 
de Recurso (JMR) da ARS, I. P., competente, a apresentar ao presidente do respetivo conselho 
diretivo.

5 — A JMR integra um presidente e dois vogais, selecionados de entre os membros das JMAI 
da região de saúde que não tenham participado na avaliação anterior, podendo um deles ser indi-
cado pelo recorrente.

6 — Em cada ARS, I. P., é criado, na dependência direta do conselho diretivo, um Núcleo de 
Coordenação Regional das JMAI (Núcleo), dedicado à sua criação, organização e funcionamento.

7 — O Núcleo é coordenado por um médico, preferencialmente com a competência em ava-
liação do dano corporal ou comprovada participação em JMAI, competindo -lhe presidir à JMR.

8 — As ARS, I. P., garantem o apoio logístico, administrativo e jurídico aos respetivos Nú-
cleos.

9 — As ARS, I. P., e as Unidades Locais de Saúde, E. P. E., asseguram o apoio logístico e 
administrativo necessário ao funcionamento das JMAI.

Artigo 6.º

Regime excecional em matéria de recursos humanos

1 — Ficam suspensos os limites estabelecidos pelos n.os 2 e 3 do artigo 120.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 
redação atual, bem como os limites previstos nos n.os 1 a 3 do artigo 228.º da Lei n.º 7/2009, de 
12 de fevereiro, na sua redação atual, para a realização de trabalho extraordinário ou suplementar 
em todos os órgãos, organismos, serviços e demais entidades do Ministério da Saúde, das forças 
e serviços de segurança, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, do Hospital das 
Forças Armadas (HFAR), do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos (LMPQF), 
do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. (IASFA, I. P.), da Direção -Geral de Reinserção 
e Serviços Prisionais (DGRSP) e do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. 
(INMLCF, I. P.).

2 — A contratação de trabalhadores para a constituição de vínculos de emprego a termo, pelo 
período de quatro meses, nos órgãos, organismos, serviços e demais entidades, incluindo o setor 
público empresarial do Ministério da Saúde, é autorizada por despacho do membro do Governo 
responsável pela área da saúde, com a faculdade de delegação, sendo dispensadas quaisquer 
formalidades.

3 — O disposto no número anterior é aplicável, com as necessárias adaptações, à contrata-
ção de profissionais de saúde para a DGRSP, o INMLCF, I. P., o HFAR, o LMPQF e o IASFA, I. P.

4 — Os contratos a termo referidos nos n.os 2 e 3 são renovados, por iguais períodos, pelos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e consoante o caso, da saúde, da 
defesa nacional ou da justiça.

5 — O disposto no artigo 22.º -A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro, na sua redação atual, é aplicável a todos os profissionais 
em exercício de funções nos órgãos, organismos, serviços e demais entidades, incluindo o setor 
público empresarial, do Ministério da Saúde.

6 — O regime constante do Decreto -Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, na sua redação atual, é 
aplicável sem sujeição aos limites de idade previstos no Estatuto da Aposentação, na sua redação 
atual.
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Artigo 7.º

Regime excecional em matéria de aquisição de serviços

A celebração de contratos de aquisição de serviços por parte dos órgãos, organismos, serviços 
e demais entidades, incluindo o setor público empresarial, do Ministério da Saúde, da DGRSP, do 
INMLCF, I. P., do HFAR, do LMPQF e do IASFA, I. P., é autorizada pelo dirigente máximo ou órgão 
máximo de gestão, sendo posteriormente comunicada aos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas da saúde e da justiça, respetivamente.

Artigo 8.º

Extensão do âmbito de aplicação do Decreto -Lei n.º 62/79, de 30 de março

É aplicável, com as necessárias adaptações, o regime previsto no artigo 9.º do Decreto -Lei 
n.º 62/79, de 30 de março, na sua redação atual, aos profissionais do setor da saúde diretamente 
envolvidos no diagnóstico e resposta laboratorial especializada, rápida e integrada, em situações 
de casos, surtos e outras emergências de saúde pública nas situações referentes à epidemia 
SARS -CoV -2 que possam constituir um risco para a saúde pública, tendo em vista assegurar a ca-
pacidade de resposta rápida e atempada a tais situações bem como a disponibilidade permanente 
dos trabalhadores.

CAPÍTULO IV

Suspensão de atividade letivas e não letivas

Artigo 9.º

Suspensão de atividade letivas e não letivas e formativas

1 — Ficam suspensas as atividades letivas e não letivas e formativas com presença de es-
tudantes em estabelecimentos de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e 
solidário de educação pré -escolar, básica, secundária e superior e em equipamentos sociais de 
apoio à primeira infância ou deficiência, bem como nos centros de formação de gestão direta ou 
participada da rede do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P..

2 — Ficam igualmente suspensas as atividades de apoio social desenvolvidas em Centro de 
Atividades Ocupacionais, Centro de Dia e Centro de Atividades de Tempos Livres.

3 — A suspensão prevista nos números anteriores inicia -se no dia 16 de março de 2020 e é 
reavaliada no dia 9 de abril de 2020, podendo ser prorrogada após reavaliação.

4 — Os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede pública de ensino e os 
estabelecimentos particulares, cooperativos e do setor social e solidário com financiamento público 
adotam as medidas necessárias para a prestação de apoios alimentares a alunos beneficiários 
do escalão A da ação social escolar e, sempre que necessário, as medidas de apoio aos alunos 
das unidades especializadas que foram integradas nos centros de apoio à aprendizagem e cuja 
permanência na escola seja considerada indispensável.

5 — Sem prejuízo da aplicação do disposto nos números anteriores aos equipamentos sociais 
da área da deficiência, designadamente das respostas de Centros de Atividades Ocupacional e das 
Equipas Locais de Intervenção Precoce, estes equipamentos devem assegurar apoio alimentar aos 
seus utentes em situação de carência económica.

6 — Na formação profissional obrigatória ou certificada, nomeadamente a referente ao acesso 
e exercício profissionais, a atividade formativa presencial pode ser excecionalmente substituída por 
formação à distância, quando tal for possível e estiverem reunidas condições para o efeito, com as 
devidas adaptações e flexibilização dos respetivos requisitos, mediante autorização da entidade 
competente.

7 — Ficam excecionadas do disposto no n.º 1 as respostas de Lar Residencial e Residência 
Autónoma.
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Artigo 10.º

Trabalhadores de serviços essenciais

1 — É identificado em cada agrupamento de escolas um estabelecimento de ensino que pro-
move o acolhimento dos filhos ou outros dependentes a cargo dos profissionais de saúde, das forças 
e serviços de segurança e de socorro, incluindo os bombeiros voluntários, e das forças armadas, 
os trabalhadores dos serviços públicos essenciais, de gestão e manutenção de infraestruturas es-
senciais, bem como outros serviços essenciais, cuja mobilização para o serviço ou prontidão obste 
a que prestem assistência aos mesmos, na sequência da suspensão prevista no artigo anterior.

2 — Os trabalhadores das atividades enunciadas no artigo anterior são mobilizados pela en-
tidade empregadora ou pela autoridade pública.

Artigo 11.º

Viagens de finalistas

1 — Fica interditada a realização de viagens de finalistas ou similares.
2 — As agências ou outras entidades organizadoras das viagens previstas no número anterior 

ficam obrigados ao reagendamento das mesmas, salvo acordo em contrário.

CAPÍTULO V

Limitação de acesso a espaços frequentados pelo público

Artigo 12.º

Restrições de acesso a estabelecimentos

1 — É suspenso o acesso ao público dos estabelecimentos de restauração ou de bebidas que 
disponham de espaços destinados a dança ou onde habitualmente se dance.

2 — A afetação dos espaços acessíveis ao público dos demais estabelecimentos de restauração 
ou de bebidas e de estabelecimentos comerciais deve observar as regras de ocupação que vierem 
a ser definidas por portaria do membro do Governo responsável pela área da economia.

3 — Na portaria referida no número anterior podem ser estabelecidas restrições totais ou 
parciais da afetação dos espaços acessíveis ao público.

Artigo 13.º

Restrições de acesso a serviços e edifícios públicos

Pode ser limitado o acesso a serviços e a edifícios públicos mediante despacho do membro 
do Governo responsável pela área da Administração Pública e pela área a que o serviço ou edifício 
respeitam.

CAPÍTULO VI

Atos e diligências processuais e procedimentais

Artigo 14.º

Justo impedimento, justificação de faltas e adiamento de diligências processuais e procedimentais

1 — A declaração emitida por autoridade de saúde a favor de sujeito processual, parte, seus 
representantes ou mandatários, que ateste a necessidade de um período de isolamento destes 
por eventual risco de contágio do COVID -19 considera -se, para todos os efeitos, fundamento para 
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a alegação do justo impedimento à prática de atos processuais e procedimentais que devam ser 
praticados presencialmente no âmbito de processos, procedimentos, atos e diligências que corram 
os seus termos nos tribunais judiciais, tribunais administrativos e fiscais, tribunais arbitrais, Ministério 
Público, julgados de paz, entidades de resolução alternativa de litígios, cartórios notariais, conser-
vatórias, serviços e entidades administrativas, no âmbito de procedimentos contraordenacionais, 
respetivos atos e diligências e no âmbito de procedimentos, atos e diligências regulados pelo Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e demais 
legislação administrativa.

2 — A declaração referida no número anterior constitui, igualmente, fundamento de justificação 
de não comparecimento em qualquer diligência processual ou procedimental, bem como do seu 
adiamento, no âmbito dos processos e procedimentos referidos no número anterior.

3 — O disposto nos números anteriores é, com as devidas adaptações, aplicável aos demais 
intervenientes processuais ou procedimentais, ainda que meramente acidentais.

Artigo 15.º

Encerramento de instalações

1 — No caso de encerramento de instalações onde devam ser praticados atos processuais 
ou procedimentais no âmbito de processos e procedimentos referidos no n.º 1 do artigo anterior, 
ou de suspensão de atendimento presencial nessas instalações, por decisão de autoridade pública 
com fundamento no risco de contágio do COVID -19, considera -se suspenso o prazo para a prática 
do ato processual ou procedimental em causa a partir do dia do encerramento ou da suspensão 
do atendimento.

2 — A suspensão estabelecida no número anterior cessa com a declaração da autoridade 
pública de reabertura das instalações.

3 — O disposto no artigo anterior é aplicável aos cidadãos, sujeitos processuais, partes, seus 
representantes ou mandatários que residam ou trabalhem nos municípios em que se verifique o 
encerramento de instalações ou a suspensão do atendimento presencial, ainda que os atos e dili-
gências processuais ou procedimentais devam ser praticados em município diverso.

CAPÍTULO VII

Decurso de prazos

Artigo 16.º

Atendibilidade de documentos expirados

1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as autoridades públicas aceitam, para 
todos os efeitos legais, a exibição de documentos suscetíveis de renovação cujo prazo de validade 
expire a partir da data de entrada em vigor do presente decreto -lei ou nos 15 dias imediatamente 
anteriores ou posteriores.

2 — O cartão do cidadão, certidões e certificados emitidos pelos serviços de registos e da 
identificação civil, carta de condução, bem como os documentos e vistos relativos à permanência 
em território nacional, cuja validade termine a partir da data de entrada em vigor do presente decreto-
-lei são aceites, nos mesmos termos, até 30 de junho de 2020.

Artigo 17.º

Prazos de deferimento tácito de autorizações e licenciamentos

1 — São suspensos os prazos de cujo decurso decorra o deferimento tácito pela administração 
de autorizações e licenciamentos requeridos por particulares.
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2 — São, ainda, suspensos os prazos de cujo decurso decorra o deferimento tácito pela admi-
nistração de autorizações e licenciamentos, ainda que não requeridos por particulares, no âmbito 
da avaliação de impacte ambiental.

Artigo 18.º

Prazos de realização de assembleias gerais

As assembleias gerais das sociedades comerciais, das associações ou das cooperativas que 
devam ter lugar por imposição legal ou estatutária, podem ser realizadas até 30 de junho de 2020.

CAPÍTULO VIII

Medidas de proteção social na doença e na parentalidade

Artigo 19.º

Isolamento profilático

1 — É equiparada a doença a situação de isolamento profilático durante 14 dias dos traba-
lhadores por conta de outrem e dos trabalhadores independentes do regime geral de segurança 
social, motivado por situações de grave risco para a saúde pública decretado pelas entidades que 
exercem o poder de autoridade de saúde, no âmbito do exercício das competências previstas no 
artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, na sua redação atual.

2 — O reconhecimento do direito ao subsídio de doença não depende de verificação do prazo 
de garantia, do índice de profissionalidade e da certificação da incapacidade temporária para o 
trabalho.

3 — A atribuição do subsídio não está sujeita a período de espera.
4 — O valor do subsídio corresponde a 100 % da remuneração de referência.
5 — No caso de os beneficiários não apresentarem seis meses com registo de remunerações, 

a remuneração de referência é definida por R/(30 x n), em que R representa o total das remune-
rações registadas desde o início do período de referência até ao dia que antecede o isolamento 
profilático e n o número de meses a que as mesmas se reportam.

Artigo 20.º

Subsídio de doença

Nas situações de doença dos trabalhadores por conta de outrem e dos trabalhadores inde-
pendentes do regime geral de segurança social com doença causada pelo referido COVID -19, a 
atribuição do subsídio de doença não está sujeita a período de espera.

Artigo 21.º

Subsídios de assistência a filho e a neto

1 — Considera -se falta justificada a situação decorrente do acompanhamento de isolamento 
profilático durante 14 dias de filho ou outro dependente a cargo dos trabalhadores por conta de 
outrem do regime geral de segurança social, motivado por situações de grave risco para a saúde 
pública decretado pelas entidades que exercem o poder de autoridade de saúde, no âmbito do 
exercício das competências previstas no artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, na 
sua redação atual.

2 — Em caso de isolamento profilático, determinado nos termos do número anterior, de 
criança menor de 12 anos ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica, a 
atribuição do subsídio para assistência a filho e do subsídio para assistência a neto, não depende 
de prazo de garantia.
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3 — No caso de os beneficiários não apresentarem seis meses com registo de remunerações, 
a remuneração de referência é definida por R/(30 x n), em que R representa o total das remune-
rações registadas desde o início do período de referência até ao dia que antecede o isolamento 
profilático e n o número de meses a que as mesmas se reportam.

4 — O número de dias de atribuição de um dos subsídios referidos no n.º 1 não releva para o 
cômputo do período máximo de atribuição em cada ano civil.

Artigo 22.º

Faltas do trabalhador

1 — Fora dos períodos de interrupções letivas fixados nos anexos II e IV ao Despacho 
n.º 5754 -A/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, 18 de junho, consideram -se 
justificadas, sem perda de direitos salvo quanto à retribuição, as faltas ao trabalho motivadas por 
assistência inadiável a filho ou outro dependente a cargo menor de 12 anos, ou, independentemente 
da idade, com deficiência ou doença crónica, decorrentes de suspensão das atividades letivas e 
não letivas presenciais em estabelecimento escolar ou equipamento social de apoio à primeira 
infância ou deficiência, quando determinado:

a) Por autoridade de saúde, no âmbito do exercício das competências previstas no artigo 5.º 
do Decreto -Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, na sua redação atual;

b) Pelo Governo.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, o trabalhador comunica a ausência nos 
termos do artigo 253.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, 
na sua redação atual.

Artigo 23.º

Apoio excecional à família para trabalhadores por conta de outrem

1 — Nas situações referidas no artigo anterior, o trabalhador por conta de outrem tem direito 
a receber um apoio excecional mensal, ou proporcional, correspondente a dois terços da sua re-
muneração base, pago em partes iguais pela entidade empregadora e pela segurança social.

2 — O apoio a que se refere o número anterior tem por limite mínimo uma remuneração mínima 
mensal garantida (RMMG) e por limite máximo três RMMG.

3 — O apoio a que se refere o presente artigo é deferido de forma automática após requeri-
mento da entidade empregadora, desde que não existam outas formas de prestação da atividade, 
nomeadamente por teletrabalho.

4 — A parcela da segurança social é entregue à entidade empregadora que procede ao pa-
gamento da totalidade do apoio ao trabalhador.

5 — Salvo o disposto no n.º 7, sobre o apoio incide a quotização do trabalhador e 50 % da 
contribuição social da entidade empregadora, devendo o mesmo ser objeto de declaração de re-
munerações autónoma.

6 — Os apoios previstos no presente artigo e no artigo seguinte não podem ser percebidos 
simultaneamente por ambos os progenitores e só são percebidos uma vez, independentemente 
do número de filhos ou dependentes a cargo

7 — Quando a entidade empregadora revista natureza pública, com exceção do setor empre-
sarial do estado, o apoio previsto no presente artigo é assegurado integralmente pela mesma.

Artigo 24.º

Apoio excecional à família para trabalhadores independentes

1 — Nas situações análogas às do n.º 1 do artigo 22.º, caso o trabalhador independente sujeito 
ao cumprimento da obrigação contributiva em pelo menos 3 meses consecutivos há pelo menos 
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12 meses, não possa prosseguir a sua atividade, tem direito a um apoio excecional mensal, ou 
proporcional.

2 — O valor do apoio é correspondente a um terço da base de incidência contributiva mensu-
alizada referente ao primeiro trimestre de 2020.

3 — O apoio a que se refere os números anteriores tem por limite mínimo 1 Indexante de 
Apoios Sociais (IAS) e máximo de 2 ½ IAS.

4 — O apoio é objeto de declaração trimestral de rendimentos, estando sujeito à correspon-
dente contribuição social.

5 — O apoio a que se refere o presente artigo é atribuído de forma automática após requeri-
mento do trabalhador independente, desde que não existam outas formas de prestação da atividade, 
nomeadamente por teletrabalho.

6 — Os apoios previstos no presente artigo e no artigo anterior não podem ser percebidos 
simultaneamente por ambos os progenitores e só são percebidos uma vez, independentemente 
do número de filhos ou dependentes a cargo.

Artigo 25.º

Trabalhadores do regime de proteção social convergente
Aos trabalhadores do regime de proteção social convergente aplicam -se, com as necessárias 

adaptações, as regras previstas no presente capítulo.

CAPÍTULO IX

Medidas de apoio aos trabalhadores independentes

Artigo 26.º

Apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente

1 — O apoio extraordinário à redução da atividade económica reveste a forma de um apoio 
financeiro aos trabalhadores abrangidos exclusivamente pelo regime dos trabalhadores indepen-
dentes e que não sejam pensionistas, sujeitos ao cumprimento da obrigação contributiva em pelo 
menos 3 meses consecutivos há pelo menos 12 meses, em situação comprovada de paragem total 
da sua atividade ou da atividade do respetivo setor, em consequência do surto de COVID -19, em 
situação comprovada, por qualquer meio admissível em Direito, de paragem total da sua atividade 
ou da atividade do respetivo setor.

2 — As circunstâncias referidas no número anterior são atestadas mediante declaração do 
próprio, sob compromisso de honra, ou do contabilista certificado no caso de trabalhadores inde-
pendentes no regime de contabilidade organizada.

3 — Durante o período de aplicação desta medida, o trabalhador independente tem direito a 
um apoio financeiro com duração de um mês, prorrogável mensalmente, até um máximo de seis 
meses, correspondente ao valor da remuneração registada como base de incidência contributiva, 
com o limite do valor do IAS.

4 — O apoio financeiro é pago a partir do mês seguinte ao da apresentação do requerimento.
5 — Enquanto se mantiver o pagamento do apoio extraordinário, o trabalhador independente 

mantém a obrigação da declaração trimestral quando sujeito a esta obrigação.
6 — O apoio previsto no presente artigo não é cumulável com os apoios previstos no capítulo 

anterior.

Artigo 27.º

Diferimento do pagamento de contribuições

Os trabalhadores abrangidos pelo apoio financeiro referido no artigo anterior têm direito ao 
diferimento do pagamento de contribuições devidas nos meses em que esteja a ser pago o apoio 
financeiro extraordinário.
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Artigo 28.º

Pagamento diferido das contribuições

1 — O pagamento das contribuições devidas relativas ao período de diferimento deve ser efe-
tuado a partir do segundo mês posterior ao da cessação do apoio e pode ser efetuado num prazo 
máximo de 12 meses, em prestações mensais e iguais.

2 — Aos acordos prestacionais previstos no presente artigo é aplicável o artigo 8.º do Decreto-
-Lei n.º 213/2012, de 25 de setembro, na sua redação atual.

CAPÍTULO X

Formas alternativas de trabalho

Artigo 29.º

Teletrabalho

1 — Durante a vigência do presente decreto -lei, o regime de prestação subordinada de teletra-
balho pode ser determinado unilateralmente pelo empregador ou requerida pelo trabalhador, sem 
necessidade de acordo das partes, desde que compatível com as funções exercidas.

2 — O disposto no número anterior não é aplicável aos trabalhadores abrangidos pelo ar-
tigo 10.º

Artigo 30.º

Regime excecional de funcionamento de júris nos sistemas do ensino superior, ciência e tecnologia

1 — As reuniões do júri de concursos previstas nos estatutos da carreira docente do ensino 
superior e da carreira de investigação científica podem ser realizadas, em todas as fases do pro-
cedimento, por videoconferência, desde que haja condições técnicas para o efeito.

2 — As reuniões do júri de provas para atribuição do título académico de agregado e de título 
de especialista podem ser realizadas por videoconferência, desde que haja condições técnicas 
para o efeito.

3 — Na prestação de provas a que alude o número anterior, pode ser autorizada a participa-
ção de vogais do júri por videoconferência, desde que haja condições técnicas para a sua plena 
participação nos trabalhos.

CAPÍTULO XI

Disposições complementares e finais

Artigo 31.º

Voluntariado

Podem ser promovidas ações de voluntariado para assegurar as funções que não consigam 
ser garantidas de outra forma, nos termos do regime geral.

Artigo 32.º

Regime excecional de dispensa de serviço

É aplicável o regime excecional de dispensa de serviço previsto nos artigos 26.º -A e 26.º -B do 
Decreto -Lei n.º 241/2007, de 21 de junho, na sua redação atual, com as necessárias adaptações, 
aos bombeiros voluntários comprovadamente chamados pelo respetivo corpo de bombeiros para 
prestar socorro ou transporte no âmbito da situação epidémica de COVID -19.
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Artigo 33.º

Enquadramento no subsistema de proteção familiar

As medidas previstas nos capítulos VIII e IX, para efeitos de financiamento, são enquadradas 
no subsistema de proteção familiar.

Artigo 34.º

Responsabilidade emergente do pagamento indevido de prestações de segurança social

Sem prejuízo das sanções legais previstas para as falsas declarações, é aplicável aos apoios 
previstos nos capítulos VIII e IX o regime estabelecido no Decreto -Lei n.º 133/88, de 20 de abril.

Artigo 35.º

Regulamentação

A regulamentação necessária à implementação das medidas previstas no capítulo IX é efetuada 
por portaria do membro do Governo responsável pela área da segurança social.

Artigo 36.º

Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Artigo 37.º

Produção de efeitos

O presente decreto -lei produz efeitos no dia da sua aprovação, com exceção do disposto nos 
artigos 14.º a 16.º, que produz efeitos desde 9 de março de 2020, e do disposto no capítulo VIII, 
que produz efeitos a 3 de março de 2020.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 12 de março de 2020. — António Luís Santos da 
Costa — Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira — Mário José Gomes de Freitas Centeno — João 
Titterington Gomes Cravinho — Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita — Francisca Eugénia da 
Silva Dias Van Dunem — Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão — Manuel Frederico Tojal 
de Valsassina Heitor — João Miguel Marques da Costa — Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia 
Mendes Godinho — Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões.

Promulgado em 13 de março de 2020.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 13 de março de 2020.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.
113122537 
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 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020

de 18 de março

Sumário: Declara o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública.

A Organização Mundial de Saúde qualificou, no passado dia 11 de março de 2020, a emer-
gência de saúde pública ocasionada pela doença COVID -19 como uma pandemia internacional, 
constituindo uma calamidade pública.

A situação tem evoluído muito rapidamente em todo o mundo em geral, e, em particular, na 
União Europeia. Em face do que antecede, têm sido adotadas medidas de forte restrição de direitos 
e liberdades, em especial no que respeita aos direitos de circulação e às liberdades económicas, 
procurando assim prevenir a transmissão do vírus.

Portugal não se encontra imune a esta realidade. Bem pelo contrário, são crescentes os no-
vos casos de infetados no nosso País. O conhecimento hoje adquirido e a experiência de outros 
países aconselham a que idênticas medidas sejam adotadas em Portugal, como forma de conter 
a expansão da doença, sempre em estreita articulação com as autoridades europeias.

Em Portugal, foram já adotadas diversas medidas importantes de contenção, as quais foram, 
de imediato, promulgadas pelo Presidente da República, e declarado o estado de alerta, ao abrigo 
do disposto na Lei de Bases da Proteção Civil.

Contudo, à semelhança do que está a ocorrer noutros países europeus, torna -se necessário 
reforçar a cobertura constitucional a medidas mais abrangentes, que se revele necessário adotar 
para combater esta calamidade pública, razão pela qual o Presidente da República entende ser 
indispensável a declaração do estado de emergência.

Nos termos constitucionais e legais, a declaração limita -se ao estritamente necessário para a 
adoção das referidas medidas e os seus efeitos terminarão logo que a normalidade seja retomada. 
Entretanto, confere às medidas que se traduzam em limitações de direitos, liberdades e garantias o 
respaldo Constitucional que só o estado de emergência pode dar, reforçando a segurança e certeza 
jurídicas e a solidariedade institucional.

Foram consideradas, em articulação com o Governo, as posições da Autoridade de Saúde 
Nacional.

Foi ouvido o Conselho de Estado.
Nestes termos, o Presidente da República decreta, nos termos dos artigos 19.º, 134.º, alínea d), 

e 138.º da Constituição e da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, 
de 30 de novembro, e pela Lei Orgânica n.º 1/2012, de 11 de maio, ouvido o Governo e obtida 
a necessária autorização da Assembleia da República, através da Resolução da Assembleia da 
República n.º 15-A/2020, de 18 de março, o seguinte:

1.º

É declarado o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública.

2.º

A declaração de estado de emergência abrange todo o território nacional.

3.º

O estado de emergência tem a duração de 15 dias, iniciando -se às 0:00 horas do dia 19 de 
março de 2020 e cessando às 23:59 horas do dia 2 de abril de 2020, sem prejuízo de eventuais 
renovações, nos termos da lei.
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4.º

Fica parcialmente suspenso o exercício dos seguintes direitos:

a) Direito de deslocação e fixação em qualquer parte do território nacional: podem ser impostas 
pelas autoridades públicas competentes as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio 
e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, incluindo o confinamento compulsivo 
no domicílio ou em estabelecimento de saúde, o estabelecimento de cercas sanitárias, assim como, 
na medida do estritamente necessário e de forma proporcional, a interdição das deslocações e 
da permanência na via pública que não sejam justificadas, designadamente pelo desempenho de 
atividades profissionais, pela obtenção de cuidados de saúde, pela assistência a terceiros, pelo 
abastecimento de bens e serviços e por outras razões ponderosas, cabendo ao Governo, nesta 
eventualidade, especificar as situações e finalidades em que a liberdade de circulação individual, 
preferencialmente desacompanhada, se mantém;

b) Propriedade e iniciativa económica privada: pode ser requisitada pelas autoridades públicas 
competentes a prestação de quaisquer serviços e a utilização de bens móveis e imóveis, de unidades 
de prestação de cuidados de saúde, de estabelecimentos comerciais e industriais, de empresas e 
outras unidades produtivas, assim como pode ser determinada a obrigatoriedade de abertura, labora-
ção e funcionamento de empresas, estabelecimentos e meios de produção ou o seu encerramento e 
impostas outras limitações ou modificações à respetiva atividade, incluindo alterações à quantidade, 
natureza ou preço dos bens produzidos e comercializados ou aos respetivos procedimentos e circui-
tos de distribuição e comercialização, bem como alterações ao respetivo regime de funcionamento;

c) Direitos dos trabalhadores: pode ser determinado pelas autoridades públicas competentes 
que quaisquer colaboradores de entidades públicas ou privadas, independentemente do tipo de 
vínculo, se apresentem ao serviço e, se necessário, passem a desempenhar funções em local di-
verso, em entidade diversa e em condições e horários de trabalho diversos dos que correspondem 
ao vínculo existente, designadamente no caso de trabalhadores dos setores da saúde, proteção 
civil, segurança e defesa e ainda de outras atividades necessárias ao tratamento de doentes, à 
prevenção e combate à propagação da epidemia, à produção, distribuição e abastecimento de 
bens e serviços essenciais, ao funcionamento de setores vitais da economia, à operacionalidade 
de redes e infraestruturas críticas e à manutenção da ordem pública e do Estado de Direito de-
mocrático. Fica suspenso o exercício do direito à greve na medida em que possa comprometer 
o funcionamento de infraestruturas críticas ou de unidades de prestação de cuidados de saúde, 
bem como em setores económicos vitais para a produção, abastecimento e fornecimento de bens 
e serviços essenciais à população;

d) Circulação internacional: podem ser estabelecidos pelas autoridades públicas competen-
tes, em articulação com as autoridades europeias e em estrito respeito pelos Tratados da União 
Europeia, controlos fronteiriços de pessoas e bens, incluindo controlos sanitários em portos e 
aeroportos, com a finalidade de impedir a entrada em território nacional ou de condicionar essa 
entrada à observância das condições necessárias a evitar o risco de propagação da epidemia ou 
de sobrecarga dos recursos afetos ao seu combate, designadamente impondo o confinamento 
compulsivo de pessoas. Podem igualmente ser tomadas as medidas necessárias a assegurar a 
circulação internacional de bens e serviços essenciais;

e) Direito de reunião e de manifestação: podem ser impostas pelas autoridades públicas com-
petentes, com base na posição da Autoridade de Saúde Nacional, as restrições necessárias para 
reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, incluindo a 
limitação ou proibição de realização de reuniões ou manifestações que, pelo número de pessoas 
envolvidas, potenciem a transmissão do novo Coronavírus;

f) Liberdade de culto, na sua dimensão coletiva: podem ser impostas pelas autoridades públi-
cas competentes as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas 
de prevenção e combate à epidemia, incluindo a limitação ou proibição de realização de celebra-
ções de cariz religioso e de outros eventos de culto que impliquem uma aglomeração de pessoas;

g) Direito de resistência: fica impedido todo e qualquer ato de resistência ativa ou passiva às 
ordens emanadas pelas autoridades públicas competentes em execução do presente estado de 
emergência.
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5.º

1 — Os efeitos da presente declaração não afetam, em caso algum, os direitos à vida, à inte-
gridade pessoal, à identidade pessoal, à capacidade civil e à cidadania, à não retroatividade da lei 
criminal, à defesa dos arguidos e à liberdade de consciência e religião.

2 — Os efeitos da presente declaração não afetam igualmente, em caso algum, as liberdades 
de expressão e de informação.

3 — Em caso algum pode ser posto em causa o princípio do Estado unitário ou a continuidade 
territorial do Estado.

4 — Nos termos da lei, a Procuradoria -Geral da República e a Provedoria de Justiça mantêm-
-se em sessão permanente.

6.º

Os órgãos responsáveis, nos termos da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, pela execução da 
declaração do estado de emergência devem manter permanentemente informados o Presidente 
da República e a Assembleia da República dos atos em que consista essa execução.

7.º

São ratificadas todas as medidas legislativas e administrativas adotadas no contexto da pre-
sente crise, as quais dependam da declaração do estado de emergência.

8.º

O presente Decreto entra imediatamente em vigor, produzindo efeitos nos termos definidos 
no artigo 3.º

Assinado em 18 de março de 2020.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 18 de março de 2020.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

113131633 
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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei n.º 1-A/2020

de 19 de março

Sumário: Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada 
pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.

Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada
pelo coronavírus SARS -CoV -2 e da doença COVID -19

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, 
o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

A presente lei procede à:

a) Ratificação dos efeitos do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março;
b) Aprovação de medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica 

provocada pelo coronavírus SARS -CoV -2, agente causador da doença COVID -19.

Artigo 2.º

Ratificação de efeitos

O conteúdo do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, é parte integrante da presente lei, 
produzindo efeitos desde a data de produção de efeitos do referido decreto -lei.

Artigo 3.º

Órgãos do poder local

1 — As reuniões ordinárias dos órgãos deliberativos e executivos das autarquias locais e das 
entidades intermunicipais previstas para os meses de abril e maio podem realizar -se até 30 de 
junho de 2020.

2 — A obrigatoriedade de realização pública das reuniões dos órgãos deliberativos e executivos 
dos municípios e das freguesias e dos órgãos deliberativos das entidades intermunicipais, conforme 
previsto nos artigos 49.º, 70.º e 89.º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo 
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, fica suspensa até ao dia 30 de junho de 2020, sem prejuízo 
da sua gravação e colocação no sítio eletrónico da autarquia sempre que tecnicamente viável.

3 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, até dia 30 de junho de 2020, podem 
ser realizadas por videoconferência, ou outro meio digital, as reuniões dos órgãos deliberativos 
e executivos das autarquias locais e das entidades intermunicipais, desde que haja condições 
técnicas para o efeito.

Artigo 4.º

Aprovação de contas

1 — As entidades previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 51.º da Lei n.º 97/98, de 26 de agosto, cuja 
aprovação de contas dependa de deliberação de um órgão colegial, podem remetê -las ao Tribunal 
de Contas até 30 de junho de 2020, em substituição do prazo referido no n.º 4 do artigo 52.º, sem 
prejuízo do disposto nos restantes números desse artigo.
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2 — As entidades abrangidas pelo artigo 18.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, 
podem remeter as contas aprovadas ao Tribunal de Contas até 15 de julho de 2020.

Artigo 5.º

Órgãos colegiais e prestação de provas públicas

1 — A participação por meios telemáticos, designadamente vídeo ou teleconferência de mem-
bros de órgãos colegiais de entidades públicas ou privadas nas respetivas reuniões, não obsta 
ao regular funcionamento do órgão, designadamente no que respeita a quórum e a deliberações, 
devendo, contudo, ficar registado na respetiva ata a forma de participação.

2 — A prestação de provas públicas previstas em regimes gerais ou especiais pode ser realizada 
por videoconferência, desde que haja acordo entre o júri e o respetivo candidato e as condições 
técnicas para o efeito.

Artigo 6.º

Fiscalização preventiva

1 — Sem prejuízo dos regimes de fiscalização concomitante e de fiscalização sucessiva previs-
tos na Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, ficam isentos da fiscalização prévia do Tribunal de Contas os 
contratos abrangidos pelo Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, bem como outros contratos 
celebrados pelas entidades referidas no artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, 
durante o período de vigência da presente lei.

2 — Os contratos referidos no número anterior devem ser remetidos ao Tribunal de Contas, 
para conhecimento, até 30 dias após a respetiva celebração.

3 — Não são suspensos os prazos relativos a processos de fiscalização prévia pendentes 
ou que devam ser remetidos ao Tribunal de Contas durante o período de vigência da presente lei.

Artigo 7.º

Prazos e diligências

1 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, aos atos processuais e procedimen-
tais que devam ser praticados no âmbito dos processos e procedimentos, que corram termos nos 
tribunais judiciais, tribunais administrativos e fiscais, Tribunal Constitucional, Tribunal de Contas e 
demais órgãos jurisdicionais, tribunais arbitrais, Ministério Público, julgados de paz, entidades de 
resolução alternativa de litígios e órgãos de execução fiscal, aplica -se o regime das férias judiciais 
até à cessação da situação excecional de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção 
epidemiológica por SARS -CoV -2 e da doença COVID -19, conforme determinada pela autoridade 
nacional de saúde pública.

2 — O regime previsto no presente artigo cessa em data a definir por decreto -lei, no qual se 
declara o termo da situação excecional.

3 — A situação excecional constitui igualmente causa de suspensão dos prazos de prescrição 
e de caducidade relativos a todos os tipos de processos e procedimentos.

4 — O disposto no número anterior prevalece sobre quaisquer regimes que estabeleçam prazos 
máximos imperativos de prescrição ou caducidade, sendo os mesmos alargados pelo período de 
tempo em que vigorar a situação excecional.

5 — Nos processos urgentes os prazos suspendem -se, salvo nas circunstâncias previstas 
nos n.os 8 e 9.

6 — O disposto no presente artigo aplica -se ainda, com as necessárias adaptações, a:

a) Procedimentos que corram termos em cartórios notariais e conservatórias;
b) Procedimentos contraordenacionais, sancionatórios e disciplinares, e respetivos atos e 

diligências que corram termos em serviços da administração direta, indireta, regional e autárquica, 
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e demais entidades administrativas, designadamente entidades administrativas independentes, 
incluindo o Banco de Portugal e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários;

c) Prazos administrativos e tributários que corram a favor de particulares.

7 — Os prazos tributários a que se refere a alínea c) do número anterior dizem respeito  apenas 
aos atos de interposição de impugnação judicial, reclamação graciosa, recurso hierárquico, ou  outros 
procedimentos de idêntica natureza, bem como aos prazos para a prática de atos no âmbito dos 
mesmos procedimentos tributários.

8 — Sempre que tecnicamente viável, é admitida a prática de quaisquer atos processuais e 
procedimentais através de meios de comunicação à distância adequados, designadamente por 
teleconferência ou videochamada.

9 — No âmbito do presente artigo, realizam -se apenas presencialmente os atos e diligências 
urgentes em que estejam em causa direitos fundamentais, nomeadamente diligências processuais 
relativas a menores em risco ou a processos tutelares educativos de natureza urgente, diligências 
e julgamentos de arguidos presos, desde que a sua realização não implique a presença de um 
número de pessoas superior ao previsto pelas recomendações das autoridades de saúde e de 
acordo com as orientações fixadas pelos conselhos superiores competentes.

10 — São suspensas as ações de despejo, os procedimentos especiais de despejo e os pro-
cessos para entrega de coisa imóvel arrendada, quando o arrendatário, por força da decisão judicial 
final a proferir, possa ser colocado em situação de fragilidade por falta de habitação própria.

11 — Após a data da cessação da situação excecional referida no n.º 1, a Assembleia da 
República procede à adaptação, em diploma próprio, dos períodos de férias judiciais a vigorar em 
2020.

Artigo 8.º

Regime extraordinário e transitório de proteção dos arrendatários

Até à cessação das medidas de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção 
epidemiológica por SARS -CoV -2 e da doença COVID -19, conforme determinada pela autoridade 
nacional de saúde pública, fica suspensa:

a) A produção de efeitos das denúncias de contratos de arrendamento habitacional e não 
habitacional efetuadas pelo senhorio;

b) A execução de hipoteca sobre imóvel que constitua habitação própria e permanente do 
executado.

Artigo 9.º

Prevalência

1 — Sem prejuízo das competências atribuídas pela Constituição e pela lei a órgãos de 
 soberania de caráter eletivo, o disposto na presente lei, bem como no Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, 
de 13 de março, prevalece sobre normas legais, gerais e especiais que disponham em sentido 
contrário, designadamente as constantes da lei do Orçamento do Estado.

2 — Aos trabalhadores com vínculo de emprego público continua a aplicar -se o disposto na 
alínea j) do n.º 2 do artigo 134.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicos, aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual.

Artigo 10.º

Produção de efeitos

A presente lei produz efeitos à data da produção de efeitos do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 
13 de março.
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Artigo 11.º

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 18 de março de 2020.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Promulgada em 19 de março de 2020.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendada em 19 de março de 2020.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

113134485 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 2-A/2020

de 20 de março

Sumário: Procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo Decreto 
do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março.

No dia 18 de março de 2020 foi decretado o estado de emergência em Portugal, através do 
Decreto do Presidente da República n.º 14 -A/2020, de 18 de março.

A Organização Mundial de Saúde havia qualificado a situação atual de emergência de saúde 
pública ocasionada pela epidemia da doença COVID -19, tornando -se imperiosa a previsão de me-
didas para assegurar o tratamento da mesma, através de um regime adequado a esta realidade, 
que permita estabelecer medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia.

A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio de COVID -19 
exige a aplicação de medidas extraordinárias e de caráter urgente de restrição de direitos e liber-
dades, em especial no que respeita aos direitos de circulação e às liberdades económicas, em 
articulação com as autoridades europeias, com vista a prevenir a transmissão do vírus.

É prioridade do Governo prevenir a doença, conter a pandemia, salvar vidas e assegurar que 
as cadeias de abastecimento fundamentais de bens e serviços essenciais continuam a ser asse-
guradas. Com efeito, urge adotar as medidas que são essenciais, adequadas e necessárias para, 
proporcionalmente, restringir determinados direitos para salvar o bem maior que é a saúde pública 
e a vida de todos os portugueses.

A democracia não poderá ser suspensa, numa sociedade aberta, onde o sentimento comu-
nitário e de solidariedade é cada vez mais urgente. Assim, o presente decreto pretende proceder 
à execução do estado de emergência, de forma adequada e no estritamente necessário, a qual 
pressupõe a adoção de medidas com o intuito de conter a transmissão do vírus e conter a expansão 
da doença COVID -19.

Estas medidas devem ser tomadas com respeito pelos limites constitucionais e legais, o que 
significa que devem, por um lado, limitar -se ao estritamente necessário e, por outro, que os seus 
efeitos devem cessar assim que retomada a normalidade.

O presente decreto incide, designadamente, sobre a matéria da circulação na via pública, regu-
lando a prossecução de tarefas e funções essenciais à sobrevivência, as deslocações por motivos 
de saúde, o funcionamento da sociedade em geral, bem como o exercício de funções profissionais 
a partir do domicílio. Fica também prevista uma exceção genérica que permite a circulação nos 
casos que, pela sua urgência, sejam inadiáveis, bem como uma permissão de circulação para 
efeitos, por exemplo, de exercício físico, por forma a mitigar os impactos que a permanência cons-
tante no domicílio pode ter no ser humano. Fica também acautelada a necessidade de deslocação 
por razões familiares imperativas, como por exemplo para assistência a pessoas com deficiência, 
a filhos, a idosos ou a outros dependentes. Bem assim, o presente decreto atende à importância 
e imprescindibilidade do funcionamento, em condições de normalidade, da cadeia de produção 
alimentar para a manutenção do regular funcionamento da sociedade.

O Governo entende que os contactos entre pessoas, que constituem forte veículo de contágio 
e de propagação do vírus, devem manter -se ao nível mínimo indispensável, o que se reflete, pelo 
presente decreto, nos espaços de comércio a retalho, especialmente propícios a contactos entre 
clientes, entre estes e os trabalhadores e entre os próprios trabalhadores. Também não estão 
excluídos os riscos de contágio e de propagação através de produtos ou de superfícies onde o 
vírus temporariamente se aloje, pelo que a redução do contacto entre pessoas e bens ou estruturas 
físicas deve ser acautelada e reduzida tanto quanto possível.

Acresce que a prestação de serviços envolve, a maior parte das vezes, um contacto próximo 
entre pessoas e potencia a respetiva movimentação e circulação, situação esta que igualmente se 
pretende minorar.
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São estabelecidas regras aplicáveis ao funcionamento ou suspensão de determinados tipos de 
instalações, estabelecimentos e atividades, incluindo aqueles que, pela sua essencialidade, devam 
permanecer em funcionamento, sendo estabelecidas regras de permanência nos mesmos.

Determina -se, ainda, que por decisão das autoridades competentes, podem ser requisitados 
quaisquer bens ou serviços de pessoas coletivas de direito público ou privado que se mostrem 
necessários ao combate à doença COVID -19.

Por fim, são fixadas prerrogativas e competências, neste contexto, aos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas setoriais a quem caiba concretizar, pelo Governo, medidas adicionais no 
âmbito do estado de emergência.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta:

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada 
pelo Decreto do Presidente da República n.º 14 -A/2020, de 18 de março.

Artigo 2.º

Aplicação territorial

O presente decreto é aplicável em todo o território nacional.

Artigo 3.º

Confinamento obrigatório

1 — Ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde ou no respetivo do-
micílio:

a) Os doentes com COVID -19 e os infetados com SARS -Cov2;
b) Os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde 

tenham determinado a vigilância ativa.

2 — A violação da obrigação de confinamento, nos casos previstos no número anterior, cons-
titui crime de desobediência.

Artigo 4.º

Dever especial de proteção

1 — Ficam sujeitos a um dever especial de proteção:

a) Os maiores de 70 anos;
b) Os imunodeprimidos e os portadores de doença crónica que, de acordo com as orientações da 

autoridade de saúde devam ser considerados de risco, designadamente os hipertensos, os diabéticos, 
os doentes cardiovasculares, os portadores de doença respiratória crónica e os doentes oncológicos.

2 — Os cidadãos abrangidos pelo número anterior só podem circular em espaços e vias 
públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, para algum dos seguintes 
propósitos:

a) Aquisição de bens e serviços;
b) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos de obtenção de cuidados 

de saúde;



N.º 57 20 de março de 2020 Pág. 11-(7)

Diário da República, 1.ª série

c) Deslocação a estações e postos de correio, agências bancárias e agências de corretores 
de seguros ou seguradoras;

d) Deslocações de curta duração para efeitos de atividade física, sendo proibido o exercício 
de atividade física coletiva;

e) Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais de companhia;
f) Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade 

impreterível, desde que devidamente justificados.

3 — Salvo em situação de baixa médica, os cidadãos abrangidos pela alínea b) do n.º 1 podem, 
ainda, circular para o exercício da atividade profissional.

4 — A restrição prevista no n.º 2 não se aplica:

a) Aos profissionais de saúde e agentes de proteção civil;
b) Aos titulares de cargos políticos, magistrados e líderes dos parceiros sociais.

Artigo 5.º

Dever geral de recolhimento domiciliário

1 — Os cidadãos não abrangidos pelo disposto nos artigos anteriores só podem circular em 
espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, para algum 
dos seguintes propósitos:

a) Aquisição de bens e serviços;
b) Deslocação para efeitos de desempenho de atividades profissionais ou equiparadas;
c) Procura de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho;
d) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos de obtenção de cuidados 

de saúde e transporte de pessoas a quem devam ser administrados tais cuidados ou dádiva de 
sangue;

e) Deslocações para acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico 
de seres humanos, bem como de crianças e jovens em risco, por aplicação de medida decretada 
por autoridade judicial ou Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, em casa de acolhimento 
residencial ou familiar;

f) Deslocações para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos, 
progenitores, idosos ou dependentes;

g) Deslocações para acompanhamento de menores:

i) Em deslocações de curta duração, para efeitos de fruição de momentos ao ar livre;
ii) Para frequência dos estabelecimentos escolares, ao abrigo do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-

-Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março;

h) Deslocações de curta duração para efeitos de atividade física, sendo proibido o exercício 
de atividade física coletiva;

i) Deslocações para participação em ações de voluntariado social;
j) Deslocações por outras razões familiares imperativas, designadamente o cumprimento de 

partilha de responsabilidades parentais, conforme determinada por acordo entre os titulares das 
mesmas ou pelo tribunal competente;

k) Deslocações para visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens essenciais a pessoas 
incapacitadas ou privadas de liberdade de circulação;

l) Participação em atos processuais junto das entidades judiciárias;
m) Deslocação a estações e postos de correio, agências bancárias e agências de corretores 

de seguros ou seguradoras;
n) Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais de companhia e para 

alimentação de animais;
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o) Deslocações de médicos -veterinários, de detentores de animais para assistência médico-
-veterinária, de cuidadores de colónias reconhecidas pelos municípios, de voluntários de associa-
ções zoófilas com animais a cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e de 
equipas de resgate de animais;

p) Deslocações por parte de pessoas portadoras de livre -trânsito, emitido nos termos legais, 
no exercício das respetivas funções ou por causa delas;

q) Deslocações por parte de pessoal das missões diplomáticas, consulares e das organizações 
internacionais localizadas em Portugal, desde que relacionadas com o desempenho de funções 
oficiais;

r) Deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa;
s) Retorno ao domicílio pessoal;
t) Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade 

impreterível, desde que devidamente justificados.

2 — Os veículos particulares podem circular na via pública para realizar as atividades men-
cionadas no número anterior ou para reabastecimento em postos de combustível.

3 — Para os efeitos do presente decreto, a atividade dos atletas de alto rendimento e seus 
treinadores, bem como acompanhantes desportivos do desporto adaptado, é equiparada a ativi-
dade profissional.

4 — Sem prejuízo do estabelecido nos números anteriores, em todas as deslocações efetuadas 
devem ser respeitadas as recomendações e ordens determinadas pelas autoridades de saúde e 
pelas forças e serviços de segurança, designadamente as respeitantes às distâncias a observar 
entre as pessoas.

Artigo 6.º

Teletrabalho

É obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo laboral, 
sempre que as funções em causa o permitam.

Artigo 7.º

Encerramento de instalações e estabelecimentos

São encerradas as instalações e estabelecimentos referidos no anexo I ao presente decreto 
e que dele faz parte integrante.

Artigo 8.º

Suspensão de atividades no âmbito do comércio a retalho

1 — São suspensas as atividades de comércio a retalho, com exceção daquelas que dis-
ponibilizem bens de primeira necessidade ou outros bens considerados essenciais na presente 
conjuntura, as quais se encontram elencadas no anexo II ao presente decreto e que dele faz parte 
integrante.

2 — A suspensão determinada nos termos do número anterior não se aplica aos estabele-
cimentos de comércio por grosso nem aos estabelecimentos que pretendam manter a respetiva 
atividade exclusivamente para efeitos de entrega ao domicílio ou disponibilização dos bens à porta 
do estabelecimento ou ao postigo, estando neste caso interdito o acesso ao interior do estabele-
cimento pelo público.

Artigo 9.º

Suspensão de atividades no âmbito da prestação de serviços

1 — São suspensas as atividades de prestação de serviços em estabelecimentos abertos ao 
público, com exceção daquelas que prestem serviços de primeira necessidade ou outros serviços 
considerados essenciais na presente conjuntura, as quais se encontram elencadas no anexo II ao 
presente decreto.
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2 — Os estabelecimentos de restauração e similares podem manter a respetiva atividade, se 
os seus titulares assim o decidirem, para efeitos exclusivos de confeção destinada a consumo fora 
do estabelecimento ou entrega no domicílio, diretamente ou através de intermediário.

3 — Para efeitos do disposto no número anterior, os estabelecimentos de restauração e simi-
lares ficam dispensados de licença para confeção destinada a consumo fora do estabelecimento 
ou entrega no domicílio e podem determinar aos seus trabalhadores a participação nas respetivas 
atividades, ainda que as mesmas não integrassem o objeto dos respetivos contratos de trabalho.

4 — O disposto no n.º 1 não se aplica a serviços de restauração praticados:

a) Em cantinas ou refeitórios que se encontrem em regular funcionamento;
b) Noutras unidades de restauração coletiva cujos serviços de restauração sejam praticados 

ao abrigo de um contrato de execução continuada.

Artigo 10.º

Efeitos sobre contratos de arrendamento e outras formas de exploração de imóveis

O encerramento de instalações e estabelecimentos ao abrigo do presente decreto não pode 
ser invocado como fundamento de resolução, denúncia ou outra forma de extinção de contratos 
de arrendamento não habitacional ou de outras formas contratuais de exploração de imóveis, nem 
como fundamento de obrigação de desocupação de imóveis em que os mesmos se encontrem 
instalados.

Artigo 11.º

Comércio eletrónico e serviços à distância ou através de plataforma eletrónica

Não se suspendem as atividades de comércio eletrónico, nem as atividades de prestação de servi-
ços que sejam prestados à distância, sem contacto com o público, ou que desenvolvam a sua atividade 
através de plataforma eletrónica.

Artigo 12.º

Autorizações ou suspensões em casos especiais

1 — Não se suspendem as atividades de comércio a retalho nem as atividades de prestação 
de serviços situados ao longo da rede de autoestradas, no interior dos aeroportos e nos hospitais.

2 — O membro do Governo responsável pela área da economia pode, mediante despacho:

a) Permitir a abertura de algumas instalações ou estabelecimentos referidos no anexo I ao 
presente decreto;

b) Permitir o exercício de outras atividades de comércio a retalho ou de prestação de serviços, 
incluindo a restauração, para além das previstas no anexo II ao presente decreto, que venham a 
revelar -se essenciais com o evoluir da presente conjuntura;

c) Impor o exercício de algumas das atividades de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços mencionadas no anexo II ao presente decreto, caso se venha a revelar essencial para 
assegurar o regular abastecimento de bens essenciais à população;

d) Determinar o exercício de comércio a retalho por estabelecimentos de comércio por grosso, 
caso se venha a revelar essencial para manter a continuidade das cadeias de distribuição de pro-
dutos aos consumidores;

e) Limitar ou suspender o exercício das atividades de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços previstos nos anexos II ao presente decreto, caso o respetivo exercício se venha a mani-
festar dispensável ou indesejável no âmbito do combate ao contágio e propagação do vírus.

3 — Os pequenos estabelecimentos de comércio a retalho e aqueles que prestem serviços de 
proximidade podem, excecionalmente, requerer à autoridade municipal de proteção civil autorização 
para funcionamento, mediante pedido fundamentado.

4 — O membro do Governo responsável pela área da economia pode delegar os poderes 
previstos no n.º 1.
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Artigo 13.º

Regras de segurança e higiene

No caso dos estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços que mante-
nham a respetiva atividade nos termos dos artigos anteriores, devem ser observadas as seguintes 
regras de segurança e higiene:

a) Nos estabelecimentos em espaço físico, devem ser adotadas as medidas que assegurem uma 
distância mínima de dois metros entre pessoas, uma permanência pelo tempo estritamente neces-
sário à aquisição dos produtos e a proibição do consumo de produtos no seu interior, sem prejuízo 
do respeito pelas regras de acesso e afetação previstas na Portaria n.º 71/2020, de 15 de março;

b) A prestação do serviço e o transporte de produtos devem ser efetuados mediante o respeito 
das necessárias regras de higiene e sanitárias definidas pela Direção -Geral da Saúde.

Artigo 14.º

Atendimento prioritário

1 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços que mantenham 
a respetiva atividade nos termos dos artigos anteriores devem atender com prioridade as pessoas 
sujeitas a um dever especial de proteção, nos termos previstos no artigo 3.º, bem como, profissio-
nais de saúde, elementos das forças e serviços de segurança, de proteção e socorro, pessoal das 
forças armadas e de prestação de serviços de apoio social.

2 — Os responsáveis pelos estabelecimentos devem informar, de forma clara e visível, o direito 
de atendimento prioritário previsto no número anterior e adotar as medidas necessárias a que o 
mesmo seja efetuado de forma organizada e com respeito pelas regras de higiene e segurança.

Artigo 15.º

Serviços públicos

1 — As lojas de cidadão são encerradas, mantendo -se o atendimento presencial mediante 
marcação, na rede de balcões dos diferentes serviços, bem como a prestação desses serviços 
através dos meios digitais e dos centros de contacto com os cidadãos e as empresas.

2 — Pode ser determinado o funcionamento de serviços públicos considerados essenciais, 
nos termos a definir por despacho dos membros do Governo responsáveis pela área do serviço 
em causa e pela área da Administração Pública.

3 — Pode o membro do Governo responsável pela área da Administração Pública, com facul-
dade de delegação, salvo para os serviços essenciais a que se refere o artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 10 -A/2020, de 13 de março, determinar:

a) A definição de orientações sobre teletrabalho, designadamente sobre as situações que 
impõem a presença dos trabalhadores da Administração Pública nos seus locais de trabalho, bem 
como sobre a compatibilidade das funções com o teletrabalho;

b) A definição de orientações relativas à constituição e manutenção de situações de mobilidade;
c) A definição de orientações sobre os casos em que aos trabalhadores da Administração Pú-

blica pode ser imposto o exercício de funções em local diferente do habitual, em entidade diversa 
ou em condições e horários de trabalho diferentes;

d) A articulação com as autarquias no que se refere aos serviços públicos locais, em especial 
os espaços cidadão, e ao regime de prestação de trabalho na administração local;

e) A centralização e coordenação da informação quanto ao funcionamento e comunicação dos 
serviços públicos de atendimento;

f) A difusão de informação, instrumentos de apoio e práticas inovadoras de gestão e organiza-
ção do trabalho, para proporcionar suporte a atividade dos serviços e dos trabalhadores em novos 
ambientes do trabalho.

4 — O membro do Governo responsável pela área dos negócios estrangeiros adapta o disposto 
no presente artigo aos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
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Artigo 16.º

Serviços essenciais

São serviços essenciais, para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 10 -A/2020, de 13 de março, os definidos em portaria do membro do Governo responsável pela 
Presidência do Conselho de Ministros.

Artigo 17.º

Eventos de cariz religioso e culto

1 — Fica proibida a realização de celebrações de cariz religioso e de outros eventos de culto 
que impliquem uma aglomeração de pessoas.

2 — A realização de funerais está condicionada à adoção de medidas organizacionais que 
garantam a inexistência de aglomerados de pessoas e o controlo das distâncias de segurança, 
designadamente a fixação de um limite máximo de presenças, a determinar pela autarquia local 
que exerça os poderes de gestão do respetivo cemitério.

Artigo 18.º

Proteção Individual

Todas as atividades que se mantenham em laboração ou funcionamento devem respeitar as 
recomendações das autoridades de saúde, designadamente em matéria de higiene e de distâncias 
a observar entre as pessoas.

Artigo 19.º

Garantia de saúde pública

O membro do Governo responsável pela área da saúde, com faculdade de delegação, determina:

a) A emissão de ordens e instruções necessárias para garantir o fornecimento de bens e o 
funcionamento de serviços nos centros de produção afetados pela escassez de produtos neces-
sários à proteção da saúde pública;

b) A requisição temporária de indústrias, fábricas, oficinas, campos ou instalações de qualquer 
natureza, incluindo centros de saúde, serviços e estabelecimentos de saúde particulares;

c) A requisição temporária de todo o tipo de bens e serviços e impor prestações obrigatórias a 
qualquer entidade, nos casos em que tal seja adequado e indispensável para a proteção da saúde 
pública, no contexto da situação de emergência causada pela epidemia SARS -CoV -2, bem como 
para o tratamento da COVID -19.

Artigo 20.º

Administração Interna

O membro do Governo responsável pela área da administração interna, com faculdade de 
delegação:

a) Determina o encerramento da circulação rodoviária e ferroviária, por razões de saúde pública, 
segurança ou fluidez do tráfego ou a restrição à circulação de determinados tipos de veículos;

b) Coordena uma estrutura de monitorização do estado de emergência, composta por represen-
tantes das áreas governativas definidos por despacho do Primeiro Ministro e de representantes das 
forças e serviços de segurança, para efeitos de acompanhamento e produção de informação regular 
sobre a situação, designadamente para efeito do cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 28.º 
da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, sem prejuízo das competências próprias da Secretária -Geral 
do Serviço de Segurança Interna e do Gabinete Coordenador de Segurança.
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Artigo 21.º

Defesa Nacional

O membro do Governo responsável pela área da defesa nacional assegura a articulação com 
as restantes áreas governativas para garantir, quando necessário, o empenhamento de pessoas, 
meios, bens e serviços da Defesa Nacional necessários ao cumprimento do disposto no presente 
decreto.

Artigo 22.º

Acesso ao direito e aos tribunais

O membro do Governo responsável pela área da justiça articula com os Conselhos Superiores 
e com a Procuradoria -Geral da República a adoção das providências adequadas à efetivação do 
acesso ao direito e aos tribunais, para salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias lesados ou 
ameaçados de lesão.

Artigo 23.º

Transportes

Os membros do Governo responsáveis pela área dos transportes, de acordo com as compe-
tências conferidas pelo Decreto -Lei n.º 169 -B/2019, 3 de dezembro, com faculdade de delegação, 
determinam:

a) A prática dos atos que, nos termos legais e no âmbito específico da sua ação, sejam ade-
quados e indispensáveis para garantir os serviços de mobilidade, ordinários ou extraordinários, 
a fim de proteger pessoas e bens, bem como a manutenção e funcionamento das infraestruturas 
viárias, ferroviárias, portuárias e aeroportuárias;

b) As regras para o setor da aeronáutica civil, com a definição de medidas de rastreio e orga-
nização dos terminais dos aeroportos internacionais e de flexibilização na gestão dos aeroportos, 
bem como a definição de orientações sobre as situações que impõem a presença dos trabalhadores 
para salvaguarda da prestação dos serviços mínimos essenciais, adaptando, se necessário, o nível 
das categorias profissionais, as férias e os horários de trabalho e escalas;

c) O estabelecimento dos concretos termos e condições em que deve ocorrer o transporte de 
mercadorias em todo o território nacional, a fim de garantir o respetivo fornecimento;

d) A declaração da obrigatoriedade de, em relação a todos os meios de transporte, os opera-
dores de serviços de transporte de passageiros realizarem a limpeza dos veículos de transporte, 
de acordo com as recomendações estabelecidas pelo Ministério da Saúde;

e) O estabelecimento da redução do número máximo de passageiros por transporte para um 
terço do número máximo de lugares disponíveis, por forma a garantir a distância adequada entre 
os utentes dos transportes;

f) A adoção de outras medidas adicionais que sejam adequadas e necessárias para limitar a 
circulação de meios de transporte coletivos no sentido de preservar a saúde pública;

g) A adoção das medidas necessárias para assegurar a participação da companhia aérea 
nacional em operações destinadas a apoiar o regresso de cidadãos nacionais a território nacional, 
seja através da manutenção temporária de voos regulares, seja através de operações dedicadas 
àquele objetivo.

Artigo 24.º

Agricultura

O membro do Governo responsável pela área da agricultura, com faculdade de delegação, 
determina, nos termos legais, as medidas necessárias e a prática dos atos que, no âmbito espe-
cífico da sua ação, sejam adequados e indispensáveis para garantir as condições de normalidade 
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na produção, transporte, distribuição e abastecimento de bens e serviços agrícolas e pecuários, 
e os essenciais à cadeia agroalimentar, incluindo a atividade operacional dos aproveitamentos 
hidroagrícolas, a atividade dos laboratórios nacionais de referência, a recolha de cadáveres nas 
explorações pecuárias, as certificações e os controlos sanitários e fitossanitários, bem como a 
importação de matérias -primas de bens alimentares.

Artigo 25.º

Mar

O membro do Governo responsável pela área do mar determina, com faculdade de delegação, 
nos termos legais, as medidas necessárias e a prática dos atos que, no âmbito específico da sua 
ação, sejam adequados e indispensáveis para garantir as condições de normalidade na produção, 
transporte, distribuição e abastecimento no âmbito das pescas, aquicultura e transformação.

Artigo 26.º

Energia e Ambiente

O membro do Governo responsável pela área do ambiente, com faculdade de delegação, 
determina, nos termos legais, as medidas necessárias para garantir o ciclo urbano da água, ele-
tricidade e gás, bem como dos derivados de petróleo e gás natural, a recolha e tratamento de 
resíduos sólidos.

Artigo 27.º

Requisição civil

Por decisão das autoridades de saúde ou das autoridades de proteção civil podem ser re-
quisitados quaisquer bens ou serviços de pessoas coletivas de direito público ou privado, que se 
mostrem necessários ao combate à doença COVID -19, designadamente equipamentos de saúde, 
máscaras de proteção respiratória ou ventiladores, que estejam em stock ou que venham a ser 
produzidos a partir da entrada em vigor do presente decreto.

Artigo 28.º

Proteção Civil

No âmbito da Proteção Civil, e sem prejuízo do disposto na Lei n.º 44/86, de 30 de setembro:

a) São acionadas as estruturas de coordenação política e institucional territorialmente com-
petentes, as quais avaliam, em função da evolução da situação, a eventual ativação dos planos de 
emergência de proteção civil do respetivo nível territorial;

b) É efetuada a avaliação permanente da situação operacional e a correspondente adequação 
do Estado de Alerta Especial do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro.

Artigo 29.º

Regime excecional

Durante o período em que durar o estado de emergência:

a) Fica suspensa a contagem do tempo de serviço efetivo para efeitos do cômputo do limite 
máximo de duração dos contratos, fixado no n.º 1 do artigo 28.º da Lei do Serviço Militar, aprovada 
pela Lei n.º 174/99, de 21 de setembro, na sua redação atual, e no n.º 3 do artigo 45.º do Regula-
mento da Lei do Serviço Militar, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 289/2000, de 14 de novembro, na 
sua redação atual;
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b) Não é permitida a rescisão do vínculo contratual pelo militar que se encontre na situação 
prevista na alínea b) do n.º 4 do artigo 264.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, apro-
vado pelo Decreto -Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual;

c) É aplicável o regime excecional de dispensa de serviço previsto no artigo 26.º -A e 26.º -B do 
Decreto -Lei n.º 241/2007, de 21 de junho, na sua redação atual, com as necessárias adaptações, 
aos voluntários da Cruz Vermelha Portuguesa que comprovadamente sejam chamados para prestar 
socorro ou transporte no âmbito da situação epidémica de COVID -19.

Artigo 30.º

Licenças e autorizações

No decurso da vigência do presente decreto, as licenças, autorizações ou outro tipo de atos 
administrativos, mantêm -se válidos independentemente do decurso do respetivo prazo.

Artigo 31.º

Regulamentos e atos de execução

1 — Os regulamentos e atos administrativos de execução do presente decreto são eficazes 
através de mera notificação ao destinatário, por via eletrónica ou outra, sendo dispensadas as 
demais formalidades aplicáveis.

2 — Para os efeitos do disposto no número anterior, entende -se por realizada a notificação aos 
destinatários através da publicação dos regulamentos ou atos no site das entidades competentes 
para a aprovação dos regulamentos ou a prática dos atos.

Artigo 32.º

Fiscalização

1 — Compete às forças e serviços de segurança fiscalizar o cumprimento do disposto no 
presente decreto, mediante:

a) O encerramento dos estabelecimentos e fazendo cessar as atividades previstas no anexo I 
ao presente decreto;

b) A emanação das ordens legítimas, nos termos do presente decreto, a cominação e a parti-
cipação por crime de desobediência, nos termos e para os efeitos do artigo 348.º do Código Penal, 
por violação do disposto nos artigos 7.º a 9.º do presente decreto e do confinamento obrigatório de 
quem a ele esteja sujeito nos termos do artigo 3.º, bem como a condução ao respetivo domicílio;

c) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública;
d) A recomendação a todos os cidadãos do cumprimento do dever geral do recolhimento do-

miciliário, nos termos e com as exceções previstas no artigo 5.º

2 — Para efeitos do disposto na alínea b) do número anterior, as autoridades de saúde 
comunicam às forças e serviços de segurança do local de residência a aplicação das medidas de 
confinamento obrigatório.

3 — As forças e serviços de segurança reportam permanentemente ao membro do Governo 
responsável pela área da administração interna o grau de acatamento pela população do disposto 
no presente decreto, com vista a que o Governo possa avaliar a todo o tempo a situação, designa-
damente a necessidade de aprovação de um quadro sancionatório por violação do dever especial 
de proteção ou do dever geral de recolhimento domiciliário.

4 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, as entidades do Ministério da Saúde comu-
nicam ao membro do Governo responsável pela administração interna as orientações de caráter 
genérico das autoridades de saúde.
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Artigo 33.º
Dever geral de cooperação

Durante o período de vigência do estado de emergência os cidadãos e demais entidades têm 
o dever de colaboração, nomeadamente no cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos e 
agentes responsáveis pela segurança, proteção civil e saúde pública na pronta satisfação de soli-
citações, que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização 
das medidas do presente decreto.

Artigo 34.º

Salvaguarda de medidas

O presente decreto não prejudica as medidas já adotadas, no âmbito do estado de alerta ou 
do estado de calamidade declarado para o concelho de Ovar, bem como as destinadas a prevenir, 
conter, mitigar ou tratar a infeção epidemiológica por SARS -Cov -2 e a doença COVID -19, bem 
como as destinadas à reposição da normalidade em sequência das mesmas.

Artigo 35.º

Entrada em vigor

O presente decreto entra em vigor às 00:00 do dia 22 de março de 2020.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 19 de março de 2020. — António Luís Santos 
da Costa.

Promulgado em 20 de março de 2020.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 20 de março de 2020.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

ANEXO I

[a que se referem o artigo 7.º, a alínea a) do n.º 2 do artigo 12.º e a alínea a) do n.º 1 do artigo 32.º]

1 — Atividades recreativas, de lazer e diversão:

Discotecas, bares e salões de dança ou de festa;
Circos;
Parques de diversões e parques recreativos para crianças e similares;
Parques aquáticos e jardins zoológicos, sem prejuízo do acesso dos trabalhadores para efeitos 

de cuidado dos animais;
Quaisquer locais destinados a práticas desportivas de lazer;
Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores.

2 — Atividades culturais e artísticas:

Auditórios, cinemas, teatros e salas de concertos;
Museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos ou similares (centros interpretativos, 

grutas, etc.), nacionais, regionais e municipais, públicos ou privados, sem prejuízo do acesso dos 
trabalhadores para efeitos de conservação e segurança;

Bibliotecas e arquivos;
Praças, locais e instalações tauromáquicas;
Galerias de arte e salas de exposições;
Pavilhões de congressos, salas polivalentes, salas de conferências e pavilhões multiúsos.
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3 — Atividades desportivas, salvo as destinadas à atividade dos atletas de alto rendimento:

Campos de futebol, rugby e similares;
Pavilhões ou recintos fechados;
Pavilhões de futsal, basquetebol, andebol, voleibol, hóquei em patins e similares;
Campos de tiro;
Courts de ténis, padel e similares;
Pistas de patinagem, hóquei no gelo e similares;
Piscinas;
Ringues de boxe, artes marciais e similares;
Circuitos permanentes de motas, automóveis e similares;
Velódromos;
Hipódromos e pistas similares;
Pavilhões polidesportivos;
Ginásios e academias;
Pistas de atletismo;
Estádios.

4 — Atividades em espaços abertos, espaços e vias públicas, ou espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas:

Pistas de ciclismo, motociclismo, automobilismo e rotas similares, salvo as destinadas à ati-
vidade dos atletas de alto rendimento;

Provas e exibições náuticas;
Provas e exibições aeronáuticas;
Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de qualquer natureza.

5 — Espaços de jogos e apostas:

Casinos;
Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, como bingos ou similares;
Salões de jogos e salões recreativos.

6 — Atividades de restauração:

Restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, com as exceções do presente 
decreto;

Bares e afins;
Bares e restaurantes de hotel, exceto quanto a estes últimos para efeitos de entrega de re-

feições aos hóspedes;
Esplanadas;
Máquinas de vending.
7 — Termas e spas ou estabelecimentos afins.

ANEXO II

[a que se referem o n.º 1 do artigo 8.º, o n.º 1 do artigo 9.º e as alíneas b), c) e e) do n.º 2 do artigo 12.º]

1 — Minimercados, supermercados, hipermercados;
2 — Frutarias, talhos, peixarias, padarias;
3 — Mercados, nos casos de venda de produtos alimentares;
4 — Produção e distribuição agroalimentar;
5 — Lotas;
6 — Restauração e bebidas, nos termos do presente decreto;
7 — Confeção de refeições prontas a levar para casa, nos termos do presente decreto;
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8 — Serviços médicos ou outros serviços de saúde e apoio social;
9 — Farmácias e locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica;
10 — Estabelecimentos de produtos médicos e ortopédicos;
11 — Oculistas;
12 — Estabelecimentos de produtos cosméticos e de higiene;
13 — Estabelecimentos de produtos naturais e dietéticos;
14 — Serviços públicos essenciais e respetiva reparação e manutenção (água, energia elé-

trica, gás natural e gases de petróleo liquefeitos canalizados, comunicações eletrónicas, serviços 
postais, serviço de recolha e tratamento de águas residuais, serviços de recolha e tratamento de 
efluentes, serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos e de higiene urbana e serviço de trans-
porte de passageiros);

15 — Papelarias e tabacarias (jornais, tabaco);
16 — Jogos sociais;
17 — Clínicas veterinárias;
18 — Estabelecimentos de venda de animais de companhia e respetivos alimentos;
19 — Estabelecimentos de venda de flores, plantas, sementes e fertilizantes;
20 — Estabelecimentos de lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles;
21 — Drogarias;
22 — Lojas de ferragens e estabelecimentos de venda de material de bricolage;
23 — Postos de abastecimento de combustível;
24 — Estabelecimentos de venda de combustíveis para uso doméstico;
25 — Estabelecimentos de manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos, 

tratores e máquinas agrícolas, bem como venda de peças e acessórios e serviços de reboque;
26 — Estabelecimentos de venda e reparação de eletrodomésticos, equipamento informático 

e de comunicações e respetiva reparação;
27 — Serviços bancários, financeiros e seguros;
28 — Atividades funerárias e conexas;
29 — Serviços de manutenção e reparações ao domicílio;
30 — Serviços de segurança ou de vigilância ao domicílio;
31 — Atividades de limpeza, desinfeção, desratização e similares;
32 — Serviços de entrega ao domicílio;
33 — Estabelecimentos turísticos, exceto parques de campismo, podendo aqueles prestar 

serviços de restauração e bebidas no próprio estabelecimento exclusivamente para os respetivos 
hóspedes;

34 — Serviços que garantam alojamento estudantil.
35 — Atividades e estabelecimentos enunciados nos números anteriores, ainda que integrados 

em centros comerciais.

100000199 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Secretaria-Geral

Declaração de Retificação n.º 11-D/2020

Sumário: Retifica o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, da Presidência do Conselho de Minis-
tros que regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente 
da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º  suplemento, n.º 57, de 
20 de março de 2020.

Nos termos das disposições da alínea h) do n.º 1 do artigo 4.º e do artigo 11.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2012, de 16 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 41/2013, de 21 de março, declara-se 
que o Decreto n.º 2-A/2020, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 57, de 
20 de março, saiu com as seguintes inexatidões que, mediante declaração da entidade emitente, 
assim se retificam:

1 — No sumário, onde se lê:

«Procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo Decreto do Pre-
sidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março.

deve ler-se:

«Regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República.»

2 — No n.º 1 do artigo 14.º, onde se lê:

«1 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços que mantenham 
a respetiva atividade nos termos dos artigos anteriores devem atender com prioridade as pessoas 
sujeitas a um dever especial de proteção, nos termos previstos no artigo 3.º, bem como, profissio-
nais de saúde, elementos das forças e serviços de segurança, de proteção e socorro, pessoal das 
forças armadas e de prestação de serviços de apoio social.»

deve ler-se:

«1 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços que mantenham 
a respetiva atividade nos termos dos artigos anteriores devem atender com prioridade as pessoas 
sujeitas a um dever especial de proteção, nos termos previstos no artigo 4.º, bem como, profissio-
nais de saúde, elementos das forças e serviços de segurança, de proteção e socorro, pessoal das 
forças armadas e de prestação de serviços de apoio social.»

3 — Onde se lê: 

«Promulgado em 20 de março de 2020»

deve ler-se: 

«Assinado em 20 de março de 2020»

Secretaria-Geral, 20 de março de 2020. — A Secretária-Geral Adjunta, Catarina Romão Gon-
çalves.
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 140/2020 
 
 
 

3.ª Alteração Permutativa ao Orçamento 2020 e Opções do Plano 2020-2023 
 
 
 



Orçamento 2020

Grandes Opções do

Plano 2020 - 2023



Dotação Dotação Dotação

Inicial Atual Reforços Diminuições Final

RECEITAS CORRENTES

Impostos Diretos 59.518.286,00 59.518.286,00 59.518.286,00

Impostos Indiretos 3.044.262,00 3.044.262,00 3.044.262,00

Taxas, Multas e Outras Penalidades 2.337.353,00 2.337.353,00 2.337.353,00

Rendimentos de Propriedade 2.320.000,00 2.320.000,00 2.320.000,00

Transferências Correntes 32.176.892,50 32.176.892,50 32.176.892,50

Venda de Bens e Serviços Correntes 10.276.120,00 10.276.120,00 10.276.120,00

Outras Receitas Correntes 12.513.435,00 12.513.435,00 12.513.435,00

Total Receitas Correntes 122.186.348,50 122.186.348,50 0,00 0,00 122.186.348,50

RECEITAS DE CAPITAL

Venda de Bens de Investimento 163.529,00 163.529,00 163.529,00

Transferências de Capital 16.514.106,50 16.514.106,50 16.514.106,50

Passivos Financeiros 4.650.199,00 4.650.199,00 4.650.199,00

Outras Receitas de Capital 128.900,00 128.900,00 128.900,00

Total Receitas de Capital 21.456.734,50 21.456.734,50 0,00 0,00 21.456.734,50

OUTRAS RECEITAS

Reposições não Abat.nos Pagamentos 37.500,00 37.500,00 37.500,00

Saldo da Gerância Anterior 0,00

Total Outras Receitas 37.500,00 37.500,00 0,00 0,00 37.500,00

TOTAL GERAL 143.680.583,00 143.680.583,00 0,00 0,00 143.680.583,00

Dotação Dotação Dotação

Inicial Atual Reforços Diminuições Final

DESPESAS CORRENTES

Despesas com Pessoal 50.917.736,00 50.617.736,00 200.000,00 50.417.736,00

Aquisição de Bens e Serviços 32.037.929,00 31.749.879,00 31.749.879,00

Juros e Outros Encargos 403.338,00 403.338,00 403.338,00

Transferências Correntes 13.397.787,00 12.797.787,00 200.000,00 12.997.787,00

Subsídios 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00

Outras Despesas Correntes 1.477.750,00 1.070.750,00 1.070.750,00

Total Despesas Correntes 99.284.540,00 97.689.490,00 200.000,00 200.000,00 97.689.490,00

DESPESAS DE CAPITAL

Aquisição de Bens de Capital 40.286.043,00 41.981.093,00 41.981.093,00

Transferências de Capital 3.050.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00

Ativos Financeiros 0,00 0,00

Passivos Financeiros 1.060.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00

Total Despesas de Capital 44.396.043,00 45.991.093,00 0,00 0,00 45.991.093,00

TOTAL GERAL 143.680.583,00 143.680.583,00 200.000,00 200.000,00 143.680.583,00

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

Modificação

Modificação



 
 

 

 
Princípio do Equilíbrio Orçamental 
 

 

De acordo com o estipulado no artigo 40.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, apresenta-se o 

cálculo do equilíbrio orçamental à data. 

 

RECEITA CORRENTE BRUTA (1)

DESPESA CORRENTE (2)

MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES* (3)

DESPESA CORRENTE + MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES (4)

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL [ (1) - (4) ]

MONTANTE MÁXIMO DAS DESPESAS 

CORRENTES A CONSIDERAR

RÁCIO [ (1) / (4) ]

21.172.660,80

118.862.150,80

1,21

122.186.348,50

97.689.490,00

3.324.197,70

101.013.687,70

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

RECEITA CORRENTE BRUTA  > = [ DESPESA CORRENTE + MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES DE 

EMPRÉSTIMOS DE M/L PRAZOS ]

3ª Alteração Permutativa - 

2020

 

 

 

* O cálculo da média das amortizações dos empréstimos de MLP, de acordo com o estipulado no artigo 

40.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, é de 3.324.197,70 €. 














