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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

61.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 6 de maio 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 
 
• João Manuel Ferreira Calado 

 
 
 
 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar, pelo falecimento do Professor 
Nuno Maria Labão Antunes Alpiarça. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 235/2020 

 
Foi com grande tristeza que tivemos conhecimento 
do falecimento de Nuno Alpiarça, no dia 30 de 
abril de 2020. 
 
Nascido a 24 de setembro de 1966, Nuno Alpiarça 
foi praticante de atletismo do melhor nível nacional 
nas provas de 400 metros, 400 metros barreiras e 
800 metros, tendo representado o Grupo Sportivo 
de Loures, para além do Benfica, Sporting e 
Belenenses. Morador durante muitos anos no 
Concelho de Loures (em Santo António dos 
Cavaleiros), foi também em Loures que exerceu 
durante muitos anos a sua atividade profissional 
de professor de Educação Física na Escola Luís 
de Sttau Monteiro. 
 
Após finalizar a sua carreira desportiva como 
atleta, dedicou-se com elevado sentido de 
dedicação ao acompanhamento e treino de atletas 
paralímpicos, como atleta-guia e treinador, dando 
precioso contributo para as medalhas alcançadas 
por Carlos Lopes nos Jogos Paralímpicos de 
Atlanta (1996) e Sidney (2000), e por Luís 
Gonçalves nos Jogos Paralímpicos de Pequim 
(2008) e do Rio de Janeiro (2016). 
 
Pelo seu trabalho ao longo de mais de 25 anos de 
grande dedicação e generosidade para com o 
movimento paralímpico, Nuno Alpiarça será 
recordado com gratidão, respeito e amizade. 
 
 
Assim, propõe-se que a Câmara Municipal de 
Loures delibere: 
 
1. Guardar um minuto de silêncio em sua 

memória. 
 
2. Remeter o presente Voto de Pesar à sua 

família, ao Grupo Sportivo de Loures e ao 
Comité Paralímpico de Portugal. 

 
Loures, 6 de maio de 2020 

 
O Vice-Presidente 

 
(a) Paulo Piteira 

 
 

(Aprovado por unanimidade, sendo cumprido 
um minuto de silêncio em memória do falecido) 
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PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de ratificação da aprovação, pelo Sr. 
Presidente da Câmara, em 28 de abril, da 5.ª 
Alteração Orçamental Permutativa ao Orçamento 
2020 e Opções do Plano 2020-2023. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 201/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Continua a existir a necessidade da Autarquia 

manter a capacidade de resposta municipal no 
apoio ao combate à pandemia provocada pela 
da doença COVID-19; 

 
B. O combate à pandemia impõe a 

disponibilização contínua e atempada de 
equipamentos e bens, denominados, 
equipamentos de proteção individual (EPI’s), 
assim como a sua reposição; 

 
C. O combate à pandemia impõe igualmente o 

apoio reforçado aos Corpos de Bombeiros e a 
outras entidades que desenvolvem atividade 
no combate à COVID-19; 

 
D. A procura generalizada pela disponibilidade de 

bens e equipamentos no mercado limita 
capacidade negocial da autarquia para 
garantir ordens de encomendas de acordo 
com as necessidades municipais; 

 
E. O Município de Loures pretende garantir a 

aquisição e a entrega de EPI’s, até 30 de 
março de 2020; 

 
F. A não aquisição e entrega dos EPI´s até 30 de 

março de 2020 comprometeriam a resposta 
municipal, no âmbito do combate à COVID-19, 
e colocava em risco o trabalho de todos 
aqueles que no terreno levam avante este 
combate; 

 
G. Não foi possível reunir extraordinariamente a 

Câmara Municipal de Loures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor que: 
 
Nos termos do n.º 3 do artigo 35.º e da alínea d) 
do n.º 1 do artigo 33.º, ambos 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, a Câmara 
Municipal de Loures ratifique a aprovação da 5.ª 
Alteração Orçamental Permutativa ao Orçamento 
2020 e Opções do Plano 2020-2023, aprovada por 
mim em 28 de abril, conforme documento em 
anexo. 

 
 

Loures, 28 de abril de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o documento 5.ª Alteração Orçamental 
Permutativa ao Orçamento 2020 e Opções do 
Plano 2020-2023 encontra-se disponibilizado em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
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CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 
 

Processo de registo n.º 1132 
Proposta de aprovação da celebração de Contrato 
de Utilização de Imóvel Municipal, entre o 
Município de Loures e a Liga dos Amigos da Mina 
de São Domingos, incidente sobre a fração 
autónoma designada pela letra “A”, 
correspondente ao rés do chão para comércio no 
piso dois e arrecadação com a letra “A” ao nível da 
cave, do prédio localizado na Rua António 
Ferreira, n.ºs 14 e 14-C, em Sacavém, União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 204/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A Liga dos Amigos da Mina de São Domingos 

é uma coletividade sem fins lucrativos, 
sediada no Concelho de Loures, com uma 
importante atividade cultural, recreativa e 
desportiva; 

 
B. A Liga dos Amigos da Mina de São Domingos 

solicitou a cedência da fração autónoma 
designada pela letra “A”, correspondente ao 
rés do chão para comércio, do prédio 
localizado na Rua António Ferreira, n.ºs 14 e 
14-C, em Sacavém, para a instalação da sua 
sede; 

 
C. A Direção da Liga dos Amigos da Mina de São 

Domingos aceitou as condições do contrato a 
celebrar com o Município de Loures, no 
entanto a formalização do ato fica 
condicionada à aceitação em sede de 
Assembleia Geral em cumprimento dos 
requisitos estatutários. 

 
 
Tenho a honra de propor:  
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
da alínea a) do n.º 2 do artigo 52.º do Decreto-Lei 
n.º 280/2007, de 07 de agosto, aprovar a 
celebração de Contrato de Utilização de Imóvel 
Municipal, entre o Município de Loures e a Liga 
dos Amigos da Mina de São Domingos, sobre a 
fração autónoma designada pela letra “A”, 
correspondente ao rés do chão para comércio no 
piso dois e arrecadação com a letra “A” ao nível da 
cave, do prédio localizado na Rua António 
Ferreira, n.ºs 14 e 14-C, em Sacavém, União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho, descrita na 
2.ª Conservatória do Registo Predial de Loures 

sob a ficha n.º 572-“A” da freguesia de Sacavém e 
inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 1583-
”A” da União das Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho. 

 
 

Loures, 29 de abril de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

MINUTA 
DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO 

DE IMÓVEL MUNICIPAL 
 

CLÁUSULA 1.ª 
Objeto 

 
O presente contrato tem por objeto a cedência de 
utilização da fração autónoma designada pela letra 
“A”, correspondente ao rés do chão para comércio 
no piso dois e arrecadação com a letra “A” ao nível 
da cave, do prédio localizado na Rua António 
Ferreira, n.ºs 14 e 14-C, em Sacavém, União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho, integrada 
no domínio privado municipal, descrita na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures sob a 
ficha n.º 572-“A” da freguesia de Sacavém e 
inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 1583-
”A” da União das Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho, cuja situação é a que se encontra refletida 
no Documento Complementar que faz parte 
integrante deste Contrato, e destina-se à 
instalação da sede da Liga dos Amigos da Mina de 
São Domingos. 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
Gratuitidade 

 
O imóvel é entregue a título gratuito, pelo período 
de cinco anos, renovando-se automaticamente, 
por períodos de um ano, caso não seja 
denunciado por nenhuma das partes. 

 
 

CLÁUSULA 3.ª 
Informação da Atividade Desenvolvida 

 
A Liga dos Amigos da Mina de São Domingos 
deve apresentar um relatório semestral da 
atividade desenvolvida assim como da situação do 
bem objeto do presente Contrato sob pena de se 
verificar a sua caducidade. 
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CLÁUSULA 4ª 
Acompanhamento da Atividade Desenvolvida 

 
O Município de Loures tem o direito de, quando e 
pelos meios que entender convenientes, 
acompanhar e fiscalizar o exercício das atividades 
direta ou indiretamente relacionadas com o âmbito 
do Contrato e solicitar informação adequada ao 
cumprimento das condições que resultam da sua 
celebração. 

 
 

CLÁUSULA 5.ª 
Despesas de Funcionamento 

 
As despesas de funcionamento, nomeadamente, 
com a água, eletricidade (incluindo as despesas 
devidas com a autonomização dos contadores, 
quando aplicável) e condomínio, são da 
responsabilidade da Liga dos Amigos da Mina de 
São Domingos, desde a data de início da 
ocupação do imóvel, que se verifica com a 
detenção das chaves de acesso. 

 
 

CLÁUSULA 6.ª 
Prazo para Execução de Diligências 

Referentes a Serviços Públicos Essenciais 
 

A Liga dos Amigos da Mina de São Domingos 
obriga-se a diligenciar pela colocação ou alteração 
da titularidade dos contadores de eletricidade e 
água e a fazer prova de tal na Divisão de 
Administração Geral (DAG) e na Divisão de 
Infraestruturas (DI), no prazo de 30 (trinta) dias 
(seguidos) a contar da data da celebração do 
contrato, sob pena de ser promovida a retirada 
dos contadores pelo Município de Loures e sem 
prejuízo de se poder verificar a caducidade do 
Contrato bem como a responsabilidade quanto ao 
pagamento das despesas realizadas a partir da 
data em que se verificou a detenção das chaves 
de acesso ao imóvel. 

 
 

CLÁUSULA 7.ª 
Obras no Imóvel 

 
A Liga dos Amigos da Mina de São Domingos fica 
autorizada a proceder à execução das obras que 
considere úteis e necessárias à prossecução dos 
fins a que se destina o imóvel municipal, desde 
que previamente autorizadas pelo Município de 
Loures. 

 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA 8.ª 
Manutenção dos Bens 

 
A Liga dos Amigos da Mina de São Domingos 
assegurará a manutenção do bem imóvel, sendo 
responsável por conservá-los no estado em que 
lhe foi entregue. 

 
 

CLÁUSULA 9.ª 
Sinistros e Responsabilidade 

 
1. A Liga dos Amigos da Mina de São Domingos 

é responsável pela prestação de informação 
ao Município de Loures, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias após ocorrência de qualquer facto 
que cause prejuízo ao bem municipal, a qual 
deve ser pormenorizada e acompanhada de 
fotos, orçamento ou fatura referente à 
reparação dos prejuízos e de auto policial, 
caso a causa do dano seja provocada por 
terceiro. 

 
2. A responsabilidade pela ocorrência de 

quaisquer acidentes ou sinistros no imóvel 
cedido é da Liga dos Amigos da Mina de São 
Domingos. 

 
 

CLÁUSULA 10ª 
Iniciativas no Imóvel 

 
No caso de o Município de Loures pretender 
realizar iniciativas no imóvel deverá informar a 
Liga dos Amigos da Mina de São Domingos com, 
pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência. 

 
 

CLÁUSULA 11.ª 
Ruído 

 
A Liga dos Amigos da Mina de São Domingos 
obriga-se a respeitar o que se encontra 
estabelecido no Regulamento Geral do Ruído, 
nomeadamente no que concerne ao período de 
funcionamento das respetivas atividades. 

 
 

CLÁUSULA 12.ª 
Denúncia 

 
O presente contrato poderá ser denunciado por 
qualquer das partes, desde que: 
 
a) O Município de Loures avise, por escrito, a 

Liga dos Amigos da Mina de São Domingos, 
com, pelo menos, 6 (seis) meses de 
antecedência; 
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b) A Liga dos Amigos da Mina de São Domingos 
avise, por escrito, o Município de Loures, com 
uma antecedência não inferior a 120 (cento e 
vinte) dias.  

 
 

CLÁUSULA 13.ª 
Extinção 

 
O presente contrato extingue-se: 
 
a) Se o funcionamento das atividades ali 

exercidas provocar, de modo evidente, 
incomodidade para os restantes residentes 
contíguos ao imóvel; 

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

Contrato; 
 
c) Se houver paralisação da atividade sem 

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

 
d) Se a Liga dos Amigos da Mina de São 

Domingos proporcionar o uso privativo do 
local, total ou parcialmente, sem prévia 
autorização do Município de Loures; 

 
e) Se a Liga dos Amigos da Mina de São 

Domingos deixar de ter existência jurídica 
própria e autónoma; 

 
f) Se se verificar a denúncia prevista na cláusula 

anterior. 
 
 

CLÁUSULA 14.ª 
Devolução do Imóvel 

 
Findo o Contrato: 
 
a) O imóvel municipal será restituído em bom 

estado de conservação ao Município de 
Loures, sem qualquer direito de indemnização 
à Liga dos Amigos da Mina de São Domingos 
pelas obras por este realizadas; 

 
b) A Liga dos Amigos da Mina de São Domingos 

deverá entregar os bens municipais, no prazo 
de trinta 30 (trinta) dias, findos os quais o 
Município de Loures retoma a posse dos 
mesmos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA 15.ª 
Benfeitorias 

 
A Liga dos Amigos da Mina de São Domingos 
poderá levantar as benfeitorias úteis, mas apenas 
no caso de não provocar detrimento do imóvel, 
não tendo direito a haver o valor delas em caso 
contrário. 

 
 

CLÁUSULA 16.ª 
Comunicações 

 
As notificações e comunicações entre as partes no 
âmbito da execução do contrato devem ser 
efetuadas por e-mail para os seguintes endereços 
eletrónicos: 

 
- Município de Loures: dcp@cm-loures.pt; 
 
- Liga dos Amigos da Mina de São Domingos: 

liga.mina@sapo.pt 
 

Qualquer alteração dos contactos contidos no 
contrato deve ser comunicada ao outro contraente. 

 
 

CLÁUSULA 17.ª 
Resolução de Questões Diversas 

 
Quaisquer dúvidas resultantes da interpretação, 
aplicação e execução do presente contrato, bem 
como a integração de lacunas, serão resolvidas 
por acordo entre o Município de Loures e a Liga 
dos Amigos da Mina de São Domingos. 
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DOCUMENTO COMPLEMENTAR 
 

ao Contrato de Utilização de Bem Imóvel 
[fração municipal designada pela letra “A” 

acesso pelo n.º 14-C 
e a arrecadação 

também designada pela letra “A” 
pelo n.º 14, 

do edifício localizado 
na Rua António Ferreira, Lote E4, em Sacavém] 

 
BEM IMÓVEL 

 
O estado de conservação do imóvel e suas 
dependências, bem como do edifício em que se 
integra, é o seguinte: 

 
 Descrição Estado 

de conservação 1 
(bom/razoável/mau) 

 Fração municipal 
designada pela letra “A” 
com a área de 69,60 m2, 
corresponde ao rés do 
chão, uma loja para 
comércio e uma 
arrecadação também 
designada pela letra “A” 
ao nível da cave no Piso 
2. 

 
 
 
 

Razoável 

Dependências 
do Imóvel 2 

Imóvel composto por: 
 
Loja 
 
Um (1) espaço amplo 
Duas (2) instalações 
sanitárias 
Um (1) espaço pequeno 
criado por uma parede 
de “pladur” 
 
Arrecadação 
 
Um espaço pequeno 

 
 
 
 
 
 

Razoável 

Edifício 
em que 

se integra 
o imóvel 3 

Edifício composto 
por cave, rés do chão 
e oito andares 

 
 

Bom 

 Valor do bem imóvel 4 

(patrimonial) 
Data correspondente 

ao valor 
do bem imóvel 

 83.561,15 € Ano 2019 

 
As chaves de acesso ao imóvel, em número de sete (7) 
são entregues com a assinatura do Contrato de que 
este Documento Complementar é parte integrante. 

 
 

1 São parte integrante deste Documento Complementar as 4 
fotografias do(s) bem(ns) imóvel(eis) e a planta de interior 
correspondente. 
 
2 Identificar arrecadações/garagens/lugares de parqueamento, 
etc.. 
 
3 Só aplicável quando não existe coincidência entre o imóvel 
objeto do Contrato e o edifício. 
 
4 Este valor corresponde à área total do imóvel municipal (inclui 
valor do terreno sobre o qual o imóvel está implantado). 
 
 

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

 
 
 
 

AUDITORIA INTERNA 
 

Proposta de aprovação da Norma de Controlo 
Interno da Câmara Municipal de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 202/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A atual Norma de Controlo Interno (NCI) está 

em vigor desde 30 de abril de 2002, não 
sofrendo, desde essa data, qualquer 
atualização e/ou alteração; 

 
B. Tratando-se de um documento dinâmico e 

uma importante ferramenta de apoio à gestão, 
é fundamental proceder à sua revisão; 

 
C. As atualizações legislativas, regulamentos de 

estrutura orgânica e de funcionamento da 
autarquia, ocorridas desde a data da sua 
aprovação, incrementaram esta necessidade; 

 
D. A proposta agora apresentada foi elaborada 

com recurso a entidade externa, assimilando, 
naturalmente, os contributos de todas as 
Unidades Orgânicas envolvidas, num 
processo sob a coordenação do Gabinete de 
Auditoria Interna; 

 
E. Na sua estrutura a NCI é composta por 18 

grandes títulos chave; 
 
F. Compete aos eleitos, dirigentes e a todos os 

trabalhadores da autarquia, em geral, zelar 
pelo cumprimento da presente norma; 

 
G. A NCI é um instrumento sob gestão e 

supervisão da Auditoria Interna competindo-
lhe o acompanhamento e a monitorização da 
sua execução, bem como a avaliação contínua 
e a apresentação de propostas de melhoria; 
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H. Neste contexto, a NCI tenha uma revisão no 
mínimo a cada triénio da sua vigência, 
admitindo-se a possibilidade da sua 
antecipação se tal se vier a justificar; 

 
I. A NCI pode ser objeto de alterações, 

aditamentos ou revogações, sempre que haja 
deliberação dos órgãos municipais ou por 
determinação de natureza legal que venham a 
ser publicadas; 

 
J. Embora tenha sido publicado o Decreto-Lei n.º 

192/2015, de 11 de setembro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro, 
que aprovou o Sistema e Normalização 
Contabilística para as Administrações Públicas 
(SNC-AP), introduzindo um novo paradigma 
contabilístico e revogando o Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, 22 de 
fevereiro, mantém-se em vigor o estipulado no 
ponto 2.9, e consequentemente a 
obrigatoriedade de implementação nas 
autarquias locais de um sistema de controlo 
interno. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere aprovar, nos 
termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, e nos termos do ponto 2.9, do Decreto-Lei 
n.º 54-A/99, 22 de fevereiro (POCAL) a Norma de 
Controlo Interno da Câmara Municipal de Loures, 
em anexo. 

 
 

Loures, 30 de abril de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o documento Norma de Controlo Interno 
da Câmara Municipal de Loures encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

PROTEÇÃO CIVIL 
 

Proposta de atribuição de subsídio extraordinário 
às Associações Humanitárias de Bombeiros 
Voluntários do Concelho de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 203/2020 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito do Estado de Emergência que 

vigora desde o dia 18 de março, foi 
estabelecido um conjunto de medidas 
restritivas de forma a travar o surto epidémico 
do COVID-19 em Portugal; 

 
B. Essas medidas restritivas tiveram impactos 

significativos nas receitas das Associações 
Humanitárias de Bombeiros Voluntários, 
nomeadamente na quebra de serviços do 
transporte de doentes não urgentes, em 
alugueres variados e rendimentos 
provenientes de atividades formativas 
realizadas pelos bombeiros em outras 
entidades; 

 
C. A Câmara Municipal de Loures, consciente 

desta dificuldade já havia decidido no mês de 
março pela antecipação das transferências 
dos meses de abril e maio dos valores 
correspondentes aos subprograma IlI (gestão 
corrente) e subprograma VI (consumos 
energéticos) do PAAVB, assim como do 
programa dos GIPE's; 

 
D. O Secretariado das Associações Humanitárias 

de Bombeiros, através do ofício datado de 16 
de abril de 2020,vem apresentar a situação de 
grave situação financeira das mesmas que 
poderá comprometer a sustentabilidade destas 
instituições caso não sejam disponibilizados 
apoios financeiros extraordinários; 

 
E. Na ausência de resposta governamental, 

nomeadamente da tutela, vem o Secretariado, 
em nome das 7 Associações Humanitárias de 
Bombeiros Voluntários, solicitar à Câmara 
Municipal a ponderação na atribuição de um 
apoio financeiro extraordinário. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
da alínea o) do número 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, atribua às 
Associações Humanitárias de Bombeiros 
Voluntários do Concelho um subsidio 
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extraordinário no valor de 152.898,98 € (cento e 
cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e oito 
euros e noventa e oito cêntimos), distribuído pelas 
Associações de acordo com o constante do 
quadro seguinte. 
 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Bucelas 
18.396,00 € 
 
 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Camarate 
20.360,16 € 
 
 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Fanhões 
18.396,00 € 
 
 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Loures 
28.495,33 € 
 
 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Moscavide e Portela 
20.360,16 € 
 
 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Sacavém 
28.495,33 € 
 
 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Zambujal 
18.396,00 € 
 
 
Total: 152.898,98 € 

 
 

Loures,29 de abril de2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 
 

DESPORTO 
 

Proposta de aprovação dos valores de 
transferência às entidades cujas candidaturas 
foram aprovadas, no âmbito do Programa Mais 
Desporto em Loures 2019/2020, e da minuta de 
Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 211/2020 

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

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

 
B. O Município tem vindo a contribuir para a 

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

 
C. O Programa Mais Desporto em Loures visa a 

parceria entre a Autarquia e as Associações 
do Concelho com o objetivo de comparticipar o 
esforço financeiro das coletividades, na oferta 
de formação na área desportiva, bem como 
incentivar à participação em competições a 
nível nacional; 

 
D. Nos termos da informação registada em 

webdoc sob o n.º E/3171/2020 foram 
submetidas cinquenta e duas candidaturas e 
selecionadas cinquenta e uma, respeitantes a 
vinte e quatro modalidades e onze atividades. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, em conjugação com o previsto no 
artigo 46.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro e no 
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, 
aprovar: 
 
1. A minuta de contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo, em anexo; 
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2. Os valores de transferência às entidades cujas 
candidaturas foram aprovadas, no âmbito do 
Programa Mais Desporto em Loures 
2019/2020 e nos termos da informação 
registada em webdoc sob o n.º E/3171/2020. 

 
 

Loures, 29 de abril de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

MINUTA DE CONTRATO-PROGRAMA 
DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

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

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

 
b) Compete à Câmara Municipal apoiar 

entidades e atividades de interesse municipal 
designadamente de caráter desportivo, de 
acordo com as alíneas o) e u) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual; 

 
c) Os apoios ou comparticipações financeiras 

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

 
d) As entidades beneficiárias de apoios ou 

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

 
e) Os apoios financeiros, materiais e logísticos 

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

 
 
 
 
 
 
 

Entre: 
 
1) Município de Loures, pessoa coletiva de direito 

público n.º 501294996, com sede na Praça da 
Liberdade, 2674-501, Loures, representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na 
qualidade de Presidente da respetiva Câmara 
Municipal, adiante designado como entidade 
concedente ou primeiro outorgante 

 
e 
 
2) (designação da associação), NIPC, morada da 

sede, representação, adiante designada como 
entidade beneficiária ou segundo outorgante. 

 
É celebrado o presente Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo que se regerá pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
Objeto 

 
1- O presente contrato tem por objeto a 

execução de um programa de 
desenvolvimento desportivo apresentado pela 
entidade beneficiária, para a época desportiva 
de ___/___ . 

 
2- O programa de desenvolvimento desportivo, 

que constitui anexo ao presente contrato e se 
dá por integralmente reproduzido, obedece ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de 
outubro. 

 
 

Cláusula Segunda 
Obrigações do Primeiro Outorgante 

 
O Primeiro Outorgante compromete-se a: 
 
1. Conceder ao Segundo Outorgante apoio 

financeiro, para comparticipação na realização 
do programa de desenvolvimento desportivo 
em anexo. 

 
2. Fiscalizar a execução do presente contrato-

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

 
O Segundo Outorgante compromete-se a: 
 
1- Assegurar a execução integral e atempada do 

programa de desenvolvimento desportivo 
anexo a este contrato; 

 
2- Assegurar a execução integral dos termos do 

presente contrato; 
 
3- Afetar todos os apoios financeiros, materiais e 

logísticos concedidos exclusivamente à 
execução do programa de desenvolvimento 
desportivo objeto deste contrato; 

 
4- Incluir nos seus relatórios anuais de atividade 

uma referência expressa à execução do 
contrato-programa; 

 
5- Elaborar e enviar à entidade concedente, no 

prazo de 30 dias após o final do período de 
execução mencionado na cláusula terceira, 
um relatório final sobre a execução do 
contrato-programa; 

 
6- Prestar quaisquer informações ou apresentar 

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

 
7- Participar no mínimo de um evento de 

organização municipal, mediante acordo das 
partes no que refere à data; 

 
8- Disponibilizar nas suas instalações, quando 

delas disponha, espaço para colocação de 
suporte publicitário alusivo ao Município de 
Loures. 

 
 

Cláusula Quarta 
Duração do contrato 

 
O presente contrato vigora pelo período da época 
desportiva de ___/___ . 

 
 

Cláusula Quinta 
Comparticipação financeira 

 
1- Pela execução do programa de 

desenvolvimento desportivo, o segundo 
outorgante é beneficiário de um apoio 
financeiro por parte do primeiro outorgante, 
em regime de comparticipação, no valor de 
_______ (por extenso). 

 
2- A comparticipação é liquidada integralmente 

no ano de 2020. 
 

3- Para efeitos do disposto no número anterior, a 
entidade que beneficia de apoios financeiros 
deve prestar consentimento expresso para a 
consulta da respetiva situação tributária pelos 
serviços da entidade concedente, nos termos 
previstos no n.º. 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei 
nº114/2007, de 19 de abril. 

 
4- O pagamento da comparticipação financeira 

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

 
 

Cláusula Sexta 
Acompanhamento e controlo de execução 

 
1- O primeiro outorgante exerce a fiscalização da 

execução do contrato-programa, podendo 
realizar para o efeito, inspeções, inquéritos e 
sindicâncias. 

 
2- A entidade beneficiária deve prestar à 

entidade concedente de comparticipação 
financeira todas as informações por esta 
solicitadas acerca da execução do presente 
contrato. 

 
 

Cláusula Sétima 
Revisão 

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

 
 

Cláusula Oitava 
Suspensão 

 
Os benefícios financeiros concedidos ao abrigo do 
presente contrato suspendem-se se a entidade 
beneficiária se encontrar, em qualquer momento, 
em situação de incumprimento das suas 
obrigações tributárias ou para com a segurança 
social. 

 
 

Cláusula Nona 
Cessação 

 
1- A vigência do presente contrato cessa: 
 
a) Quando esteja concluído o programa de 

desenvolvimento desportivo que constitui o 
seu objeto; 

 
b) Quando a entidade concedente do Apolo 

exerça o seu direito de resolver o contrato; 
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c) Quando não forem apresentados os 
documentos a que se refere o n.º 2 do artigo 
25.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de 
outubro; 

 
2- A cessação do contrato efetua-se através de 

notificação dirigida à parte outorgante, no 
prazo máximo de 30 dias a contar do 
conhecimento do facto que lhe serve de 
fundamento. 

 
 

Cláusula Décima 
Direito à restituição 

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

 
 

Cláusula Décima Primeira 
Publicidade 

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

 
 

Cláusula Décima Segunda 
Omissões 

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

 
 

Cláusula Décima Terceira 
Entrada em vigor 

 
O presente contrato entra em vigor a partir da data 
da sua publicitação, nos termos do n.º1 do 
artigo14.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de 
outubro. 
 
 
O presente acordo que vai ser assinado pelas 
partes consta de dois exemplares, ambos fazendo 
igualmente fé, e ficando um exemplar na posse de 
cada um dos Outorgantes. 

 
 

Loures, __ de ______ de 2020 
 

Município de Loures 
 

Presidente da Câmara Municipal de Loures 
Bernardino Soares 

 
 

Designação da Associação 
 

Cargo 
Nome do representante 

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

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Pelas suas características, 
excerto da Informação acima referida, 
E/3171/2020, encontra-se disponibilizado em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 

 
 
 

RMAA 
Regulamento Municipal 

de Apoio ao Associativismo 
 

Proposta de aprovação da atribuição de apoio 
financeiro às entidades que se candidataram nos 
termos do RMAA - Regulamento Municipal de 
Apoio ao Associativismo, e da minuta de contrato-
programa de desenvolvimento desportivo a 
estabelecer. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 212/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Regulamento Municipal de Apoio ao 

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

 
B. O Movimento Associativo desempenha um 

papel fundamental na sociedade e no 
Concelho, nomeadamente ao nível da 
integração social, no acesso generalizado a 
um conjunto de atividades que promovem o 
bem-estar da população e na promoção e 
defesa da nossa identidade e do nosso 
património natural e cultural; 
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C. As associações se candidataram aos vários 
tipos de apoio previstos no RMAA, nos termos 
do descrito na informação com o registo 
webdoc n.º E/41296/2020. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do previsto nos artigos 7.º e seguintes do 
Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo, em conjugação com a al. u) do n.º 
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, na 
sua redação atual, artigos 46.º e 47.º da Lei n.º 
5/2007, de 16 de janeiro e Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro, aprovar, no âmbito das 
candidaturas das associações concelhias às linhas 
de apoio previstas no Regulamento 
supramencionado: 
 
1. A atribuição de apoio financeiro, de acordo 

com o proposto na informação com o registo 
webdoc n.º E/41296/2020, às entidades que 
nos termos do RMAA, a ele se candidataram, 
salvaguardando-se o cumprimento dos 
requisitos legais e regulamentares previstos; 

 
2. A minuta de contrato programa de 

desenvolvimento desportivo a estabelecer, nos 
casos em que a lei o preveja. 

 
 

Loures, 29 de abril de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

MINUTA DE CONTRATO-PROGRAMA 
DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

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

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

 
b) Compete à Câmara Municipal apoiar 

entidades e atividades de interesse municipal 
designadamente de caráter desportivo, de 
acordo com as alíneas o) e u) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual; 

 

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

 
d) As entidades beneficiárias de apoios ou 

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

 
e) Os apoios financeiros, materiais e logísticos 

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

 
f) Se encontra em vigor o Regulamento 

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

 
 
Entre: 
 
1) Município de Loures, pessoa coletiva de direito 

público n.º 501294996, com sede na Praça da 
Liberdade,2674-501, Loures, representada por 
Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da respetiva Câmara Municipal, 
adiante designado como entidade concedente 
ou primeiro outorgante e  

 
2) (designação da associação), NIPC, morada da 

sede, representação, adiante designada como 
entidade beneficiária ou segundo outorgante. 

 
 
É celebrado o presente Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo que se regerá pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
Objeto 

 
1. O presente contrato tem por objeto a 

execução de um programa de 
desenvolvimento desportivo apresentado pela 
entidade beneficiária, para a época desportiva 
de 2019/2020. 
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2. O programa de desenvolvimento desportivo, 
que constitui anexo ao presente contrato e se 
dá por integralmente reproduzido, obedece ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de 
outubro. 

 
 

Cláusula Segunda 
Obrigações do Primeiro Outorgante 

 
O Primeiro Outorgante compromete-se a: 
 
1. Conceder ao Segundo Outorgante apoio 

financeiro, como comparticipação na 
realização do programa de desenvolvimento 
desportivo em anexo.  

 
2. Fiscalizar a execução do presente contrato-

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

 
 

Cláusula Terceira 
Obrigações do Segundo Outorgante 

 
O Segundo Outorgante compromete-se a: 
 
1. Assegurar a execução integral e atempada do 

programa de desenvolvimento desportivo 
anexo a este contrato; 

 
2. Assegurar a execução integral dos termos do 

presente contrato; 
 
3. Afetar todos os apoios concedidos 

exclusivamente à execução do programa de 
desenvolvimento desportivo objeto deste 
contrato; 

 
4. Informar de imediato a entidade concedente 

de quaisquer factos que sejam suscetíveis de 
perturbar a normal execução do contrato; 

 
5. Incluir nos seus relatórios anuais de atividade 

uma referência expressa à execução do 
contrato programa; 

 
6. Elaborar e enviar à entidade concedente, no 

prazo de 30 dias após o final do período de 
execução mencionado na cláusula terceira, 
um relatório final sobre a execução do contrato 
programa; 

 
7. Prestar quaisquer informações ou apresentar 

documentos solicitados pela entidade 
concedente que respeitem à execução do 
programa de desenvolvimento desportivo. 

Cláusula Quarta 
Duração do contrato 

 
O presente contrato vigora pelo período 
correspondente à época desportiva 2019/2020. 

 
 

Cláusula Quinta 
Comparticipação financeira 

 
1. Pela execução do programa de 

desenvolvimento desportivo, o segundo 
outorgante é beneficiário de um apoio 
financeiro por parte do primeiro outorgante, 
em regime de comparticipação, no valor de 
__________ (por extenso). 

 
2. A comparticipação é liquidada, integralmente 

no ano de 2020. 
 
3. Para efeitos do disposto no número anterior, a 

entidade que beneficia de apoios financeiros 
deve prestar consentimento expresso para a 
consulta da respetiva situação tributária pelos 
serviços da entidade concedente, nos termos 
previstos, no nº1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 
114/2007, de 19 de abril. 

 
4. O pagamento da comparticipação financeira 

depende da inexistência, à data do mesmo de 
uma situação de incumprimento por parte do 
beneficiário das suas obrigações fiscais ou 
para com a segurança social, bem como ter 
efetuado o Registo Central de Beneficiário 
Efetivo (RCBE). 

 
 

Cláusula Sexta 
Acompanhamento e controlo de execução 

 
1. O primeiro outorgante exerce a fiscalização da 

execução do contrato-programa, podendo 
realizar para o efeito, inspeções, inquéritos e 
sindicâncias. 

 
2. A entidade beneficiária deve prestar à 

entidade concedente de comparticipação 
financeira todas as informações por esta 
solicitadas acerca da execução do presente 
contrato. 

 
 

Cláusula Sétima 
Revisão 

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

 
Os benefícios financeiros concedidos ao abrigo do 
presente contrato suspendem-se se a entidade 
beneficiária se encontrar, em qualquer momento, 
em situação de incumprimento ao estipulado no 
n.º 4 da Cláusula quinta do presente Contrato 
Programa  

 
 

Cláusula Nona 
Cessação 

 
1. A vigência do presente contrato cessa: 
 
a) Quando esteja concluído o programa de 

desenvolvimento desportivo que constitui o 
seu objeto; 

 
b) Quando, por causa não imputável à entidade 

responsável pela execução do programa, se 
torne objetiva e definitivamente impossível a 
realização dos seus objetivos; 

 
c) Quando a entidade concedente do apoio 

exerça o seu direito de resolver o contrato; 
 
d) Quando, não forem apresentados os 

documentos a que se refere o n.º 2 do artigo 
25.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de 
outubro; 

 
2. A cessação do contrato efetua-se através de 

notificação dirigida à parte outorgante, no 
prazo máximo de 30 dias a contar do 
conhecimento do facto que lhe serve de 
fundamento. 

 
 

Cláusula Décima 
Direito à restituição 

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

 
 

Cláusula Décima Primeira 
Publicidade 

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

 
 
 
 
 
 
 

Cláusula Décima Segunda 
Omissões 

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

 
 

Cláusula Décima Terceira 
Entrada em vigor 

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

 
 

Loures, __ de _________ de 2020 
 
 

Município de Loures 
 

Presidente da Câmara Municipal 
 

Bernardino Soares 
 
 
 

Designação da Associação 
 

Cargo 
 

Nome do representante 
 
 
 

LISTAGEM DE ENTIDADES 
 

e dos valores a prever 
nos Contratos-Programa 

de Desenvolvimento Desportivo 
a estabelecer 

 
ENTIDADE VALOR A PREVER 

EM 
CONTRATO-PROGRAMA 

ACADEMIA DE ESGRIMA HISTÓRICA 1.188,00 € 
ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL E RECREATIVA 
DA MEALHADA 

 
 

1.188,00 € 
GIMNOFRIELAS 
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL 
E SOCIAL DE FRIELAS 

 
 

2.667,00 € 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 
DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS 
AMSAC 

 
 

1.391,24 € 
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ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM 
DO ATLÉTICO CLUBE DO TOJAL 

 
2.123,19 € 

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO 
DO MUNICÍPIO DE LOURES 

 
58,71 € 

CENTRO CULTURAL E SOCIAL 
DE SANTO ANTÓNIO DOSCAVALEIROS 

 
1.188,00 € 

CLUBE UNIÃO RECREATIVO 
DE SÃO JULIÃO DO TOJAL 

 
53,37 € 

GRUPO CULTURAL E RECREATIVO 
MURTEIRENSE 

 
1.288,20 € 

GRUPO DESPORTIVO DE LOUSA 3.148,79 € 
GRUPO DESPORTIVO SÃO DOMINGOS 3.138,59 € 
GRUPO SPORTIVO DE LOURES 5.066,23 € 
INFANTADO FUTEBOL CLUBE 1.681,00 € 
SOCIEDADE RECREATIVA 
DA MANJOEIRA 

 
1.188,00 € 

SPORT CLUBE DE FRIELAS 3.711,18 € 
TAEKWONDO CLUBE 
SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS 

 
4.574,35 € 

UNIÃO CULTURAL E RECREATIVA 
DA CHAMBOEIRA 

 
1.000,00 € 

UNIÃO DESPORTIVA 
DE PONTE DE FRIELAS 

 
5.921,27 € 

A SACAVENENSE 
COOPERATIVA DE CONSUMO, C.R.L. 

 
2.792,00 € 

ABTA - BEST TEAM AVENTURA 99,95 € 
ACROMIX CAMARATE CLUBE 1.219,99 € 
AMRT·ASSOCIAÇÃO PARA A MUDANÇA 
E REPRESENTAÇÃO TRANSCULTURAL 

 
750,00 € 

ASSOCIAÇÃO CLUBE VETERANOS 
LEÕES DE CAMARATE 

 
1.000,00 € 

ASSOCIAÇÃO DE DANÇA 
DE MOSCAVIDE 

 
1.802,45 € 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 
BOBADELENSE 

 
1.584,00 € 

GRUPO DESPORTIVO DE PIRESCÔXE 2.123,78 € 
GRUPO DRAMATICO E RECREATIVO 
CORAÇÕES DE VALE FIGUEIRA 

 
63,08 € 

INLINE SKATING 
CLUBE DE PATINAGEM DE LOURES 

 
421,96 € 

OS BOAVISTEIROS 
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL 
E RECREATIVA 
DO BAIRRO DA BOAVISTA 

 
 
 

1.000,00 € 
PENSAMENTOS AO VENTO 
·ASSOCIAÇÃO 

 
38,25 € 

S4Y· SPORTS 354,09 € 
SOCIEDADE RECREATIVA 
CATUJALENSE 

 
2.108,18 € 

SOCIEDADE RECREATIVA E MUSICAL 
1.º DE AGOSTO SANTAIRIENSE 

 
250,00 € 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente, dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária, das Sr.ªs 
Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista e os votos contra da Sr.ª 
Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Pelas suas características, 
excerto da Informação acima referida, 
E/41296/2020, encontra-se disponibilizado em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 
 
 

CULTURA 
 

Proposta de aprovação das minutas de Acordos 
de Colaboração a estabelecer entre o Município 
de Loures e a Liga dos Amigos da Mina de São 
Domingos e a Associação dos Naturais e Amigos 
de Loriga, para a realização da XXXII Semana 
Cultural do Alentejo e da XXXII Semana Serrana. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 213/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Município vem celebrando, há vários anos, 

Acordos de Colaboração com a Liga dos 
Amigos da Mina de S. Domingos e com a 
Associação dos Naturais e Amigos de Loriga, 
para a realização, respetivamente, da Semana 
Cultural do Alentejo e da Semana Serrana; 

 
B. A representação da população proveniente 

das regiões serrana e alentejana é significativa 
no Concelho de Loures; 

 
C. Estes eventos têm com principais objetivos a 

preservação, divulgação e intercâmbio cultural 
regional; 

 
D. Existem protocolos de geminação entre 

Sacavém e Loriga, bem como com a freguesia 
de Cortes Pinto, a que pertence a Vila da Mina 
de S. Domingos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar as minutas de acordos de 
colaboração a estabelecer entre o Município de 
Loures e a Liga dos Amigos da Mina de São 
Domingos e a Associação dos Naturais e Amigos 
de Loriga, para a realização respetivamente, da 
XXXII Semana Cultural do Alentejo e da XXXII 
Semana Serrana. 

 
 

Loures, 29 de abril de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
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MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

SEMANAS REGIONAIS 
 

Entre 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público, número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
 
e 
 
O xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIF xxxxxxxxx, com 
sede na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
adiante designado por Segundo Outorgante, neste 
ato representado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
na qualidade de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
É celebrado o presente acordo de colaboração 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar o 
Segundo Outorgante, nos moldes definidos nas 
cláusulas segunda, terceira e quarta, no âmbito da 
realização da XXXII Semana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, evento que visa a 
preservação e divulgação da cultura 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx no concelho de Loures. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

O Primeiro Outorgante concederá apoio logístico 
ao Segundo Outorgante, mediante disponibilidade 
do Município, através de: 
 
a) conceção e reprodução de suportes de 

divulgação, em quantidades a fixar; 
b) cedência gratuita de espaços/equipamentos 

municipais na localidade de Sacavém; 
c) cedência de um transporte para deslocação 

para fora do Concelho; 
d) cedência de um transporte para deslocação 

dentro do Concelho; 
e) sonorização de palco e rua (som ambiente) 

no(s) espaço(s) de realização da ação; 
f) outros meios cuja responsabilidade de 

instalação esteja adstrita à associação, 
nomeadamente, stands, iluminação, mastros e 
flâmulas. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

O Primeiro Outorgante, através do Departamento 
de Cultura, Desporto e: Juventude, disponibilizará 
apoio técnico ao Segundo Outorgante, 
nomeadamente: 
 
a) acompanhamento da organização da ação e 

da avaliação do seu decurso; 
 
b) acompanhamento da ação no terreno, sem 

intervenção na prossecução do programa 
previamente definido. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

O primeiro outorgante, no âmbito do presente 
acordo, apoiará financeiramente o segundo 
outorgante no valor das despesas realizadas, até 
ao montante máximo de 3.000,00€ (três mil 
euros), mediante entrega dos documentos 
previstos nas alíneas a) e da cláusula quinta. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

O Segundo Outorgante compromete-se a: 
 
a) Entregar, à data de assinatura do presente 

Acordo de Colaboração, o plano e orçamento 
da ação; 

b) Entregar o relatório da ação, até 1 (um) mês 
após o respetivo término; 

c) Cumprir e a fazer cumprir as regras e 
regulamentos dos espaços/equipamentos 
municipais cedidos, assim como o 
regulamento geral do ruído e legislação 
complementar; 

d) Assegurar, através da realização da ação, a 
dinamização de espaços/equipamentos 
municipais ou outros de acesso público, em 
moldes a acordar previamente entre os dois 
outorgantes; 

e) Prever no programa de animação, a 
participação de agentes culturais quer do 
concelho de Loures quer da região que 
representa, salvaguardando sempre o 
respetivo cariz etnográfico e regional bem 
como a exploração das vertentes de 
artesanato e gastronomia; 

f) Fazer referência ao apoio concedido pelo 
Primeiro Outorgante em quaisquer materiais 
de divulgação que venha a editar, durante a 
vigência do presente Acordo de Colaboração; 

g) Para os efeitos do número anterior, o logótipo 
da CM Loures será cedido em suporte digital 
pelo Primeiro Outorgante; 
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h) Colocar, em locais visíveis, faixas 
identificativas do apoio do Primeiro 
Outorgante, disponibilizadas por este, durante 
a realização da iniciativa. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

a) O presente Acordo de Colaboração é válido 
durante o ano de 2020; 

 
b) O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes dará lugar à rescisão do mesmo, 
desde que esta seja comunicada com 30 
(trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção; 

 
c) Durante a sua vigência, o Acordo de 

Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

 
O presente acordo é celebrado em dois 
exemplares que assinados pelas partes, fazem 
igual fé, ficando um exemplar para cada um dos 
Outorgantes. 

 
 

Loures, xx de xxxxx de 2020 
 
 

Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

Bernardino Soares 
 
 
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

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

Proposta de aprovação das minutas de Acordos 
de Colaboração a celebrar entre o Município de 
Loures e os Agentes Culturais do Concelho. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 214/2020 

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

outras, atribuições no domínio da cultura, 
nomeadamente no que concerne ao apoio a 
atividades culturais; 

 
B. É objetivo do Município o aumento da oferta 

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

 
C. Os agentes culturais existentes no Município, 

designadamente Grupos Corais, Bandas 
Filarmónicas, Escolas de Música, Fanfarras, 
Grupos de Danças e Cantares, Orquestras 
Ligeiras e Grupos de Teatro Amadores e 
Profissionais, assumem um papel relevante na 
vida do Concelho, proporcionando espaços de 
formação e divulgação de cultura; 

 
D. O Município de Loures tem vindo a incentivar 

o trabalho meritório dos agentes culturais 
concelhios. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar as minutas de Acordos de 
Colaboração a celebrar entre o Município de 
Loures e os agentes culturais do Concelho, nos 
termos da informação n.º E/38526/2020. 

 
 

Loures, 29 de abril de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
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MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
ATIVIDADE REGULAR 
BANDA DE MÚSICA 

 
Entre 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público, número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
O xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIF xxxxxxxxx, com 
sede na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
adiante designado por Segundo Outorgante, neste 
ato representado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
na qualidade de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
É celebrado o presente acordo de colaboração 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a 
apoiar o Segundo Outorgante, através da 
atribuição do montante de 2.500,00 € (dois mil 
e quinhentos euros), para a atividade regular 
da banda de música, visando estimular o 
gosto pela música e a sua divulgação, de 
acordo com o disposto nos pontos seguintes. 

 
2. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o plano de atividades até à data de 
assinatura do presente Acordo de 
Colaboração. 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o relatório de atividades, do ano a 
que se refere o presente Acordo de 
Colaboração, até ao final do 1.º trimestre do 
ano seguinte. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

1. O Primeiro Outorgante apoiará o 
desenvolvimento dos projetos e ações 
pontuais da banda de música através de 
meios materiais, técnicos e logísticos, desde 
que solicitados com uma antecedência mínima 
de dois meses em relação à data prevista da 
sua concretização, e mediante disponibilidade 
do Município. 

 

2. Após a realização do projeto ou ação pontual, 
o Segundo Outorgante deverá entregar ao 
Primeiro Outorgante, no prazo de dois meses 
após a sua conclusão, o respetivo relatório de 
avaliação. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

O Primeiro Outorgante apoiará a realização de 
Festivais de bandas de música, por parte do 
Segundo Outorgante, com meios técnicos, 
logísticos e/ou financeiros, da seguinte forma: 
 
1. Festivais de bandas de música com 

participação de agentes do Concelho - 
comparticipação financeira até 30%, no 
montante máximo de 1.000,00 € (mil euros); 

 
2. Festivais de bandas de música sem 

participação de agentes do Concelho - 
comparticipação financeira até 20%, no 
montante máximo de 750,00 € (setecentos e 
cinquenta euros); 

 
3. As percentagens indicadas nos números 

anteriores incidem sobre a verba efetivamente 
gasta com o Festival de bandas de música, 
incluindo as condições técnicas para a sua 
concretização, devendo ser apresentados 
orçamento e respetivos comprovativos de 
despesa, até dois meses após a data de 
realização do mesmo. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

A disponibilização de transportes por parte do 
Primeiro Outorgante para deslocações em 
território nacional, será efetuada de acordo com o 
previsto no Regulamento Municipal de Cedência 
de Viaturas Municipais de Transporte de 
Passageiros ao Movimento Associativo, Agentes 
Culturais Sociais e Instituições de Ensino do 
Concelho em vigor à data da assinatura do 
presente Acordo. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
realizar, durante a vigência do atual Acordo de 
Colaboração, 2 (dois) concertos, a solicitação 
do Primeiro Outorgante, dentro da Área 
Metropolitana de Lisboa; 

 
2. O Primeiro Outorgante assume o 

compromisso de, sempre que possível, 
solicitar com dois meses de antecedência a 
atuação prevista no número anterior, 
garantindo os transportes necessários à sua 
realização. 
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CLÁUSULA SEXTA 
 

O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar a 
divulgação dos espetáculos e iniciativas 
promovidas pelo Segundo Outorgante, mediante 
apresentação dos elementos necessários.  

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
fazer referência ao apoio concedido pelo 
Primeiro Outorgante em quaisquer materiais 
de divulgação que venha a editar, durante a 
vigência do presente Acordo de Colaboração; 

 
2. Para os efeitos do número anterior, o logótipo 

da CM Loures será cedido em suporte digital 
pelo Primeiro Outorgante; 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

colocar, em local visível, uma faixa 
identificativa do apoio do Primeiro Outorgante, 
disponibilizada por este, aquando da 
realização de iniciativas apoiadas pelo 
Município. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 

1. O presente Acordo de Colaboração tem a 
validade de 1 (um) ano, com término a 31 de 
dezembro de 2020, retroagindo a 1 de janeiro 
2020; 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes dará lugar à rescisão do mesmo, 
desde que esta seja comunicada com 30 
(trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção; 

 
3. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração, por motivo 
imputável ao Segundo Outorgante, obriga à 
reposição dos montantes pagos, pelo Primeiro 
Outorgante; 

 
4. Durante a sua vigência, o Acordo de 

Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

 
 
O presente acordo é celebrado em dois 
exemplares que assinados pelas partes, fazem 
igual fé, ficando um exemplar para cada um dos 
Outorgantes. 

 
 
 

Loures, xx de xxxxxxxxxxxxxo de 2020 
 
 

Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

Bernardino Soares 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
ATIVIDADE REGULAR 
ESCOLAS DE MÚSICA 

 
Entre 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público, número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
O xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIF xxxxxxxxx, com 
sede na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
adiante designado por Segundo Outorgante, neste 
ato representado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
na qualidade de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
É celebrado o presente acordo de colaboração 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a 
apoiar o Segundo Outorgante, através da 
atribuição do montante de 750,00 € 
(setecentos e cinquenta euros), podendo ser 
majorado até um máximo de 1.500,00 € (mil e 
quinhentos euros), para a atividade regular da 
escola de música, visando estimular o gosto 
pela música, através do seu ensino e 
divulgação. 
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2. O valor referido no ponto anterior, será 
definido mediante apreciação da atividade 
regular anual, com recurso aos dados 
constantes no relatório de atividade da escola 
de música e ficha de avaliação fornecida pelo 
Primeiro Outorgante, de acordo com os 
seguintes critérios de avaliação: 

 
a) Número de alunos da escola de música: (no 

valor máximo de 250,00 €) 
 
Entende-se por escolas de música, as secções de 
coletividades ou associações sem fins lucrativos, 
onde se promove a formação e aprendizagem 
musical. 
 
i. 2 a 5 alunos - 100,00 € (cem euros); 
ii. 6 a 12 alunos - 175,00 € (cento e setenta e 

cinco euros); 
iii. >12 alunos - 250,00 € (duzentos e cinquenta 

euros). 
 
b) Número de professores da escola de 

música: (no valor máximo de 250,00 €) 
 
Entende-se por professor, o indivíduo, com 
formação musical de nível superior ou certificada 
que promove o ensino da música aos alunos da 
escola de música. 
 
i. 1 professor - 50,00 € (cinquenta euros); 
ii. 2 a 4 professores - 150,00 € (cento e 

cinquenta euros); 
iii. ≥ 5 professores - 250,00 € (duzentos e 

cinquenta euros). 
 
c) Número de alunos que transitam para as 

formações musicais no ano da atividade a 
que se refere o apoio: (no valor máximo de 
250,00 €). 

 
Entende-se por formação musical, o grupo formal 
de músicos, como bandas filarmónicas, orquestras 
ligeiras, ensembles ou outras reconhecidas pelo 
Primeiro Outorgante. 
 
Entende-se por transição, o ingresso dos alunos 
nas formações musicais, na sequência da 
aprendizagem na escola de música. 
 
i. 1 aluno - 80,00 € (oitenta euros); 
ii. 2 a 4 alunos - 180,00 € (cento e oitenta euros) 
iii. ≥ 5 alunos - 250,00 € (duzentos e cinquenta 

euros) 
 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o plano de atividades até à data de 
assinatura do presente Acordo de 
Colaboração; 

 

4. O Segundo Outorgante compromete-se a 
entregar o relatório de atividades, do ano a 
que se refere o presente Acordo de 
Colaboração, até ao final do 1.º trimestre do 
ano seguinte. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

1. O Primeiro Outorgante apoiará o 
desenvolvimento dos projetos e ações 
pontuais do Segundo Outorgante através de 
meios materiais, técnicos e logísticos, desde 
que solicitados com uma antecedência mínima 
de dois meses em relação à data prevista da 
sua concretização, e mediante disponibilidade 
do Município. 

 
2. Após a realização do projeto ou ação pontual, 

o Segundo Outorgante deverá entregar ao 
Primeiro Outorgante, no prazo de dois meses 
após a sua conclusão, o respetivo relatório de 
avaliação. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

O Primeiro Outorgante, através dos seus serviços 
competentes, promoverá a divulgação do trabalho 
realizado pelo Segundo Outorgante, mediante a 
apresentação dos elementos necessários. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
fazer referência ao apoio concedido pelo 
Primeiro Outorgante em quaisquer materiais 
de divulgação que venha a editar, durante a 
vigência do presente Acordo de Colaboração. 

 
2. Para os efeitos do número anterior, o logótipo 

da Câmara Municipal de Loures será cedido 
em suporte digital pelo Primeiro Outorgante. 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

colocar, em local visível, uma faixa 
identificativa do apoio do Primeiro Outorgante, 
disponibilizada por este, aquando da 
realização de iniciativas apoiadas pelo 
Município. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

1. O presente Acordo de Colaboração tem a 
validade de 1 (um) ano, com término a 31 de 
dezembro de 2020, retroagindo a 1 de janeiro 
2020. 

 



 

 
N.º 9 

 

 
 

6 de MAIO 
de 2020 

 
 
 
 

25 

 

2. O incumprimento das cláusulas previstas no 
presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes dará lugar a rescisão do mesmo, 
desde que esta seja comunicada com 30 
(trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
3. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração, por motivo 
imputável ao Segundo Outorgante, obriga à 
reposição dos montantes pagos pelo Primeiro 
Outorgante. 

 
4. Durante a sua vigência, o Acordo de 

Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

 
 
O presente acordo é celebrado em dois 
exemplares que assinados pelas partes, fazem 
igual fé, ficando um exemplar para cada um dos 
Outorgantes. 

 
Loures, xx de xxxxxxxxxxxxxo de 2020 

 
 

Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

Bernardino Soares 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 

MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
ATIVIDADE REGULAR 

FANFARRA 
 

Entre 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público, número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 

O xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIF xxxxxxxxx, com 
sede na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
adiante designado por Segundo Outorgante, neste 
ato representado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
na qualidade de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
É celebrado o presente acordo de colaboração 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a 
apoiar o Segundo Outorgante, através da 
atribuição do montante de 600,00 € 
(seiscentos euros), para a atividade regular da 
fanfarra, visando estimular o gosto pela 
música e a sua divulgação, de acordo com o 
disposto nos pontos seguintes. 

 
2. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o plano de atividades até à data de 
assinatura do presente Acordo de 
Colaboração. 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o relatório de atividades, do ano a 
que se refere o presente Acordo de 
Colaboração, até ao final do 1.º trimestre do 
ano seguinte. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

1. O Primeiro Outorgante apoiará o 
desenvolvimento dos projetos e ações 
pontuais da fanfarra através de meios 
materiais, técnicos e logísticos, desde que 
solicitados com uma antecedência mínima de 
dois meses em relação à data prevista da sua 
concretização, e mediante disponibilidade do 
Município. 

 
2. Após a realização do projeto ou ação pontual, 

o Segundo Outorgante deverá entregar ao 
Primeiro Outorgante, no prazo de dois meses 
após a sua conclusão, o respetivo relatório de 
avaliação. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

A disponibilização de transportes por parte do 
Primeiro Outorgante para deslocações em 
território nacional, será efetuada de acordo com o 
previsto no Regulamento Municipal de Cedência 
de Viaturas Municipais de Transporte de 
Passageiros ao Movimento Associativo, Agentes 
Culturais Sociais e Instituições de Ensino do 
Concelho, em vigor à data da assinatura do 
presente Acordo. 
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CLÁUSULA QUARTA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
realizar, durante a vigência do atual Acordo de 
Colaboração, 2 (duas) atuações, a solicitação 
do Primeiro Outorgante, dentro da Área 
Metropolitana de Lisboa. 

 
2. O Primeiro Outorgante assume o 

compromisso de, sempre que possível, 
solicitar com dois meses de antecedência a 
atuação prevista no número anterior, 
garantindo os transportes necessários à sua 
realização. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar a 
divulgação dos espetáculos e iniciativas 
promovidas pelo Segundo Outorgante, mediante 
apresentação dos elementos necessários.  

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
fazer referência ao apoio concedido pelo 
Primeiro Outorgante em quaisquer materiais 
de divulgação que venha a editar, durante a 
vigência do presente Acordo de Colaboração. 

 
2. Para os efeitos do número anterior, o logótipo 

da CML será cedido em suporte digital pelo 
Primeiro Outorgante. 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

colocar, em local visível, uma faixa 
identificativa do apoio do Primeiro Outorgante, 
disponibilizada por este, aquando da 
realização de iniciativas apoiadas pelo 
Município. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

1. O presente Acordo de Colaboração tem a 
validade de 1 (um) ano, com término a 31 de 
dezembro de 2020, retroagindo a 1 de janeiro 
2020. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes dará lugar a rescisão do mesmo, 
desde que esta seja comunicada com 30 
(trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
 

3. O incumprimento das cláusulas previstas no 
presente Acordo de Colaboração, por motivo 
imputável ao Segundo Outorgante, obriga à 
reposição dos montantes pagos pelo Primeiro 
Outorgante. 

 
4. Durante a sua vigência, o Acordo de 

Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

 
O presente acordo é celebrado em dois 
exemplares que assinados pelas partes, fazem 
igual fé, ficando um exemplar para cada um dos 
Outorgantes. 

 
 

Loures, xx de xxxxxxxxxxxxxo de 2020 
 
 

Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

Bernardino Soares 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 

MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
ATIVIDADE REGULAR 

GRUPO CORAL 
 

Entre 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público, número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
O xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIF xxxxxxxxx, com 
sede na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
adiante designado por Segundo Outorgante, neste 
ato representado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
na qualidade de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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É celebrado o presente acordo de colaboração 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a 
apoiar o Segundo Outorgante, através da 
atribuição do montante de 500,00 € 
(quinhentos euros), para a atividade regular do 
grupo coral, visando estimular o gosto pela 
música e a sua divulgação, de acordo com o 
disposto nos pontos seguintes. 

 
2. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o plano de atividades até à data de 
assinatura do presente Acordo de 
Colaboração. 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o relatório de atividades, do ano a 
que se refere o presente Acordo de 
Colaboração, até ao final do 1,º trimestre do 
ano seguinte. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

1. O Primeiro Outorgante apoiará o 
desenvolvimento dos projetos e ações 
pontuais do grupo coral através de meios 
materiais, técnicos e logísticos, desde que 
solicitados com uma antecedência mínima de 
dois meses em relação à data prevista da sua 
concretização, e mediante disponibilidade do 
Município. 

 
2. Após a realização do projeto ou ação pontual, 

o Segundo Outorgante deverá entregar ao 
Primeiro Outorgante, no prazo de dois meses 
após a sua conclusão, o respetivo relatório de 
avaliação. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

O Primeiro Outorgante apoiará a realização de 
Festivais de grupos corais, por parte do Segundo 
Outorgante, com meios técnicos, logísticos e/ou 
financeiros, da seguinte forma: 
 
1. Festivais de grupos corais com participação de 

agentes do Concelho - comparticipação 
financeira até 30%, no montante máximo de 
1000,00 € (mil euros). 

 
2. Festivais de grupos corais sem participação de 

agentes do Concelho - comparticipação 
financeira até 20%, no montante máximo de 
750,00 € (setecentos e cinquenta euros). 

3. As percentagens indicadas nos números 
anteriores incidem sobre a verba efetivamente 
gasta com o Festival de grupos corais, 
incluindo as condições técnicas para a sua 
concretização, devendo ser apresentados 
orçamento e respetivos comprovativos de 
despesa, até dois meses após a data de 
realização do mesmo. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

A disponibilização de transportes por parte do 
Primeiro Outorgante para deslocações em 
território nacional, será efetuada de acordo com o 
previsto no Regulamento Municipal de Cedência 
de Viaturas Municipais de Transporte de 
Passageiros ao Movimento Associativo, Agentes 
Culturais Sociais e Instituições de Ensino do 
Concelho, em vigor à data da assinatura do 
presente Acordo.  

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
realizar, durante a vigência do atual Acordo de 
Colaboração, 2 (dois) concertos, a solicitação 
do Primeiro Outorgante, dentro da Área 
Metropolitana de Lisboa. 

 
2. O Primeiro Outorgante assume o 

compromisso de, sempre que possível, 
solicitar com dois meses de antecedência a 
atuação prevista no número anterior, 
garantindo os transportes necessários à sua 
realização. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar a 
divulgação dos espetáculos e iniciativas 
promovidas pelo Segundo Outorgante, mediante 
apresentação dos elementos necessários.  

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
fazer referência ao apoio concedido pelo 
Primeiro Outorgante em quaisquer materiais 
de divulgação que venha a editar, durante a 
vigência do presente Acordo de Colaboração. 

 
2. Para os efeitos do número anterior, o logótipo 

da CML será cedido em suporte digital pelo 
Primeiro Outorgante. 
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3. O Segundo Outorgante compromete-se a 
colocar, em local visível, uma faixa 
identificativa do apoio do Primeiro Outorgante, 
disponibilizada por este, aquando da 
realização de iniciativas apoiadas pelo 
Município. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 

1. O presente Acordo de Colaboração tem a 
validade de 1 (um) ano, com término a 31 de 
dezembro de 2020, retroagindo a 1 de janeiro 
2020. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes dará lugar à rescisão do mesmo, 
desde que esta seja comunicada com 30 
(trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
3. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração, por motivo 
imputável ao Segundo Outorgante, obriga à 
reposição dos montantes pagos pelo Primeiro 
Outorgante. 

 
4. Durante a sua vigência, o Acordo de 

Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

 
O presente acordo é celebrado em dois 
exemplares que assinados pelas partes, fazem 
igual fé, ficando um exemplar para cada um dos 
Outorgantes. 

 
 

Loures, xx de xxxxxxxxxxxxxo de 2020 
 
 

Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

Bernardino Soares 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
 

MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
ATIVIDADE REGULAR 

GRUPOS DE DANÇAS E CANTARES 
 

Entre 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público, número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
O xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIF xxxxxxxxx, com 
sede na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
adiante designado por Segundo Outorgante, neste 
ato representado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
na qualidade de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
É celebrado o presente acordo de colaboração 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a 
apoiar a atividade do Segundo Outorgante, no 
que respeita à pesquisa e ao conhecimento 
das manifestações culturais de base popular e 
tradicional, nomeadamente, às formas de 
vestir, trajar, dançar e bailar e às músicas e 
cantigas, através da atribuição do montante 
máximo de 2.000,00 € (dois mil euros). 

 
2. O valor referido no ponto anterior, será 

definido mediante apreciação da atividade 
regular anual, com recurso aos dados 
constantes no relatório de atividade do grupo 
de danças e cantares, de acordo com os 
seguintes critérios de avaliação: 

 
a) n.º de elementos que constituem o grupo 

(25% do valor máximo de subsídio) 
 
a 1)  n.º de elementos da cantata 
 
i. ≤ 5 elementos - 2% 
ii. ≥ 6 elementos - 5% 
 
a 2)  n.º de elementos da tocata 
 
i. ≤ 4 elementos - 2% 
ii. 5 a 7 elementos - 5% 
iii. ≥ 8 elementos - 10% 
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a 3)  n.º de bailadores 
 
i. ≤ 10 bailadores - 2% 
ii. 11 a 25 bailadores - 5% 
iii. ≥ 26 bailadores - 10% 
 
b) atividade anual do grupo (25% do valor 

máximo de subsídio) 
 
b 1)  n.º de iniciativas organizadas 
 
i. 1 iniciativa - 4% 
ii. 2 a 3 iniciativas - 6% 
iii. ≥ 4 iniciativas - 8% 
 
b 2)  n.º de representações 
 
i. ≤ 5 representações - 1% 
ii. 6 a 11 representações - 2% 
iii. 12 a 17 representações - 5% 
iv. ≥ 18 representações - 8% 
 
b 3)  n.º de participações em iniciativas 

organizadas pelo município 
 
i. ≤ 2 participações - 3% 
ii. 3 a 6 participações - 6% 
iii. ≥ 7 participações - 9% 
 
c) valor etnográfico (50% do valor máximo de 

subsídio) 
 
c 1) músicas e letras baseadas em pesquisas 

sobre a região saloia, zona geográfica em que 
o grupo se insere - 9% 

 
c 2) instrumentos tradicionais ou com ligação 

historicamente comprovada à região saloia - 
8% 

 
c 3) coreografias e danças baseadas em 

pesquisas sobre a região saloia - 8% 
 
c 4) trajes que demonstrem características da 

região saloia, comprovadas através de 
recolhas e pesquisas - 25% 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o plano de atividades até à data de 
assinatura do presente Acordo de 
Colaboração; 

 
4. O relatório de atividade do grupo de danças e 

cantares do ano a que se refere o presente 
Acordo de Colaboração, deverá ser 
apresentado até ao final do 1.º trimestre do 
ano seguinte.  

 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

1. O Primeiro Outorgante apoiará o 
desenvolvimento dos projetos e ações 
pontuais do Segundo Outorgante através de 
meios materiais, técnicos e logísticos, desde 
que solicitados com uma antecedência mínima 
de dois meses em relação à data prevista da 
sua concretização, e mediante disponibilidade 
do Município. 

 
2. Após a realização do projeto ou ação pontual, 

o Segundo Outorgante deverá entregar ao 
Primeiro Outorgante, no prazo de dois meses 
após a sua conclusão, o respetivo relatório de 
avaliação. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

O Primeiro Outorgante apoiará a realização de 
Festivais de Folclore, por parte do Segundo 
Outorgante, com meios técnicos, logísticos e/ou 
financeiros, da seguinte forma: 
 
1. com meios técnicos e logísticos, mediante 

disponibilidade dos mesmos;  
 
2. com uma comparticipação financeira de 30%, 

até ao montante máximo de 1.000,00 € (mil 
euros), sobre a verba efetivamente gasta com 
o Festival, incluindo as condições técnicas 
para a sua concretização, devendo ser 
apresentados orçamento e respetivos 
comprovativos de despesa, até dois meses 
após a data de conclusão do mesmo. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

A disponibilização de transportes por parte do 
Primeiro Outorgante para deslocações em 
território nacional, será efetuada de acordo com o 
previsto no Regulamento Municipal de Cedência 
de Viaturas Municipais de Transporte de 
Passageiros ao Movimento Associativo, Agentes 
Culturais Sociais e Instituições de Ensino do 
Concelho, em vigor à data de assinatura do 
presente Acordo.  

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
realizar, durante a vigência do atual Acordo de 
Colaboração, 2 (duas) atuações, em iniciativas 
organizadas pelo Primeiro Outorgante ou a 
solicitação deste, dentro da Área 
Metropolitana de Lisboa. 
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2. Para a atuação prevista no número anterior, o 
Primeiro Outorgante assume o compromisso 
de, sempre que possível, a solicitar com dois 
meses de antecedência, bem como garantir os 
transportes necessários à sua realização. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

O Primeiro Outorgante, através dos seus serviços 
competentes, promoverá a divulgação do trabalho 
realizado pelo Segundo Outorgante, mediante a 
apresentação dos elementos necessários. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
fazer referência ao apoio concedido pelo 
Primeiro Outorgante em quaisquer materiais 
de divulgação que venha a editar, durante a 
vigência do presente Acordo de Colaboração. 

 
2. Para os efeitos do número anterior, o logótipo 

da CML será cedido em suporte digital pelos 
serviços camarários. 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

colocar, em local visível, uma faixa 
identificativa do apoio do Primeiro Outorgante, 
disponibilizada por este, aquando da 
realização de iniciativas apoiadas pelo 
Município. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 

1. O presente Acordo de Colaboração tem a 
validade de 1 (um) ano, com término a 31 de 
dezembro de 2020, retroagindo a 1 de janeiro 
2020. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes dará lugar à rescisão do mesmo, 
desde que esta seja comunicada com 30 
(trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
3. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração, por motivo 
imputável ao Segundo Outorgante, obriga à 
reposição dos montantes pagos pelo Primeiro 
Outorgante. 

 
4. Durante a sua vigência, o Acordo de 

Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

 

O presente acordo é celebrado em dois 
exemplares que assinados pelas partes, fazem 
igual fé, ficando um exemplar para cada um dos 
Outorgantes. 

 
 

Loures, xx de xxxxxxxxxxxxxo de 2020 
 
 

Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

Bernardino Soares 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 

MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
ATIVIDADE REGULAR 

GRUPOS DE TEATRO DE AMADORES 
 

Entre 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público, número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
O xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIF xxxxxxxxx, com 
sede na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
adiante designado por Segundo Outorgante, neste 
ato representado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
na qualidade de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
É celebrado o presente acordo de colaboração 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a 
apoiar o Segundo Outorgante, através da 
atribuição do montante máximo de 1.250,00 € 
(mil duzentos e cinquenta euros), para a 
atividade regular do grupo de teatro. 
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2. O valor referido no ponto anterior, será 
definido mediante apreciação da atividade 
regular anual, com recurso aos dados 
constantes no relatório de atividade do grupo 
de teatro, de acordo com os seguintes critérios 
de avaliação: 

 
a) Número de atuações realizadas: 
 
i. 3 a 6 atuações - 125,00 € (cento e vinte e 

cinco euros); 
ii. 7 a 12 atuações - 250,00 € (duzentos e 

cinquenta euros); 
iii. > 12 atuações - 400,00 € (quatrocentos euros). 
 
b) Estreia de espetáculo - 400,00 € (quatrocentos 

euros); 
 
c) Cumprimento do plano de programação: 
 
i. total - 250,00 € (duzentos e cinquenta euros); 
ii. parcial - 125,00 € (cento e vinte e cinco euros). 
 
d) Parcerias /intercâmbios 
 
i. 1 parceria - 75,00 € (setenta e cinco euros); 
ii. 2 parcerias - 125,00 € (cento e vinte e cinco 

euros); 
iii. ≥ 3 parcerias - 200,00 € (duzentos euros). 
 
3. O valor referido na alínea c) do número 

anterior será definido através da comparação 
entre o plano de atividades e o relatório das 
atividades apresentados pela entidade. 

 
4. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o plano de atividades até à data de 
assinatura do presente Acordo de 
Colaboração.  

 
5. O relatório de atividade do grupo de teatro, do 

ano a que se refere o presente Acordo de 
Colaboração, deverá ser apresentado até ao 
final do 1.º trimestre do ano seguinte. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

1. O Primeiro Outorgante apoiará o 
desenvolvimento dos projetos e ações 
pontuais do grupo de teatro através de meios 
materiais, técnicos e logísticos disponíveis, 
desde que solicitados com uma antecedência 
mínima de dois meses em relação à data 
prevista da sua concretização. 

 
2. Após a realização do projeto ou ação pontual, 

o Segundo Outorgante deverá entregar ao 
Primeiro Outorgante, no prazo de dois meses 
após a sua conclusão, o respetivo relatório de 
avaliação. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

O Primeiro Outorgante apoiará a realização de 
Festivais de Teatro, por parte do Segundo 
Outorgante, com meios técnicos, logísticos e/ou 
financeiros, da seguinte forma: 
 
1. Festivais de Teatro com participação de 

agentes do Concelho - comparticipação 
financeira até 30%, no montante máximo de 
1.000,00 € (mil euros). 

 
2. Festivais de Teatro sem participação de 

agentes do Concelho - comparticipação 
financeira até 30%, no montante máximo de 
750,00 € (setecentos e cinquenta euros). 

 
3. As percentagens indicadas nos números 

anteriores incidem sobre a verba efetivamente 
gasta com o Festival de Teatro, incluindo as 
condições técnicas para a sua concretização, 
tais como aluguer de material de som e luz 
e/ou palcos, devendo ser apresentados 
orçamento e respetivos comprovativos de 
despesa, até dois meses após a data de 
realização do mesmo. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

1. A disponibilização de transportes por parte do 
Primeiro Outorgante para deslocações em 
território nacional, será efetuada de acordo 
com o previsto no Regulamento Municipal de 
Cedência de Viaturas Municipais de 
Transporte de Passageiros ao Movimento 
Associativo, Agentes Culturais Sociais e 
Instituições de Ensino do Concelho, em vigor à 
data da assinatura do presente Acordo.  

 
2. Nas deslocações para fora do Concelho, em 

território de Portugal continental, serão 
cedidos até 3 (três) transportes, para os 
respetivos cenários mediante disponibilidade 
de frota municipal. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar as 
ações do plano de atividades do Segundo 
Outorgante, mediante disponibilidade do 
Município, concretamente no que se refere a: 
 
1. Cedência de materiais existentes em stock. 
 
2. Empréstimo de material luminotécnico, 

salvaguardando o Segundo Outorgante o seu 
bom estado e devolvendo-o nas condições em 
que o recebeu. 
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CLÁUSULA SEXTA 
 

O Primeiro Outorgante, através dos seus serviços 
competentes, promoverá a divulgação do trabalho 
realizado pelo Segundo Outorgante, mediante a 
apresentação dos elementos necessários. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
realizar, durante a vigência do atual Acordo de 
Colaboração, 1 (um) espetáculo, em iniciativas 
organizadas pelo Primeiro Outorgante ou a 
solicitação deste, dentro da Área 
Metropolitana de Lisboa. 

 
2. O Primeiro Outorgante assume o 

compromisso de, sempre que possível, 
solicitar com dois meses de antecedência a 
atuação prevista no número anterior, 
garantindo os transportes necessários à sua 
realização. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
fazer referência ao apoio concedido pelo 
Primeiro Outorgante em quaisquer materiais 
de divulgação que venha a editar, durante a 
vigência do presente Acordo de Colaboração. 

 
2. Para os efeitos do número anterior, o logótipo 

da CML será cedido em suporte digital pelo 
Primeiro Outorgante. 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

colocar, em local visível, uma faixa 
identificativa do apoio do Primeiro Outorgante, 
disponibilizada por este, aquando da 
realização de iniciativas apoiadas pelo 
Município. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
 

1. O presente Acordo de Colaboração tem a 
validade de 1 (um) ano, com término a 31 de 
dezembro de 2020, retroagindo a 1 de janeiro 
2020. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes dará lugar a rescisão do mesmo, 
desde que esta seja comunicada com 30 
(trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 

3. O incumprimento das cláusulas previstas no 
presente Acordo de Colaboração, por motivo 
imputável ao Segundo Outorgante, obriga à 
reposição dos montantes pagos pelo Primeiro 
Outorgante. 

 
4. Durante a sua vigência, o Acordo de 

Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

 
O presente acordo é celebrado em dois 
exemplares que assinados pelas partes, fazem 
igual fé, ficando um exemplar para cada um dos 
Outorgantes. 

 
 

Loures, xx de xxxxxxxxxxxxxo de 2020 
 
 

Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

Bernardino Soares 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 

MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
ATIVIDADE REGULAR 

GRUPOS DE TEATRO PROFISSIONAL 
 

Entre 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público, número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
O xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIF xxxxxxxxx, com 
sede na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
adiante designado por Segundo Outorgante, neste 
ato representado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
na qualidade de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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É celebrado o presente acordo de colaboração 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar a 
produção e funcionamento da atividade cultural do 
Segundo Outorgante, através da atribuição do 
montante de 1.250,00 € (mil duzentos e cinquenta 
euros). 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

O Segundo Outorgante deverá entregar, à data de 
assinatura do presente Acordo de Colaboração, o 
plano de atividades para o corrente ano, bem 
como o relatório de atividade e contas do ano 
anterior. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

1. O Primeiro Outorgante apoiará o 
desenvolvimento dos projetos e ações 
pontuais do Segundo Outorgante através de 
meios materiais, técnicos e logísticos, desde 
que solicitados com uma antecedência mínima 
de dois meses em relação à data prevista da 
sua concretização, e mediante disponibilidade 
do Município. 

 
2. Após a realização do projeto ou ação pontual, 

o Segundo Outorgante deverá entregar ao 
Primeiro Outorgante, no prazo de dois meses 
após a sua conclusão, o respetivo relatório de 
avaliação. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

1. A disponibilização de transportes por parte do 
Primeiro Outorgante para deslocações em 
território nacional, será efetuada de acordo 
com o previsto no Regulamento Municipal de 
Cedência de Viaturas Municipais de 
Transporte de Passageiros ao Movimento 
Associativo, Agentes Culturais Sociais e 
Instituições de Ensino do Concelho, em vigor à 
data da assinatura do presente Acordo.  

 
2. Nas deslocações para fora do Concelho, em 

território de Portugal continental, serão ainda 
cedidos até 3 (três) transportes, para os 
respetivos cenários mediante disponibilidade 
de frota municipal. 

 
 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar as 
ações do plano de atividades do Segundo 
Outorgante, nomeadamente, cedência de 
materiais existentes em stock, empréstimo de 
material luminotécnico e apoio na divulgação dos 
espetáculos e iniciativas promovidas pelo grupo. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
realizar durante a vigência do atual Acordo de 
Colaboração 3 (três) espetáculos/animações 
em iniciativas organizadas pelo Primeiro 
Outorgante, ou por solicitação deste, dentro da 
Área Metropolitana de Lisboa; 

 
2. O Primeiro Outorgante compromete-se a 

solicitar com o mínimo de 2 (dois) meses de 
antecedência, a realização dos 
espetáculos/animações previstos no número 
anterior, bem como a garantir os transportes 
necessários a estas deslocações. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

O Primeiro Outorgante, através dos seus serviços 
competentes, promoverá a divulgação do trabalho 
realizado pelo Segundo Outorgante, mediante a 
apresentação dos elementos necessários. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
fazer referência ao apoio concedido pelo 
Primeiro Outorgante em quaisquer materiais 
de divulgação que venha a editar, durante a 
vigência do presente Acordo de Colaboração. 

 
2. Para os efeitos do número anterior, o logótipo 

da CML será cedido em suporte digital pelos 
serviços camarários. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
 

1. O presente Acordo de Colaboração tem a 
validade de 1 (um) ano, com término a 31 de 
dezembro de 2020, retroagindo a 1 de janeiro 
2020; 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes dará lugar à rescisão do mesmo, 
desde que esta seja comunicada com 30 
(trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção; 
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3. O incumprimento das cláusulas previstas no 
presente Acordo de Colaboração, por motivo 
imputável ao Segundo Outorgante, obriga à 
reposição do montante concedido a título de 
apoio financeiro, pelo Primeiro Outorgante; 

 
4. Durante a sua vigência, o Acordo de 

Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

 
O presente acordo é celebrado em dois 
exemplares que assinados pelas partes, fazem 
igual fé, ficando um exemplar para cada um dos 
Outorgantes. 

 
 

Loures, xx de xxxxxxxxxxxxxo de 2020 
 
 

Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

Bernardino Soares 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 

MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
ATIVIDADE REGULAR 
ORQUESTRA LIGEIRA 

 
Entre 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público, número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
O xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIF xxxxxxxxx, com 
sede na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
adiante designado por Segundo Outorgante, neste 
ato representado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
na qualidade de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

É celebrado o presente acordo de colaboração 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a 
apoiar o Segundo Outorgante, através da 
atribuição do montante de 1.650,00 € (mil 
seiscentos e cinquenta euros), para a 
atividade regular da orquestra ligeira, visando 
estimular o gosto pela música e a sua 
divulgação, de acordo com o disposto nos 
pontos seguintes. 

 
2. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o plano de atividades até à data de 
assinatura do presente Acordo de 
Colaboração. 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o relatório de atividades, do ano a 
que se refere o presente Acordo de 
Colaboração, até ao final do 1.º trimestre do 
próximo ano. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

1. O Primeiro Outorgante apoiará o 
desenvolvimento dos projetos e ações 
pontuais da orquestra ligeira através de meios 
materiais, técnicos e logísticos, desde que 
solicitados com uma antecedência mínima de 
dois meses em relação à data prevista da sua 
concretização e mediante disponibilidade do 
Município. 

 
2. Após a realização do projeto ou ação pontual, 

o Segundo Outorgante deverá entregar ao 
Primeiro Outorgante, no prazo de dois meses 
após a sua conclusão, o respetivo relatório de 
avaliação. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

O Primeiro Outorgante apoiará a realização de 
Festivais de orquestras ligeiras, por parte do 
Segundo Outorgante, com meios técnicos, 
logísticos e/ou financeiros, da seguinte forma: 
 
1. Festivais de orquestras ligeiras com 

participação de agentes do Concelho - 
comparticipação financeira até 30%, no 
montante máximo de 1000,00 € (mil euros); 
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2. Festivais de orquestras ligeiras sem 
participação de agentes do Concelho - 
comparticipação financeira até 20%, no 
montante máximo de 750,00 € (setecentos e 
cinquenta euros). 

 
3. As percentagens indicadas nos números 

anteriores incidem sobre a verba efetivamente 
gasta com o Festival de orquestras ligeiras, 
incluindo as condições técnicas para a sua 
concretização, devendo ser apresentados 
orçamento e respetivos comprovativos de 
despesa, até dois meses após a data de 
realização do mesmo. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

A disponibilização de transportes por parte do 
Primeiro Outorgante para deslocações em 
território nacional, será efetuada de acordo com o 
previsto no Regulamento Municipal de Cedência 
de Viaturas Municipais de Transporte de 
Passageiros ao Movimento Associativo, Agentes 
Culturais Sociais e Instituições de Ensino do 
Concelho, em vigor à data da assinatura do 
presente Acordo.  

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
realizar, durante a vigência do atual Acordo de 
Colaboração, 2 (dois) concertos, a solicitação 
do Primeiro Outorgante, dentro da Área 
Metropolitana de Lisboa. 

 
2. O Primeiro Outorgante assume o 

compromisso de, sempre que possível, 
solicitar com dois meses de antecedência a 
atuação prevista no número anterior, 
garantindo os transportes necessários à sua 
realização. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar a 
divulgação dos espetáculos e iniciativas 
promovidas pelo Segundo Outorgante, mediante 
apresentação dos elementos necessários.  

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
fazer referência ao apoio concedido pelo 
Primeiro Outorgante em quaisquer materiais 
de divulgação que venha a editar, durante a 
vigência do presente Acordo de Colaboração. 

2. Para os efeitos do número anterior, o logótipo 
da CML será cedido em suporte digital pelo 
Primeiro Outorgante. 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

colocar, em local visível, uma faixa 
identificativa do apoio do Primeiro Outorgante, 
disponibilizada por este, aquando da 
realização de iniciativas apoiadas pelo 
Município. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 

1. O presente Acordo de Colaboração tem a 
validade de 1 (um) ano, com término a 31 de 
dezembro de 2020, retroagindo a 1 de janeiro 
2020. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes dará lugar à rescisão do mesmo, 
desde que esta seja comunicada com 30 
(trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
3. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração, por motivo 
imputável ao Segundo Outorgante, obriga à 
reposição dos montantes pagos pelo Primeiro 
Outorgante. 

 
4. Durante a sua vigência, o Acordo de 

Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

 
O presente acordo é celebrado em dois 
exemplares que assinados pelas partes, fazem 
igual fé, ficando um exemplar para cada um dos 
Outorgantes. 

 
Loures, xx de xxxxxxxxxxxxxo de 2020 

 
 

Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

Bernardino Soares 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente, dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária, das Sr.ªs 
Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista e os votos contra da Sr.ª 
Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da minuta de alteração do 
Acordo de Colaboração a outorgar com 
Sacaréplicas - Associação de Modelismo da 
Região de Lisboa, para a realização do Encontro 
de Modelismo de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 215/2020 

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

outras, atribuições e competências no domínio 
da cultura e tempos livres, nomeadamente no 
que concerne ao apoio a atividades com 
interesse para a população do Concelho;  

 
B. O Encontro de Modelismo de Loures, que tem 

decorrido anualmente no concelho de Loures 
com a colaboração do Município de Loures e 
da Sacaréplicas - Associação de Modelismo 
da Região de Lisboa, tornou-se uma 
referência no mundo do modelismo estático; 

 
C. Neste âmbito, foi outorgado entre as duas 

partes um acordo de colaboração em 9 de 
setembro de 2019; 

 
D. É intenção do Município de Loures e da 

Sacaréplicas - Associação de Modelismo da 
Região de Lisboa, a continuidade da parceria 
na realização deste evento, atualizando os 
termos da mesma para uma melhor 
cooperação. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da al. 
u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a minuta de alteração do acordo de 
colaboração a outorgar com Sacaréplicas - 
Associação de Modelismo da Região de Lisboa, 
para a realização do Encontro de Modelismo de 
Loures. 

 

Loures, 29 de abril de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

Paulo Piteira 
 
 
 

                                    
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

entre 
 

o MUNICÍPIO DE LOURES 
 
e 
 

SACARÉPLICAS 
Associação de Modelismo 

da Região de Lisboa 
 

Entre 
 
PRIMEIRO OUTORGANTE: o Município de 
Loures, adiante designado ML, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, pessoa coletiva 
de direito público n.º 501294996, neste ato 
representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal 
 
e 
 
SEGUNDO OUTORGANTE: a SACARÉPLICAS - 
Associação de Modelismo da Região de Lisboa, 
adiante designada por AMRL, com sede na Rua 
Cidade de Benguela, 160 Armazém Esquerdo em 
Camarate, pessoa coletiva de direito público nº 
514732 369, neste ato representada pelos três 
membros da Direção a que os estatutos da 
Associação obrigam. 
 
 
É celebrado o presente acordo de colaboração 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objeto) 

 
O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar o 
segundo Outorgante, no âmbito da realização do 
evento “Encontro de Modelismo de Loures”, a 
realizar anualmente, no concelho de Loures, tendo 
como objetivo a promoção do Modelismo Estático. 
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CLÁUSULA SEGUNDA 
(Colaboração das Partes) 

 
A colaboração a desenvolver no âmbito do 
presente Acordo será estabelecida em domínios 
de interesse para ambas as partes numa 
perspetiva de valorização recíproca e sucesso do 
evento. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Deveres e Responsabilidades 

do Primeiro Outorgante) 
 

1. O Primeiro Outorgante concederá apoio 
logístico ao Segundo Outorgante, mediante 
disponibilidade do Município, através de: 

 
a. Cedência de transporte de pessoas e bens; 
b. Cedência gratuita do Pavilhão do Oriente ou 

equipamento municipal similar compatível com 
a realização do evento; 

c. Cedência de suportes expositivos, 
equipamento audiovisual e mobiliário, entre 
outros materiais necessários à implantação do 
evento e existentes na Câmara Municipal de 
Loures; 

d. Instalação de sonorização do espaço onde 
decorre o evento; 

e. Reprodução dos meios de divulgação 
(cartazes, folhetos, programas, convites), em 
quantidades a fixar. 

 
2. O Primeiro Outorgante apoiará 

financeiramente o Segundo Outorgante no 
valor das despesas realizadas, até ao 
montante máximo de 1.500,00 € (mil e 
quinhentos euros), mediante entrega dos 
documentos previstos nos pontos 1 e 2 da 
Cláusula Quarta do presente Acordo de 
Colaboração. 

 
3. O Primeiro Outorgante, através do 

Departamento de Cultura Desporto e 
Juventude, disponibilizará apoio técnico ao 
Segundo Outorgante, nomeadamente: 

 
a. Para participação em reuniões de organização 

e preparação da ação, bem como, 
posteriormente, de avaliação da mesma; 

b. Para acompanhamento no terreno de ação, 
não cabendo ao profissional da Autarquia 
intervir e/ou interferir na prossecução do 
programa previamente definido pelo agente; 

c. Qualquer outro tipo de solicitação técnica não 
prevista neste ponto da cláusula terceira, 
ficará dependente da apreciação dos serviços. 

 
 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Deveres e Responsabilidades 

do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante compromete-se a: 
 
1. Entregar, à data de assinatura do presente 

Acordo de Colaboração ou das suas 
renovações, se a elas houver lugar, o plano e 
orçamento do evento; 

 
2. Entregar o relatório da ação, até 1 (um) mês 

após a realização do evento, acompanhado 
dos respetivos comprovativos de despesa 
legalmente válidos; 

 
3. Cumprir e fazer cumprir as regras e 

regulamentos dos espaços/equipamentos 
municipais cedidos, assim como o 
regulamento geral de ruído e legislação 
complementar; 

 
4. Promover outros pólos de atração para além 

do concurso de modelismo estático, ao longo 
do evento; bem como prever a participação de 
Associações do Concelho de Loures ligadas 
ao Modelismo, salvaguardando sempre o 
enquadramento temático do evento. 

 
5. Monitorizar o fluxo de visitantes nos 2 (dois) 

dias do evento, bem como os inscritos no 
evento; 

 
6. Proceder à divulgação do evento, também nos 

demais encontros nacionais da modalidade, 
garantindo sempre a referência ao apoio 
concedido pelo Primeiro Outorgante em 
quaisquer materiais de divulgação que venha 
a editar durante a vigência do presente Acordo 
de Colaboração; 

 
7. Para os efeitos do número anterior, o logótipo 

de Câmara Municipal de Loures será cedido 
em suporte digital pelo Primeiro Outorgante; 

 
8. Colocar, em locais visíveis, faixas 

identificativas do apoio do Primeiro 
Outorgante, disponibilizadas por este, durante 
a realização da iniciativa. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
(Duração) 

 
1. O presente Acordo de Colaboração que 

revoga todos os anteriormente outorgados, 
tem a duração de 2 anos, a partir da data da 
sua assinatura, renovando-se tacitamente por 
iguais períodos, salvo denúncia, comunicada 
com a antecedência mínima de 90 dias, 
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relativamente ao termo do prazo inicial ou de 
cada uma das suas renovações, através de 
carta registada enviada à outra parte. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo, por qualquer das partes, 
dará lugar à rescisão do mesmo, desde que 
esta seja comunicada com 30 (trinta) dias de 
antecedência, por carta registada com aviso 
de receção, com indicação dos respetivos 
fundamentos. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
(Revogação e Denúncia) 

 
1. O presente Acordo poderá ser revogado a 

qualquer momento por acordo entre as Partes. 

2. A revogação ou denúncia do presente Acordo 
não confere aos Outorgantes o direito a 
qualquer indemnização, devendo, porém, as 
partes responsabilizarem-se pelos custos 
perante terceiros assumidos em conjunto, 
caso estes existam. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Alterações ao Acordo) 

 
Qualquer modificação ou aditamento ao presente 
Acordo apenas produzirá efeitos se revestir a 
forma de documento escrito, assinado pelas 
Partes Outorgantes e no qual sejam identificadas 
as Cláusulas alteradas, aditadas ou eliminadas. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
(Dúvidas e Omissões) 

 
As dúvidas e omissões serão resolvidas por 
acordo entre as partes. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
(Resolução de Litígios) 

 
Ao presente Acordo é aplicável a lei portuguesa, 
sendo que para dirimir qualquer questão 
emergente do mesmo será competente o Tribunal 
da Comarca de Lisboa, com expressa renúncia de 
ambos os Outorgantes a qualquer outro. 

 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
(Notificações) 

 
1. As notificações e comunicações entre as 

partes deverão ser dirigidas, através de 
correio eletrónico, para os seguintes 
endereços eletrónicos: geral@cm-loures.pt e 
eventos.loures@amrl.pt. 

 
2. Qualquer alteração à informação de contacto 

entre as partes, constantes do presente 
Acordo deve ser comunicada à outra parte no 
prazo máximo de 10 dias. 

 
 
O presente Acordo de Colaboração é celebrado 
em 2 exemplares que assinados pelas partes, 
fazem igual fé, ficando um exemplar para cada um 
dos Outorgantes. 

 
 

Loures, ... de ………. de 2020 
 
 

O Primeiro Outorgante 
 

____________________________________ 
(Presidente da Câmara Municipal de Loures) 

 
 

O Segundo Outorgante 
 

____________________________________ 
(Presidente da AMRL) 

 
____________________________________ 

(Vice-Presidente da AMRL) 
 

____________________________________ 
(Tesoureiro da AMRL) 

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

Proposta de aprovação nas Normas de 
Participação no Programa de Ocupação de 
Tempos Livres - Jovens na Autarquia - 2020. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 184/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Programa de Ocupação de Tempos Livres - 

Jovens na Autarquia, promovido pelo 
Município de Loures, entre 1 de julho e 31 de 
agosto de 2020, assume um papel 
fundamental ao nível das políticas municipais 
no âmbito da juventude, contribuindo para a 
criação de condições que fomentem a plena 
integração da população jovem do Concelho; 

 
B. Este programa, iniciado em 2016, visa o 

desenvolvimento e a dinamização de 
atividades de ocupação de tempos livres que 
permitam estimular a aquisição de 
competências profissionais, pessoais e 
sociais, em contexto laboral. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar as normas de participação, 
no Programa de Ocupação de Tempos Livres - 
Jovens na Autarquia, para 2020. 

 
 

Loures, 14 de abril de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

OTL - Jovens na Autarquia 
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 
Artigo 1.º 

Objeto 
 

O presente normativo tem como objeto 
estabelecer as normas de enquadramento e 
participação de jovens munícipes no programa 
municipal denominado OTL - Jovens na Autarquia, 
tendo este como objetivo geral a ocupação dos 
tempos livres dos jovens, através do contacto com 
atividades estruturadas e organizadas em várias 
áreas de atividade profissional. 

Artigo 2.º 
Destinatários 

 
1- Podem beneficiar do programa OTL - Jovens 

na Autarquia, os jovens residentes no 
Concelho de Loures, com idades 
compreendidas entre os 16 e os 24 anos e 
que possuam no mínimo o 3.º ciclo do ensino 
básico concluído, à data da inscrição. 

 
2- O Programa abrangerá um máximo de 50 

participantes, sendo estes distribuídos pelos 
dois turnos em função da adesão dos serviços 
de acolhimento ao mesmo. 

 
 

Artigo 3.º 
Serviço de acolhimento 

 
O presente programa é desenvolvido em ambiente 
de trabalho proporcionado pelas diversas 
unidades orgânicas da Câmara Municipal que 
demonstrem reunir condições para acolhimento 
dos jovens participantes, doravante, e para efeitos 
das presentes normas, denominado serviço de 
acolhimento. 

 
 

Artigo 4.º 
Tarefas a desempenhar 

 
1- As tarefas a desempenhar pelos jovens 

participantes no programa OTL - Jovens na 
Autarquia, são as seguintes: 

 
a) Tarefas de índole administrativa; 
b) Tarefas de índole técnica; 
c) Outras, a definir pelos serviços de 

acolhimento, dentro do contexto global do 
programa. 

 
2- As atividades de índole técnica, que possam 

carecer de estudo e investigação, apenas 
poderão ser desenvolvidas por jovens a 
frequentar o ensino superior ou com formação 
superior. 

 
3- Todas as outras tarefas discriminadas no n.º 1 

do presente artigo poderão ser realizadas por 
qualquer jovem admitido no programa, nos 
termos previstos no presente normativo. 

 
4- O desempenho das tarefas deverá obedecer a 

todas as regras e limitações legais e 
regulamentares em vigor, e concretamente 
aplicáveis. 
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5- As tarefas e atividades a desenvolver pelos 
jovens serão definidas pelo respetivo dirigente 
municipal do serviço de acolhimento a que 
cada jovem venha a ficar afeto, em função dos 
objetivos e necessidades de cada unidade 
orgânica. 

 
 

Artigo 5.º 
Acolhimento de jovens 

 
1- Os serviços de acolhimento deverão indicar a 

sua adesão ao programa, fazendo referência 
ao número de jovens que pretendem acolher, 
até ao dia 29 de abril de 2020, junto do 
Gabinete de Juventude, mediante o 
preenchimento de formulário próprio para o 
efeito. 

 
2- No preenchimento do referido formulário 

deverão ser descritas pormenorizadamente as 
tarefas a realizar pelo jovem, fazendo 
referência às habilitações 
escolares/académicas pretendidas (3.º ciclo, 
ensino secundário, frequência do ensino 
superior ou licenciatura). 

 
 

Artigo 6.º 
Duração e horários 

 
1- O programa decorre nos meses de julho e 

agosto, de acordo com a seguinte duração: 
 
a) 1.º Turno: de 1 a 29 de julho, e 
b) 2.º Turno: de 3 a 31 de agosto. 
 
2- Os jovens não poderão participar em mais do 

que um turno, salvo comprovada falta de 
candidatos a colocar ou mediante 
manifestação de vontade, devidamente 
fundamentada, do serviço de acolhimento. 

 
3- O horário a cumprir pelos jovens participantes 

será, salvo exceções a determinar 
pontualmente e em função de necessidades 
específicas do serviço de acolhimento, das 
9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00. 

 
 

Artigo 7.º 
Procedimento de candidatura e seleção 

 
1- A receção de candidaturas e monitorização do 

programa são da responsabilidade do 
Gabinete de Juventude da Câmara Municipal 
de Loures. A seleção de candidatos é da 
responsabilidade da Comissão de Admissão, 
constituída pelo Departamento de Recursos 
Humanos e Departamento de Cultura, 
Desporto e Juventude da Câmara Municipal 
de Loures. 

 

2- As candidaturas deverão ser entregues 
através do seguinte correio eletrónico: 
jovensnaautarquia@cm-loures.pt. 

 
3- As inscrições são feitas através do 

preenchimento de ficha de inscrição própria, 
disponível no sítio do município. Poderá ser 
solicitada aos selecionados a deslocação aos 
serviços municipais para comprovativo dos 
dados pessoais dos próprios e/ou dos 
encarregados de educação pela apresentação 
do cartão de cidadão (CC). 

 
4- Os candidatos devem, obrigatoriamente, fazer 

acompanhar a sua candidatura dos seguintes 
documentos: 

 
a) Comprovativo de residência; 
b) Comprovativo de habilitações literárias; 
c) Curriculum Vitae; 
d) Declaração de Compromisso de Honra em 

como nada consta do registo criminal; 
e) Termo de responsabilidade (para os menores 

de 18 anos, devendo ser assinado pelo 
encarregado de educação). 

 
5- A candidatura só será considerada válida 

quando incluir todos os documentos 
mencionados no número anterior. 

 
6- A seleção dos jovens candidatos, mediante os 

elementos constantes na candidatura, far-se-á 
atendendo aos seguintes critérios e 
ponderações: 
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Critérios Ponderação 

Jovens cujos ascendentes diretos 
se encontrem inscritos 
no Instituto do Emprego 
e Formação Profissional, 
mediante apresentação de comprovativo 

 
Dois ascendentes desempregados 
- 35% 

 
Um ascendente desempregado 
- 20% 

Participação em projetos coletivos, 
mediante análise curricular 

Dois ou mais projetos - 30% Um projeto - 15% 

Jovens que nunca participaram no programa 20% 
Necessidades identificadas 
pelos serviços de acolhimento, 
mediante área de interesse 
identificada pelo jovem 
e análise curricular 

Curriculum Vitae 
que se adequa 
às necessidades 
em dois ou mais aspetos - 15% 

Curriculum Vitae 
que se adequa 
às necessidades 
em um aspeto - 10% 

 
 
 
 
7- Em caso de empate considera-se a ordem de 

receção da candidatura. 
 
8- A colocação dos jovens nas áreas pelas quais 

manifestem interesse fica dependente do 
número de vagas existentes, podendo, sempre 
que essas se encontrem já preenchidas, 
proceder-se à sua colocação noutros serviços, 
mediante concordância dos intervenientes. 

 
9- As candidaturas ao programa deverão ser 

feitas até ao dia 22 de maio, sendo divulgada 
a lista de colocações até ao dia 19 de junho 
subsequente. 

 
 

Artigo 8.º 
Faltas e desistências 

 
1- Todas as faltas previsíveis terão de ser 

informadas ao serviço de acolhimento com a 
antecedência mínima de 3 (três) dias. 

 
2- Nenhuma falta injustificada terá compensação 

económica. 
 
3- As faltas carecem de justificação, podendo os 

jovens compensar o tempo em falta, mediante 
acordo com o dirigente municipal do serviço 
de acolhimento. 

 
4- Em caso de desistência, o jovem (ou o seu 

encarregado de educação no caso de 
menores de 18 anos) deve informar o 
Município por escrito, para o Gabinete de 
Juventude, fundamentando a desistência. 

 
5- O não cumprimento do número anterior pode 

conduzir ao não pagamento da compensação 
económica devida pelo tempo de trabalho 
prestado e inviabilizar futuras candidaturas ao 
programa. 

 
 

 
Artigo 9.º 

Deveres dos jovens participantes 
 

1- Constituem deveres dos jovens participantes 
no programa OTL - Jovens na Autarquia: 

 
a) Executar com empenho e de forma diligente 

as tarefas que lhes sejam confiadas; 
b) Cumprir o horário, com assiduidade, para as 

funções a que se candidataram e foram 
selecionados; 

c) Assinar a folha de assiduidade sempre e 
apenas quando compareçam no serviço de 
acolhimento; 

d) Avisar com a antecedência necessária o 
serviço de acolhimento em caso de 
impossibilidade de comparência; 

e) Avisar o serviço de acolhimento e, 
posteriormente, o Gabinete de Juventude, se 
pretenderem desistir do Programa; 

f) Tratar com respeito os funcionários, 
colaboradores e chefias dos serviços 
municipais, bem como quaisquer pessoas com 
quem contactem no desempenho das suas 
tarefas; 

g) Respeitar e cumprir as orientações dadas 
pelos funcionários do Gabinete de Juventude 
e do serviço de acolhimento; 

h) Comparecer no Gabinete de Juventude 
sempre que solicitado; 

i) Entregar o questionário de avaliação na 
sessão de entrega de certificados; 

j) Informar sobre eventuais limitações, 
nomeadamente sobre limitações físicas e/ou 
especiais cuidados de saúde. 

 
 
2- A assinatura indevida da folha de assiduidade, 

nos casos em que o jovem não tenha 
comparecido no serviço de acolhimento é 
causa bastante para exclusão do programa. 
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Artigo 10.º 
Direitos dos jovens participantes 

 
Constituem direitos dos jovens participantes no 
programa OTL - Jovens na Autarquia: 
 
a) Ter acesso a toda a informação detalhada 

sobre o normal desenvolvimento do programa, 
nomeadamente sobre as funções/tarefas a 
cumprir; 

b) Beneficiar do seguro de acidentes pessoais; 
c) Beneficiar de almoço no refeitório municipal. 

Em caso de jovens colocados em locais nos 
quais não existem meios de transporte 
municipais para deslocação ao refeitório 
municipal, estes terão direito a um valor 
adicional de 50,00 € (cinquenta euros) na sua 
compensação económica; 

d) Auferir uma compensação económica no valor 
de 350,00 € (trezentos e cinquenta euros), 
acrescido de IVA quando devido, caso cumpra 
com assiduidade o período para o qual foi 
selecionado; 

e) Receber certificado que ateste a participação 
no programa; 

f) Ser respeitado na sua dignidade pessoal. 
 
 

Artigo 11.º 
Deveres do serviço de acolhimento 

 
Constituem deveres do serviço de acolhimento: 
 
a) Acolhimento e acompanhamento ao jovem, de 

forma a dar-lhe conhecimento e apoio nas 
tarefas a desempenhar; 

b) Enviar o pedido de participação/colocação de 
jovens, no prazo e nos termos mencionados 
no n.º 1 do Artigo 5.º; 

c) Enviar ao Gabinete de Juventude a folha de 
assiduidade, bem como a respetiva avaliação, 
até 3 dias úteis após a conclusão do 
programa; 

d) Informar o Gabinete de Juventude de qualquer 
situação que possa comprometer a sua 
candidatura a este programa. 

 
 

Artigo 12.º 
Deveres do Gabinete de Juventude 

 
Constituem deveres do Gabinete de Juventude da 
Câmara Municipal de Loures: 
 
a) Proceder à gestão do programa; 
b) Apresentar superiormente, para cada turno, 

proposta sobre a distribuição dos jovens nos 
serviços de acolhimento; 

 
 

c) Enviar as folhas de assiduidade do respetivo 
turno e os questionários de avaliação interna 
para os serviços de acolhimento; 

d) Proceder à substituição de jovens sempre que 
necessário; 

e) Garantir que todos os jovens participantes 
estão abrangidos por seguro de acidentes 
pessoais; 

f) Realizar a avaliação do enquadramento dos 
jovens nos serviços de acolhimento, 
compatibilizando interesses destes e dos 
jovens participantes, nomeadamente no que 
respeita à adaptação às tarefas; 

g) Elaborar a listagem de pagamento das 
compensações económicas, após a receção 
das folhas de assiduidade, submetê-la a 
autorização superior e, posteriormente, enviá-
las à Divisão de Gestão Financeira; 

h) Elaborar a avaliação geral, final, do programa. 
 
 

Artigo 13.º 
Dever de colaboração e falsas declarações 

 
1- Os jovens que venham a ser selecionados 

para o programa, ou os respetivos 
encarregados de educação, ao abrigo do 
presente normativo, têm o dever de 
colaboração com o Município de Loures, 
disponibilizando, sempre que necessário, 
todos os elementos que venham a ser 
solicitados. 

 
2- Os candidatos selecionados deverão entregar 

comprovativo de IBAN, caso tenham 
selecionado na ficha de candidatura a 
transferência bancária como opção de 
pagamento e pretendam mantê-la. 

 
3- Os jovens que, de forma dolosa, prestem 

falsas declarações serão penalizados com a 
desvinculação ao programa, tendo de devolver 
a compensação financeira caso a mesma já 
tenha sido recebida. 

 
 

Artigo 14.º 
Disposições finais 

 
1- Todas as candidaturas pressupõem a total 

concordância com as normas constantes do 
presente normativo. 

 
2- Os jovens enquadrados ao abrigo do OTL - 

Jovens na Autarquia não podem, sob 
nenhuma justificação, desempenhar funções 
em substituição de funcionários da Câmara 
Municipal de Loures. 
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3- O Município de Loures reserva-se o direito de, 
em todo o momento, proceder a alterações e 
ajustamentos ao programa, caso tal se revele 
estritamente necessário, dando conta em 
tempo útil de tais alterações/ajustamentos aos 
jovens nele participantes. 

 
4- A resolução de casos omissos a estas normas 

de participação é da inteira responsabilidade 
do Município. 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 207/2020 
 

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

510420060, utilizou o Pavilhão Paz e 
Amizade, nos dias 20, 26 e 27 de dezembro 
de 2019, para a realização de um workshop; 

 
B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade 

pressupõe o pagamento por hora de 9,22 € 
(nove euros e vinte e dois cêntimos) para a 
realização da iniciativa, sem IVA incluído; 

 
C. A respetiva utilização teve a duração total de 

seis horas (entre as 15h00 e as 17h00 em 
cada um dos dias), correspondendo a um 
valor de 68,04 € (sessenta e oito euros e 
quatro cêntimos), com IVA incluído à taxa 
legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, em 
conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, à Gato Ruim 
- Associação Cultural, no valor de 68,04 € 
(sessenta e oito euros e quatro cêntimos), com 
IVA incluído à taxa legal em vigor. 

Loures, 22 de abril de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 208/2020 
 

Considerando que: 
 
A. O ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, 

com o NIF 501510184, utilizou o Auditório 
António Ferreira, o Compositor, no Museu de 
Cerâmica de Sacavém, no dia 15 de fevereiro 
de 2020, entre as 10h00 e as 18h00, para a 
realização do encontro geral do Centro de 
Investigação Dinâmica CET do ISCTE-IUL; 

 
B. A cedência do referido auditório, com 

utilização de equipamento audiovisual, 
pressupõe o pagamento por hora de 28,00 € 
(vinte e oito euros), ao fim de semana, IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 
C. A ocupação teve a duração de oito horas, do 

que resulta um valor total a cobrar de 224,00 € 
(duzentos e vinte e quatro euros), IVA incluído 
à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do ponto 5 do quadro normativo do 
Auditório António Ferreira, o Compositor, 
atualmente em vigor, em conjugação com a al. u) 
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, ao ISCTE - Instituto 
Universitário de Lisboa, no valor total de 224,00 € 
(duzentos e vinte e quatro euros), IVA incluído à 
taxa legal em vigor. 
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Loures, 16 de abril de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 209/2020 
 

Considerando que: 
 
A. A RF - Associação de Condomínios Real 

Forte, com o NIF 509314538, utilizou o 
Auditório António Ferreira, o Compositor, no 
Museu de Cerâmica de Sacavém, no dia 1 de 
fevereiro de 2020, entre as 14h00 e as 19h00, 
para a comemoração do 10.º aniversário da 
associação; 

 
B. A cedência do referido auditório, com 

utilização de equipamento audiovisual, 
pressupõe o pagamento por hora de 7,50 € 
(sete euros e cinquenta cêntimos), ao fim de 
semana, IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
C. A ocupação teve a duração de cinco horas do 

que resulta um valor total a cobrar de 37,50 € 
(trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do ponto 5 do quadro normativo do 
Auditório António Ferreira, o Compositor, 
atualmente em vigor, em conjugação com a al. u) 
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, à RF - Associação de 
Condomínios Real Forte, no valor total de 37,50 € 
(trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 

 
 
 

Loures, 16 de abril de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 210/2020 
 

Considerando que: 
 
A. O Grupo Dramático e Recreativo Corações de 

Vale Figueira, com o NIF 501616977, utilizou o 
Pavilhão José Gouveia, nos dias 1,2,8,9,16 e 
29 de fevereiro de 2020, para a realização de 
treinos extra, para o evento Gimnocorações; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia 

pressupõe o pagamento por hora, ao fim de 
semana, de 9,22 € (nove euros e vinte e dois 
cêntimos), IVA não incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração total de dezassete 

horas, divididas da seguinte forma: dia 1 de 
fevereiro, das 14h00 às 16h00; dias 2 e 9 de 
fevereiro, das 10h00 às 13h00; dias 8 e 16 de 
fevereiro, das 15h00 às 18h00 e dia 29 de 
fevereiro, das 14h00 as 17h00;  

 
D. Desta utilização resulta um valor a pagamento 

de 192,79 € (cento e noventa e dois euros e 
setenta e nove cêntimos), IVA incluído à taxa 
legal em vigor; 

 
E. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão José Gouveia, em 
conjugação com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, ao Grupo 
Dramático e Recreativo Corações de Vale 
Figueira, no valor de 192,79 € (cento e noventa e 
dois euros e setenta e nove cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 
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Loures, 20 de abril de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 176/2020 
 

Considerando que: 
 
A. O Agrupamento de Escolas 4 de outubro, em 

Loures, com o NIF 600085236, solicitou a 
utilização do Pavilhão António Feliciano 
Bastos, para a realização de provas no âmbito 
de desporto escolar, nos dias 27 de novembro 
de 2019 (entre as 13h30 e as 17h30), 18 de 
janeiro de 2020 (entre as 8h30 e as 13h30), 12 
e 15 de fevereiro de 2020 (respetivamente 
entre as 14h30 e as 16h30 e as 8h30 e as 
13h30); 

 
B. A utilização do referido pavilhão pressupõe o 

pagamento por hora, em dia de semana de 
11,04 € (onze euros e quatro cêntimos) e de 
33,62 € (trinta e três euros e sessenta e dois 
cêntimos) ao fim de semana, IVA não incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de total de 

dezasseis horas, do que resulta um valor a 
pagamento de 495,00 € (quatrocentos e 
noventa e cinco euros), IVA incluído à taxa 
legal em vigor; 

 
D. A entidade supramencionada requereu a 

isenção de pagamento pela utilização acima 
indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão António Feliciano Bastos 
em conjugação com a al. u) do n.º 1 do artigo 33 º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, ao 
Agrupamento de Escolas 4 de outubro, em Loures, 
no valor 495,00 € (quatrocentos e noventa e cinco 
euros), IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 1 de abril de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

AMBIENTE 
 

Proposta de aprovação da suspensão de 
execução do Contrato de Concessão de Uso 
Privativo do Domínio Público do Edifício e Área 
Adjacente, destinados a Cafetaria com Esplanada, 
no Jardim Major Rosa Bastos, em Loures.  

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 216/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Foi celebrado em 28 de fevereiro de 2020 o 

contrato de concessão de uso privativo do 
domínio público do edifício e área adjacente, 
no Jardim Major Rosa Bastos, destinados a 
cafetaria com esplanada (Contrato n.º 
39/2020); 

 
B. Nos termos da Cláusula Segunda do Contrato 

n.º 39/2020, o início da atividade do 
concessionário deveria ocorrer no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias seguidos após a 
celebração do contrato, devendo, neste prazo, 
o concessionário assegurar a instalação, o 
equipamento e a obtenção de todas as 
licenças e autorizações necessárias ao 
funcionamento da atividade; 

 
C. Em cumprimento do preceituado pelas peças 

processuais patenteadas a concurso, a 
proposta apresentada pelo concessionário e 
adjudicada veio estabelecer que a adaptação 
das instalações com vista ao início da 
atividade implica a realização de diversas 
obras de requalificação e instalação de 
equipamentos; 

 
D. Em virtude da implementação das medidas 

excecionais e temporárias relativas à situação 
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 
19, com aplicação às medidas que impliquem 
a prevenção, contenção, mitigação e 
tratamento de infeção epidemiológica por 
COVID-19, bem como à reposição da 
normalidade em sequência da mesma, 
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impostas pelo Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 
13 de março e pelo decreto do estado de 
emergência nacional e respetivas medidas de 
execução em vigor, o concessionário solicitou 
ao concedente: 

 
a. O não pagamento das prestações mensais até 

à abertura da cafetaria; 
 
b. Que o período de duração do Estado de 

Emergência não seja contabilizado para os 60 
meses de duração da concessão; 

 
c. A suspensão temporária do prazo da 

concessão, em virtude das condições 
especiais de trabalho das empresas 
responsáveis pela realização das obras e 
fornecimento de equipamentos e o 
consequente alargamento de prazos para a 
conclusão dos trabalhos; 

 
 
E. Nos termos da Cláusula Décima Sexta do 

Contrato n.º 39/2020, não podem ser impostas 
penalidades ao Concessionário, nem é havida 
como incumprimento, a não realização pontual 
das prestações contratuais a cargo de 
qualquer das partes que resulte de caso de 
força maior, entendendo-se como tal as 
circunstâncias que impossibilitem a respetiva 
realização, alheia à vontade da parte afetada, 
que ela não pudesse conhecer ou prever à 
data da celebração do contrato e cujos efeitos 
não lhe fosse razoavelmente exigível 
contornar ou evitar, prevendo o n.º 2 da 
mesma Cláusula, taxativamente, como caso 
de força maior, a epidemia;  

 
F. Adicionalmente, o próprio Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de março estabelece que a 
situação epidemiológica do novo Coronavírus - 
COVID 19 é um acontecimento imprevisível, 
que constitui um caso de força maior, que 
poderá ser impeditivo de uma prestação 
contratual ou de uma regular execução 
contratual, de forma temporária; 

 
G. A força maior determina a prorrogação dos 

prazos de cumprimento das obrigações 
contratuais afetadas pelo período de tempo 
comprovadamente correspondente ao 
impedimento resultante da força maior, nos 
termos do n.º 5 da Cláusula Décima Sexta do 
Contrato n.º 39/2020; 

 
H. Enquanto contrato administrativo, à execução 

do contrato de concessão em análise é 
aplicável o CCP (cfr. artigos 200.º a 202.º do 
Código do Procedimento Administrativo, CPA), 
designadamente o regime substantivo do 

contrato administrativo (Parte III do CCP) e 
designadamente, no que ao caso concreto 
concerne, os artigos 297.º e 298.º do CCP, 
que preveem expressamente a possibilidade 
de suspensão do contrato pelo período 
temporal necessário à cessação da causa que 
motiva a suspensão, retomando-se a sua 
execução a partir de tal momento; 

 
I. Ao abrigo do n.º 1 da Cláusula Décima Sexta 

do mesmo Contrato n.º 39/2020, que dispõe 
sobre a não realização pontual das prestações 
contratuais, nas quais se incluem as 
prestações pecuniárias a que o concessionário 
está obrigado, no valor de 200,00 E mensais 
(cfr. Cláusula Vigésima Segunda do Contrato 
n.º 39/2020), o cumprimento das mesmas 
deverá também ser suspenso;  

 
J. Se considera devidamente fundamentado e 

legalmente enquadrado o pedido de 
suspensão da execução das prestações 
contratuais remetido pelo concessionário. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
autorização concedida pela Assembleia Municipal 
na 3.ª Reunião da 2.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 04/07/2019 (Proposta n.º 306/2019) para a 
celebração do contrato de concessão de uso 
privativo do domínio público do edifício e área 
adjacente, destinados a cafetaria, no Jardim Major 
Rosa Bastos, em Loures e ao abrigo das alíneas 
ee) e qq) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
em vigor, a suspensão da execução do “Contrato 
de Concessão de Uso Privativo do Domínio 
Público do Edifício e Área Adjacente, no Jardim 
Major Rosa Bastos, destinados a Cafetaria com 
Esplanada” (Contrato n.º 39/2020), nos termos do 
disposto pela Cláusula Décima Sexta do referido 
contrato e em razão do comprovado caso de força 
maior invocado pelo concessionário, com início em 
13 de março de 2020 - data da entrada em vigor 
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, que veio consagrar 
medidas excecionais e temporárias relativas à 
situação epidemiológica do novo Coronavírus - 
COVID 19, com aplicação às medidas que 
impliquem a prevenção, contenção, mitigação e 
tratamento de infeção epidemiológica por COVID-
19, bem como à reposição da normalidade em 
sequência da mesma - e ainda da vigência do 
estado de emergência no território nacional e nos 
seguintes termos: 
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1. A execução das prestações que constituem 
objeto do contrato recomeça logo que cessem 
as causas que determinaram a suspensão, 
com início em 13 de março de 2020 e até ao 
levantamento das medidas excecionais em 
vigor, mediante notificação do Concedente ao 
Concessionário para o efeito, em cumprimento 
do disposto pelo n.º 1 do artigo 298.º do CCP; 

 
2. A suspensão da execução das prestações 

objeto do contrato determina a prorrogação do 
prazo de execução das mesmas por período 
igual ao prazo inicialmente fixado no contrato 
para a sua execução, acrescido do prazo 
estritamente necessário à organização de 
meios e execução de trabalhos preparatórios 
ou acessórios com vista ao recomeço da 
execução (n.º 2), devendo ser considerados o 
objeto contratual em causa, as necessidades 
de mobilização de meios humanos e materiais 
do cocontratante e a duração do período de 
suspensão (cfr. n.ºs 2 e 3 do artigo 298.º do 
CCP). 

 
 

Loures, 16 de abril de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

ZONAS VERDES E FLORESTA 
 

Proposta de aprovação da abertura de consulta 
pública do Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios de Loures (PMDFCI Loures 
2020-2029), pelo período de 15 dias, a contar da 
publicação do respetivo Aviso no Diário da 
República. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 217/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 

10.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 
junho, na sua redação atual, e nos n.ºs 1 e 2 
do artigo 4.º do Anexo ao Despacho n.º 443-
A/2018, de 9 de janeiro, que homologou o 
Regulamento do Plano Municipal de Defesa 
da Floresta contra Incêndios, alterado pelo 
Despacho n.º 1222-B/2018, de 2 de fevereiro, 
o Município de Loures, através do Gabinete 

Técnico Florestal (GTF), procedeu à 
elaboração do Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios do Município de 
Loures, a vigorar no período 2020-2029 
(PMDFCI Loures 2020-2029); 

 
B. O mesmo PMDFCI mereceu parecer prévio 

favorável da Comissão Municipal de Defesa 
da Floresta (CMDF) de Loures, na sua 61.ª 
Reunião, realizada em 17/12/2019, tendo sido 
posteriormente remetido, na sua versão 
integral, pelo Município, ao Instituto de 
Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. 
(ICNF, I.P.), para efeitos de emissão de 
parecer vinculativo; 

 
C. O ICNF, I.P. emitiu o seu parecer vinculativo 

positivo, conforme despacho datado de 4 de 
março de 2020, tendo o mesmo sido notificado 
ao Município em 06 de março, conforme ofício 
11447/2020/DGFR; 

 
D. Nos termos do n.º 5 do artigo 4.º do 

Regulamento do Plano Municipal de Defesa 
da Floresta contra Incêndios, o PMDFCI inclui 
no seu circuito decisório, uma fase de consulta 
pública das componentes não reservadas; 

 
E. Nos termos do n.º 4 do artigo 8.º do mesmo 

Regulamento, considera-se que o PMDFCI se 
encontra aprovado quando obtidos os 
pareceres favoráveis da CMDF e do ICNF, I. 
P., previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 4.º do 
Regulamento, não podendo a conclusão do 
processo previsto no n.º 10 do artigo 4.º 
ultrapassar 60 dias. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto pelo n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei 
n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação em 
vigor e pelos n.ºs 5 a 7 do artigo 4.º do 
Regulamento do Plano Municipal de Defesa da 
Floresta contra Incêndios, homologado pelo 
Despacho n.º 443-A/2018, de 9 de janeiro e 
alterado pelo Despacho n.º 1222-B/2018, de 2 de 
fevereiro, aprovar a abertura de consulta pública 
do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios de Loures (PMDFCI Loures 2020-2029), 
pelo período de 15 dias, a contar da publicação do 
respetivo Aviso no Diário da República, nos 
seguintes termos: 
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1. Durante o período de consulta pública o 
PMDFCI Loures 2020-2029, nas componentes 
não reservadas, encontrar-se-á disponível 
para consulta na página eletrónica da internet 
do Município de Loures (http://www.cm-
loures.pt) e no Gabinete Técnico Florestal, no 
Parque Municipal do Cabeço de Montachique, 
todos os dias úteis, entre as 9h00 e as 12h30 
e entre as 14h00 e as 17h30; 

 
2. Os interessados poderão apresentar as suas 

observações, sugestões ou pedidos de 
esclarecimentos, dentro do prazo de 
participação pública, mediante exposição 
escrita, devidamente identificada, dirigida ao 
Presidente da Câmara Municipal, por via 
postal através do endereço Praça da 
Liberdade, 2674-501 Loures, por entrega 
presencial no Gabinete Técnico Florestal sito 
no Parque Municipal do Cabeço de 
Montachique ou através do envio para o 
endereço de correio eletrónico: dzvf@cm-
loures.pt. 

 
 

Loures, 17 de março de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o documento Plano Municipal de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios de Loures - PMDFCI 
Loures 2020-2029 - encontra-se disponibilizado 
em Anexo nas páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

Processo n.º 1584-A/DOM 
Edifício para Serviços Municipais da Av.ª de 
Moscavide, n.º 65 - Balcão SIM 
Proposta de ratificação da aprovação dos 
trabalhos complementares e respetiva ordem de 
execução, nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 218/2020 

 
Considerando: 
 
A. Que o adjudicatário CVF - Construtora Vila 

Franca, Lda. apresentou a sua proposta 
(MOC4) para execução de trabalhos 
complementares, no âmbito da empreitada 
“Edifício para Serviços Municipais na Av.ª de 
Moscavide, 65 - Balcão SIM”, em Moscavide, 
na sequência da necessidade de executar 
trabalhos adicionais imprevisíveis de natureza 
estrutural para reforço dos elementos 
resistentes da estrutura; 

 
B. O expresso no conteúdo da informação n.º 

092/DO/PB, de 2020.04.16 e Anexos e 
Informação nº 091/DO/PB, de 2020.04.13, 
onde são propostos trabalhos complementares 
relativos à MOC 4 no montante de 40.071,73 
€, sem IVA, e cabimentados no montante de 
47.138,35 €, com IVA; 

 
C. A necessidade urgente de ser proferida a 

ordem de execução dos trabalhos 
complementares referentes à MOC 4 ao 
empreiteiro, de modo a evitar atrasos e 
constrangimentos no desenvolvimento 
daquela frente de obra, impulsionadores de 
assunção de encargos adicionais imputáveis 
ao Município, o que conduziu à necessidade 
de, por despacho datado de 2020.04.27 do Sr. 
Presidente da Câmara, serem aprovados os 
trabalhos complementares e ordenada a 
respetiva execução célere dos trabalhos 
complementares constantes da MOC 4; 

 
D. Que o preço atribuído aos trabalhos 

complementares, na sua globalidade (MOC 1, 
MOC 2, MOC 3 e, agora, MOC 4), 
corresponde a 13,18% do valor contratual 
corrigido, não ultrapassando, pois, os limites 
legais definidos no CCP, de 40%. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 36.º, do n.º 4 do artigo 
370.º, do artigo 373.º, todos do D.L. n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro (CCP), do n.º 3 do artigo 35.º e da 
alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, e, ainda, da alínea b) 
do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho: 
 
A ratificação da aprovação dos trabalhos 
complementares e respetiva ordem de execução, 
conforme identificados na Informação n.º 
092/DO/PB, de 2020.04.16 e parecer da 
fiscalização referentes à MOC 4, no valor de 
40.071,73 € (quarenta mil e setenta e um euros e 
setenta e três cêntimos). 

 
 

Loures, 28 de abril de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
Processo n.º 597-P/DOM 
Escola Básica da Portela - Remodelação e 
Ampliação do edifício do Jardim de Infância 
Proposta de aprovação da prorrogação de prazo 
da empreitada, de aprovação do plano de 
trabalhos e plano de faturação, de notificação do 
empreiteiro da decisão tomada acerca da 
prorrogação de prazo, plano de trabalhos e plano 
de faturação, e de delegação no Presidente da 
Câmara da competência para a aprovação da 
minuta do contrato e resposta a eventuais 
reclamações da mesma, nos termos das 
informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 219/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O adjudicatário Lado Renovado - Construções, 

Lda. apresentou a sua proposta para 
prorrogação do prazo contratual no âmbito da 
empreitada Escola Básica da Portela - 
Remodelação e Ampliação do edifício do 
Jardim de Infância na sequência dos trabalhos 
complementares e prorrogação de prazo 
aprovados na deliberação da proposta n.º 
150/2020 na 59.ª Reunião Ordinária da C.M. 
Loures. 

B. O expresso no conteúdo da informação n.º 
101/DO/FS, de 2020.04.28 e Anexos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 373.º, dos artigos 
374.º e 109.º todos do D.L. n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro (CCP): 
 
1. A aprovação da prorrogação de prazo da 

empreitada de 2020.01.31 a 2020.07.21, 
correspondente a 173 dias seguidos, e 
consequentemente a aprovação do plano de 
trabalhos e plano de faturação a fls. 2401 a 
2415, sem encargos adicionais decorrentes da 
aprovação da presente prorrogação de prazo, 
ao abrigo do disposto no artigo 373.º do CCP. 

 
2. A notificação do empreiteiro Lado Renovado - 

Construções, Lda. da decisão tomada acerca 
da prorrogação de prazo, plano de trabalhos e 
plano de faturação, para os efeitos previstos 
no n.º 3 e n.º 4 do artigo 373.º do CCP, até 
2020.05.08. 

 
3. A delegação no Presidente da Câmara da 

competência para a aprovação da minuta do 
contrato e resposta a eventuais reclamações 
da mesma, ao abrigo das disposições 
conjugadas dos artigos 102.º e 375.º, ambos 
do CCP. 

 
 

Loures, 29 de abril de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 9 

 

 
 

6 de MAIO 
de 2020 

 
 
 
 

50 

 

Processo n.º 1070-G/DOM 
Escola Básica da Flamenga - Remodelação do 
Edifício 
Proposta de aprovação do Relatório Final, de 
adjudicação da empreitada, de aprovação da 
minuta do contrato e de delegação de 
competências no Presidente da Câmara para 
decisão de eventuais reclamações da minuta, nos 
termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 220/2020 

 
Considerando: 
 
A. Que está concluída a Audiência Prévia Escrita 

dos Concorrentes, no âmbito do procedimento 
para a empreitada denominada "Escola Básica 
da Flamenga - Remodelação do Edifício - 
Santo António dos Cavaleiros", nos termos e 
para os efeitos previstos nos artigos 147.º e 
148.º, ambos do Código dos Contratos 
Públicos (CCP), aprovado pelo DL n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação em 
vigor; 

 
B. Que não foram acolhidos os argumentos 

apresentados na Audiência Prévia realizada, 
nos termos e pelos motivos constantes do 
Relatório Final e respetivos anexos; 

 
C. O disposto na informação n.º 112/DO/PB, de 

2020.04.28, com a proposta de aprovação de 
Relatório Final de Análise das propostas e 
consequente proposta de adjudicação da 
empreitada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea f) do nº 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, do 
n.º 1 do artigo73.º, do n.º 1 do artigo 76.º, dos n.ºs 
3 e 4 do artigo 148.º, do n.º 1 do artigo 98.º, dos 
artigos·102.º e 109.º, todos do CCP: 
 
1. A aprovação do Relatório Final de Análise das 

Propostas, em anexo; 
 
2. A adjudicação da empreitada denominada 

“Escola Básica da Flamenga - Remodelação 
do Edifício - Santo António dos Cavaleiros" à 
empresa TÂMEGA ENGINEERING, S.A., com 
o prazo de execução de 330 dias seguidos e o 
valor de 1.730.593,87 € (um milhão setecentos 
e trinta mil, quinhentos e noventa e três euros 
e oitenta e sete cêntimos) acrescido de IVA, à 
taxa legal em vigor; 

3. A aprovação da minuta do contrato, de acordo 
com os elementos em anexo. 

 
4. A delegação de competências no Presidente 

para decisão de eventuais reclamações da 
minuta, nos termos e para os efeitos previstos 
no artigo 102.º do CCP. 

 
 

Loures, 30 de abril de 2020. 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
 

EMPREITADA 
 

Entre: 
 
MUNICÍPIO DE LOURES, pessoa coletiva de 
direito público número 501294996, com sede na 
Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Contraente ou Contraente Público, 
neste ato representado por Bernardino José 
Torrão Soares, que também usa assinar 
Bernardino Soares, Primeiro Outorgante, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 
Loures 
 
e 
 
Sociedade TÂMEGA ENGINEERING, S.A., titular 
do número único de matrícula na Conservatória do 
Registo Comercial e de pessoa coletiva número 
500073945, com sede e endereço postal em 
Cabeço da Rosa, C.P. 2670-662 Bucelas, 
endereço eletrónico tamega@tamegagroup.com, 
matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Amarante, titular do Alvará de 
Empreiteiro de Obras Públicas número 576-PUB, 
adiante designado por Segundo Contraente ou 
Empreiteiro, neste ato representado por 
.................... , Segundo Outorgante, na qualidade 
de ........................ da mencionada sociedade, 
conforme Certidão Permanente do Registo 
Comercial online visualizada na presente data, 
através do código de acesso 3170-5167-0889. 
 
É celebrado o presente Contrato de Empreitada de 
Obras Públicas precedido de Concurso Público, 
aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 
Loures, tomada na sua 47.ª Reunião Ordinária 
realizada em 09 de outubro de2019, publicitado no 
Diário da República, II Série, número 239, de 12 
de dezembro de 2019, e disponibilizado em 13 de 
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dezembro de 2019 na plataforma VortalNext, e do 
despacho do Primeiro Outorgante de aprovação 
dos erros e omissões, datado de29 de janeiro de 
2020, e disponibilizados em 06 de fevereiro de 
2020 na plataforma VortalNext, e da deliberação 
da adjudicação e de aprovação da minuta de 
contrato, tomada pela Câmara Municipal de 
Loures na sua ….. .ª Reunião ………... ,realizada 
em ... de ..... de 2020, que se rege pelas Cláusulas 
Seguintes e no omisso pelas disposições contidas 
no Código dos Contratos Públicos e legislação 
aplicável ao objeto do contrato: 
 
Cláusula Primeira - O contrato tem por objeto a 
realização da empreitada na "Escola Básica da 
Flamenga - Remodelação do Edifício - Santo 
António dos Cavaleiros", nas condições 
estabelecidas na proposta do Empreiteiro, nas 
cláusulas do Caderno de Encargos, nos erros e 
omissões e demais elementos escritos, 
desenhados e patenteados, documentos que aqui 
se dão por integralmente reproduzidos e que ficam 
arquivados, constituindo parte integrante do 
presente contrato, de acordo com o previsto no 
artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
Cláusula Segunda - O Empreiteiro obriga-se a 
executar a empreitada em 330 (trezentos e trinta) 
dias seguidos, a contar da data da consignação ou 
da comunicação da aprovação do plano de 
segurança e saúde em obra, se esta for posterior. 
 
Cláusula Terceira - 1. O valor contratual desta 
Empreitada é de 1.730.593,87 € (um milhão, 
setecentos e trinta mil, quinhentos e noventa e três 
euros e oitenta e sete cêntimos), acrescido do IVA 
- Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal 
em vigor, se legalmente devido. 
 
2. A despesa resultante do presente contrato 

será satisfeita pela dotação orçamental 
seguinte: classificação orgânica:......, 
classificação económica:........ 

 
3. Ao contrato foi atribuída a ficha de 

compromisso com o número 2020/..... datado 
de.....de ............ de 2020. 

 
Cláusula Quarta - O pagamento devido será 
efetuado nos termos definidos na Cláusula 34.ª do 
Caderno de Encargos e na Proposta do 
Empreiteiro. 
 
Cláusula Quinta - A caução oferecida para 
execução do contrato foi prestada através de 
................ com o número ................ , emitida em ... 
de .......... de 2020, pelo 
................................ , com sede na Rua 
..................... , no valor de 173.059,39 € (cento e 
setenta e três mil, cinquenta e nove euros e trinta 

e nove cêntimos), a favor do Município de Loures, 
correspondente a 10% do valor do contrato, nos 
termos constantes da deliberação de adjudicação. 
 
Cláusula Sexta - 1. Para reforço da caução 
prestada com vista a garantir o exato e pontual 
cumprimento das obrigações contratuais, às 
importâncias que o Empreiteiro tiver a receber em 
cada um dos pagamentos parciais previstos é 
deduzido o montante correspondente a 5% desse 
pagamento. 
 
2. O desconto para garantia pode, a todo o 

tempo, ser substituído por depósito de títulos, 
garantia bancária ou seguro-caução, nos 
mesmos termos previstos para a caução 
referida na cláusula anterior. 

 
Cláusula Sétima - 1. A revisão dos preços 
contratuais, como consequência de alteração dos 
custos de mão de obra, de materiais ou de 
equipamentos de apoio durante a execução da 
empreitada, é efetuada na modalidade de 
"Fórmula", nos termos do disposto no Decreto-Lei 
número 06/2004, de 06 de janeiro, sendo a 
fórmula de revisão a utilizar a constante da 
Cláusula55.ª, n.º 5 - Disposições Especiais do 
Caderno de Encargos. 
 
2. Os diferenciais de preços, para mais ou para 

menos, que resultem da revisão de preços da 
empreitada são incluídos nas situações de 
trabalhos. 

 
Cláusula Oitava - Em caso de violação dos 
prazos contratuais, as sanções serão aplicadas 
nos termos da Cláusula 11.ª do Caderno de 
Encargos. 
 
Cláusula Nona - O prazo de garantia varia em 
função dos tipos de defeitos, nos termos da 
Cláusula 44.ª do Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Décima - Para todas as questões 
emergentes do contrato será competente o 
Tribunal Administrativo com competência territorial 
para o Concelho de Loures, com expressa 
renúncia a qualquer outro. 
 
Cláusula Décima Primeira - 1. Fazem parte 
integrante do contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, bem 

como os esclarecimentos e retificações 
relativos ao Caderno de Encargos; 

b) O Caderno de Encargos, a proposta 
adjudicada e os esclarecimentos sobre a 
mesma, prestados pelo adjudicatário. 
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2. Em caso de divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 
pela ordem pela qual são indicadas nesse 
número. 
Quando a divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato, 
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 
ajustamentos propostos e aceites pelo 
adjudicatário. 

 
Cláusula Décima Segunda - Foi designada pelo 
Contraente Público, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 290.º- A do Código dos 
Contratos Públicos, gestora do contrato, a 
Engenheira Carla Monteiro. 
 
Cláusula Décima Terceira - As notificações e 
comunicações entre os Contraentes relativas à 
fase de execução do contrato devem ser 
efetuadas por e-mail para os seguintes endereços 
eletrónicos: 
 
- MUNICÍPIO DE LOURES: geral@cm-

loures.pt; 
- TÂMEGA ENGINEERING, S.A.: 

tamega@tamegagroup.com. 
 
Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus 
representados, aceitam o presente contrato nas 
condições exaradas. 
 
Pelo Segundo Contraente foram exibidos os 
seguintes documentos: 
 
… 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 
 

Processo n.º 67136/URB 
Acácio Urbano 
Proposta de concessão, a título precário, de 
autorização de funcionamento para 
estabelecimento destinado a comércio de 
sistemas de ventilação e ar condicionado, sito na 
Rua da Alegria, Lote 405, Bairro do Estacal Novo, 
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 221/2020 

 
Considerando: 
 
A. A necessidade de enquadrar o funcionamento 

de uma atividade/exploração em AUGI; 
 
B. A impossibilidade de emissão de uma 

licença/autorização de utilização, por 
inexistência de alvará de licença de 
loteamento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
art.º 28.º do Regulamento Municipal para a 
Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal, aprovar a concessão a título 
precário de uma autorização de funcionamento 
para o estabelecimento destinado a comércio de 
sistemas de ventilação e ar condicionado, sito na 
Rua da Alegria, Lote 405, Bairro do Estacal Novo, 
Santa Iria de Azóia, União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, em nome de Acácio Urbano, enquanto 
proprietário da empresa Wind Clima - Sistemas de 
Integ. Climatização, Lda. Mário Guiomar Gestão 
de Resíduos, Lda.. 

 
 

Loures, 23 de abril de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 67.381/URB_L_E/2019 
Pedro Miguel Francisco Pinheiro 
Proposta de isenção do cumprimento da totalidade 
dos lugares de estacionamento exigíveis por via 
do PDM (Rua da Corredoura, n.º 18, Casaínhos, 
Freguesia de Fanhões), nos termos das 
informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 223/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, no 
documento E/39155/2020; 

 
B. A exiguidade do lote destinado à edificação 

preconizada, e que este está inserido no 
tecido urbano consolidado de Casaínhos; 

 
C. Que a dimensão do lote, e a sua relação com 

a envolvente, não tem capacidade de albergar 
qualquer lugar de parqueamento; 

 
D. O parecer favorável da Junta de Freguesia de 

Fanhões, no documento E/20088/2020. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 67.381/URB_L_E/2019, em nome de 
Pedro Miguel Francisco Pinheiro, que se refere à 
operação urbanística da demolição do existente e 
licenciamento de edifício para habitação 
unifamiliar, localizada na Rua da Corredoura, n.º 
18, em Casaínhos, na Freguesia de Fanhões, ao 
abrigo da exceção prevista nos termos do n.º 3 do 
artigo 150.º do Regulamento do PDM, conjugado 
com o artigo 33.º do RMEU, aprovar: 
 
A isenção do cumprimento da totalidade dos 
lugares de estacionamento, designadamente 2 
(dois) lugares.  
 
… 

 
Loures, 29 de abril de 2020 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 

Processo n.º 37.065/L/OR 
Luís Militão - Urbanismo e Construção, S.A. 
Proposta de execução das obras de urbanização 
em falta no loteamento da Quinta dos Matos 
Grandes, Filipes e Marvila, em Camarate, em 
substituição do titular do alvará n.º 12/2000, e de 
promoção das medidas judiciais que se mostrem 
devidas para ressarcimento do crédito sobre o 
urbanizador, nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 224/2020 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito do Processo n.º 37065/R/OR foi 

aprovado o Loteamento da Quinta dos Matos 
Grandes, Filipes e Marvila, em Camarate, e 
emitido o alvará de licença de loteamento e de 
obras de urbanização n.º 12/2000, do qual é 
titular a sociedade Luís Militão - Urbanismo e 
Construção, S.A.; 

 
B. Por deliberação da Câmara Municipal de 

Loures, de 25/08/2010 (sobre a proposta 
540/2010), foi aprovada a receção definitiva 
das obras de urbanização deste loteamento, 
com exceção da: 

 
• Via T7, impossível de executar à data, face à 

necessidade de garantir a posse sobre os 
terrenos em curso pelo Município de Loures; 

 
• Colocação de equipamento num parque 

infantil e respetiva vedação, para evitar ações 
de vandalismo no local; 

 
• Colocação de equipamento urbano - 

papeleiras, bancos; 
 
C. Foi também autorizada, no âmbito desta 

deliberação, a redução da caução prestada 
através de "garantia bancária" para boa 
execução das obras que ficaram por concluir e 
que se estimaram em 412.398,16 €; 

 
D. Mediante deliberação sobre a Proposta n.º 

68/2013, a Câmara Municipal decidiu em 7 de 
fevereiro de 2013, a substituição da garantia 
bancária por hipoteca sobre o Lote 15 deste 
loteamento; 

 
E. Entretanto, no decurso do ano 2015, 

constatando-se a falta de conclusão das obras 
de urbanização, promoveram-se reuniões 
diversas com a administração da sociedade 
titular do alvará, no sentido de chegar a um 
acordo sobre as obras em falta e da sua 
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desoneração do encargo, designadamente 
dias 12/03/2015; 02/09/2015; 07/09/2015; 
28/10/2015;19/02/2016; 

 
F. Em 05/06/2017 foi realizada uma vistoria à 

urbanização constatando-se a falta de 
conclusão das obras mencionadas em cima; 

 
G. Em 15/03/2019 o urbanizador foi notificado, 

para efeitos de audiência prévia, da intenção 
municipal de executar "coercivamente" as 
obras em sua substituição, bem como da 
disponibilidade da autarquia em encontrar 
soluções alternativas que lhe permitissem 
concretizar as obras de urbanização em falta; 

 
H. Em 29/03/2019, em resposta à audiência 

prévia, para desobrigação da empresa e 
consequente assunção da obra pelo 
Município, o urbanizador disponibilizou-se a 
proceder à entrega de numerário, ou à dação 
em cumprimento do lote 15 hipotecado ao 
Município, sem que tenha concretizado uma, 
ou a outra opção, quer no prazo de 60 dias 
que lhe foi concedido para o efeito em 
24/04/2019, quer no prazo de 120 dias 
sugerido por si para concretização desta 
intenção; 

 
I. Em 02/09/2019 foi concedido ao urbanizador 

um último prazo de 15 dias para concretizar o 
prometido, faltando uma vez mais ao 
compromisso, e constatando-se, entretanto, 
uma segunda hipoteca sobre o Lote 15 a favor 
da Caixa de Crédito Agrícola do Sotavento 
Algarvio; 

 
J. Foi também apurada a existência de penhora 

deste imóvel no âmbito do processo executivo 
n.º 7665/19.STSLRS, no qual é exequente a 
Caixa de Crédito Agrícola do Sotavento 
Algarvio; 

 
K. Foram ainda encetadas reuniões diversas com 

o urbanizador, com o seu advogado e com o 
advogado da Caixa Agrícola do Sotavento 
Algarvio, no sentido da obtenção de um 
acordo que permitisse a libertação da segunda 
hipoteca e a penhora, para dação em 
cumprimento do Lote 15 ao Município de 
Loures, mas sem sucesso; 

 
L. Insistindo-se uma última vez com o 

urbanizador para concretização das obras em 
oficio de16/03/2020, a sociedade Luís Militão - 
Urbanismo e Construção, S.A., esclareceu (a 
fls. 2856 do processo) que: 

 
 

''A nossa sociedade encontra-se numa situação 
económica e financeira sem quaisquer recursos, 
tendo sido inclusivamente de forma administrativa 
dissolvida, liquidada e cancelada a sua matrícula 
matricial. 
Por consequência não nos é possível realizar tais 
obras". 
 
M. As obras de realização da via T7, e dos 

equipamentos em falta foram estimadas 
aquando da redução da caução (deliberação 
sobre a proposta 540/2010 em25/08/2010); 

 
N. As obras de urbanização têm vindo a ser 

reclamadas pela população da Quinta dos 
Matos Grandes, Filipes e Marvila, sendo do 
interesse público municipal a sua conclusão; 

 
 
Nestes termos, tenho a honra de propor à Câmara 
Municipal que no âmbito do Processo n.º 
37.065/L/OR e ao abrigo do disposto no art.º 84.º 
do D.L. n.º 555/99 e art.ºs 23.º/2., alínea n), e 32.º 
da Lei n.º 75/2013, delibere em defesa do 
interesse público, da qualidade do meio urbano, e 
para proteção de interesses de terceiros 
adquirentes de lotes a: 
 
• Execução das obras de urbanização em falta 

no loteamento da Quinta dos Matos Grandes, 
Filipes e Marvila, em Camarate, em 
substituição do titular do alvará n.º 12/2000 
(Luís Militão - Urbanismo e Construção, S.A.); 

 
• Promover as medidas judiciais que se 

mostrem devidas para ressarcimento do 
crédito sobre o urbanizador, designadamente 
através da execução da hipoteca dada em 
caução sobre o Lote 15 do mesmo 
loteamento. 

 
… 

 
Loures, 29 de abril de 2020. 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

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

Processo n.º 67.961/URB_L_E/2020 
Grupo União Lebrense 
Proposta de isenção de pagamento das taxas 
referentes a licença de obra e a apreciação, no 
âmbito de licenciamento/legalização de ampliação 
e alteração de edifício sede. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 222/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais, 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, no 
documento E/24450/2020, que conclui que a 
requerente se enquadra nos critérios de 
isenção de pagamento de taxas estabelecidos 
no Regulamento de Taxas do Município de 
Loures; 

 
B. Os documentos apresentados, que certificam 

que o Grupo União Lebrense é uma 
associação sem fins lucrativos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à 
pretensão instruída no âmbito do processo 
67.961/URB_L_E/2020, em nome de Grupo União 
Lebrense, com sede na Rua Major Rosa Bastos, 
n.º 32, em A-das-Lebres, na Freguesia da União 
das Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal, nos termos do n.º 1 do artigo 5.º do 
Regulamento de Taxas do Município de Loures 
(RTML), publicado em Diário da República, 2.ª 
Série, n.º 187, de 25 de setembro de 2009, na 
redação atual: 
 
Aprovar a isenção do pagamento da taxa referente 
ao licenciamento/legalização de ampliação e 
alteração do edifício sede, no valor de 472,85 € 
(quatrocentos e setenta e dois euros e oitenta e 
cinco cêntimos), referente à licença de obra, e o 
valor de 180,00 € (cento e oitenta euros), referente 
à taxa de apreciação. 
 
... 

 
Loures, 22 de abril de 2020 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 
 

INCLUSÃO E CIDADANIA 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro a 
IPSS’s e à União das Freguesias de Moscavide e 
Portela. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 225/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures decidiu proceder ao 

apoio extraordinário às instituições particulares 
de solidariedade social (IPSS’s), procurando 
minorar as dificuldades financeiras 
decorrentes das limitações ao funcionamento 
impostas no âmbito do atual estado de 
emergência, como forma de combate à 
pandemia do COVID-19; 

 
B. O Município de Loures entendeu ativar o 

Fundo de Emergência Social e prosseguir a 
medida de apoio financeiro extraordinário às 
respostas sociais de Creche/Creche Familiar e 
Estabelecimento de Educação Pré-Escolar 
(JI), com acordo de cooperação com a 
Segurança Social, traduzida na atribuição de 
50,00 € por criança/utente no mês de maio de 
2020, de forma a ser possível aumentar o 
desconto na mensalidade a cobrar aos pais, 
numa altura em que estes necessitam de 
reduzir as suas despesas; 

 
C. Observa-se a pertinência de incluir neste 

apoio financeiro extraordinário as respostas 
sociais em apreço prestadas pela União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, 
possibilitando-lhe a adoção de critérios 
semelhantes aos praticados pelas instituições 
sociais, no que se refere à redução dos 
encargos mensais a despender pelos 
encarregados de educação. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º e da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere 
aprovar a atribuição de apoio financeiro às IPSS’s 
no valor total de 152.700,00 € (cento e cinquenta e 
dois mil e setecentos euros), conforme abaixo 
identificadas, e a atribuição de apoio financeiro à 
União das Freguesias de Moscavide e Portela no 
valor de 7.950,00 € (sete mil novecentos e 
cinquenta euros). 
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NIPC Instituição Verba 
a atribuir 

501400206 Associação “O Saltarico” 9.400,00 € 

504647270 
Associação Beneficente 
de Ajuda 4.050,00 € 

503666602 
Associação 
Cantinho da Pequenada 2.100,00 € 

502858486 
Associação 
Cantinho das Crianças 
do Prior Velho 

4.050,00 € 

501116516 
Associação de Moradores 
de 
Santo António dos Cavaleiros  

4.600,00 € 

503045020 
Associação 
Dr. João dos Santos 9.900,00 € 

501354760 
Associação Jardim de Infância 
O Nosso Mundo 1.500,00 € 

500962081 Associação Luiz Pereira Motta 17.300,00 € 

501626026 Associação Pomba da Paz  7.050,00 € 

502337265 Associação Vida Abundante 2.550,00 € 

503018090 Associação Vida Cristã 
Filadélfia 

3.550,00 € 

501382399 
Centro Cultural e Social 
de 
Santo António dos Cavaleiros 

5.750,00 € 

501391509 Centro Popular Infantil 
“Nascer do Sol” 

5.700,00 € 

501404457 Centro Social de Sacavém 5.400,00 € 

502107227 
Centro Social e Paroquial 
da Bobadela 3.800,00 € 

500954941 
Centro Social e Paroquial 
de Moscavide 11.700,00 € 

502346841 
Centro Social e Paroquial 
Nuno Álvares Pereira 
de Santiago de Camarate  

12.150,00 € 

503013862 
Conselho Português 
para os Refugiados 
Espaço A Criança  

4.050,00 € 

502708697 

CREACIL 
Cooperativa Reabilitação 
Educação Animação 
Comunidade Integrada 
do Concelho de Loures 

1.400,00 € 

501116028 CREVIDE 
Creche Popular de Moscavide 8.200,00 € 

500073395 Instituição de Apoio Social 
da Freguesia de Bucelas 

5.750,00 € 

500846740 Jardim de Infância 
Nossa Senhora dos Anjos 

6.200,00 € 

502909927 
NUCLISOL - Jean Piaget, 
Unidade de Desenvolvimento 
Integrado de S. João da Talha 

10.400,00 € 

505391198 

START.Social 
Cooperativa Sócio Educativa 
Para Desenvolvimento 
Comunitário, CRL 

6.150,00 € 

 
TOTAIS 152.700,00 € 

 
 
 

NIPC Entidade 
Verba 

a atribuir 

510838162 União das Freguesias 
de Moscavide e Portela 

7.950,00 € 

 
 

Loures, 27 de abril de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
Proposta de atribuição de apoio financeiro às 
entidades de caráter social sem fins lucrativos que 
prestam apoio a famílias e indivíduos carenciados, 
no âmbito da intervenção dirigida à comunidade. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 226/2020 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito do atual estado de emergência e 

das limitações impostas ao funcionamento das 
comunidades como forma de combate à 
pandemia de COVID-19, verifica-se um 
aumento exponencial, por parte das famílias, 
da procura de ajuda alimentar prestada pelas 
entidades de caráter social; 

 
B. O Município de Loures, atento às dificuldades 

daí decorrentes e de modo a minorar os 
impactos negativos que coloquem em causa a 
sua sustentabilidade, decidiu proceder ao 
apoio extraordinário a estas, mediante a 
aplicação de um conjunto de medidas, 
estando em curso, nomeadamente, a cedência 
de bens alimentares, de equipamentos de 
proteção individual para utentes e 
trabalhadores, bem como o apoio financeiro 
extraordinário às instituições particulares de 
solidariedade social com respostas sociais de 
Creche/Creche Familiar, Estabelecimento de 
Educação Pré-Escolar (JI), Centro de 
Atividades Ocupacionais (CAO) e Centro de 
Dia; 
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C. O Município de Loures entendeu ativar o 
Fundo de Emergência Social e atribuir apoio 
financeiro às entidades de caráter social sem 
fins lucrativos do concelho de Loures que no 
âmbito da intervenção dirigida à comunidade 
prestam apoio a indivíduos/famílias 
carenciados através de ajuda alimentar, com 
refeições confecionadas (cantina) e/ou bens 
alimentares (cabaz), no valor de 5,00 € por 
indivíduo/utente beneficiário de ajuda 
alimentar no mês de abril de 2020, e o valor 
mínimo de 500,00 € por instituição prestadora 
deste serviço. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º e da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere 
aprovar a atribuição de apoio financeiro às 
entidades de caráter social no valor total de 
33.930,00 € (trinta e três mil novecentos e trinta 
euros), conforme abaixo identificadas. 
 

NIPC INSTITUIÇÃO 
TOTAL 

UTENTES 

VERBA 
A 

ATRIBUIR 

501400206 Associação "O Saltarico" 137 685,00 € 

503502561 
Associação do Centro de Dia 
da Terceira Idade 
da Freguesia de Unhos 

40 500,00 € 

501354760 
Associação Jardim de Infância 
"O Nosso Mundo" 10 500,00 € 

500846740 
Associação Jardim de Infância 
Nossa Senhora dos Anjos 470 2.350,00 € 

500962081 Associação Luiz Pereira Motta 440 2.200,00 € 

503107344 Associação para a Mudança 
e Representação Transcultural 

30 500,00 € 

503018090 Associação Vida Cristã 
Filadélfia 

378 1.890,00 € 

501382399 
Centro Cultural e Social 
De 
Santo António dos Cavaleiros 

1122 5.610,00 € 

502346841 

Centro Social e Paroquial 
D. Nuno Álvares Pereira 
de Santiago de Camarate 
Grupo Sócio Caritativo 
da Paróquia de Camarate 

601 3.005,00 € 

502107227 
Centro Social e Paroquial 
da Bobadela  126 630,00 € 

504668730 
Centro Social e Paroquial 
de São Saturnino de Fanhões 

75 500,00 € 

501683755 Centro Social e Paroquial 
de São Pedro de Lousa 

30 500,00 € 

501116028 CREVIDE - Creche Popular 
de Moscavide 

45 500,00 € 

501357408 Fábrica da Igreja da Paróquia 
de Santa Iria da Azóia 

276 1.380,00 € 

500948178 

Fábrica da Igreja Paroquial 
da Freguesia 
de Santa Maria de Loures 
Grupo dos Pobres 

335 1.675,00 € 

501357394 

Fábrica da Igreja Paroquial 
da Freguesia 
de São João da Talha 
Conferência 
de São João Batista 

678 3.390,00 € 

502346841 
Fábrica da Igreja Paroquial 
de Moscavide/Centro Social 
e Paroquial de Moscavide 

263 1.315,00 € 

508569486 Fábrica da Igreja Paroquial 
de S. José da Nazaré (Catujal) 

279 1.395,00 € 

502054379 
Grupo Sócio Caritativo 
das Paróquias de Santo Antão 
e São Julião do Tojal 

144 720,00 € 

500073395 Instituição de Apoio Social 
da Freguesia de Bucelas  

65 500,00 € 

504922548 

PROSAUDESC - Associação 
de Promotores de Saúde, 
Ambiente 
e Desenvolvimento 
Sócio Cultural 

279 1.395,00 € 

503903051 Santa Casa da Misericórdia 
de Loures 

45 500,00 € 

504615483 

Secretariado Diocesano 
de Lisboa da Obra Nacional 
da Pastoral dos Ciganos 
Centro Verdini 

270 1.350,00 € 

505391198 

START.SOCIAL - Cooperativa 
Sócio Educativa 
para Desenvolvimento 
Comunitário, CRL 

188 940,00 € 

 
 

Loures, 29 de abril de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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EDUCAÇÃO 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Processo n.º 52574/DCA/2020 
Concurso Público para aquisição de serviços 
de transporte escolar para o Município de 
Loures, por lotes, para o ano letivo de 2020-
2021 
Proposta de aprovação do programa do concurso, 
do caderno de encargos e da minuta do anúncio, e 
do proposto no documento sob o título “proposta 
de autorização para início e tipo de procedimento, 
designação do júri do procedimento e do gestor do 
contrato, 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 227/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Através das informações n.º 107/DE-

DASE/SI/HS, de 21.02.2020, com o registo 
webdoc E/22570/2020, bem como no âmbito 
do webdoc E/32387/2020, procedentes da 
Divisão de Ação Social Escolar (DASE), 
ambas com o meu despacho de concordância, 
e pelas razões constantes de tais informações, 
foi manifestada a necessidade de instrução e 
lançamento de um procedimento aquisitivo, 
com vista à celebração de contratos de 
aquisição de serviços de transporte escolar, 
para o Município de Loures, por lotes, em 
número de 11, válidos para o ano letivo de 
2020/2021; 

 
B. Nos termos da regra geral de escolha do 

procedimento, prevista no artigo 18.º do 
Código dos Contratos Públicos (CCP) bem 
como do valor máximo do benefício 
económico que pode ser obtido pela(s) 
entidade(s) adjudicatária(s) com a execução 
do(s) contrato(s) a celebrar, estimado em 
664.335,00 € (seiscentos e sessenta e quatro 
mil, trezentos e trinta e cinco euros), mostra-se 
adequado adotar o procedimento do tipo 
concurso público, com publicação de anúncio 
no Diário da República e no Jornal Oficial da 
União Europeia, tudo em conformidade, 
designadamente, com o previsto nos artigos 
16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, 
alínea a) e 474.º, n.º 3, alínea c), todos do 
CCP; 

 
 
 
 
 

C. O órgão competente para contratar, autorizar 
a despesa, escolher o procedimento, aprovar 
os documentos pré-contratuais (Programa do 
Concurso, Caderno de Encargos e Minuta do 
Anúncio do procedimento), designar o júri, 
nomear o gestor do contrato, aprovar a minuta 
de contrato, bem como para quaisquer outros 
atos inerentes ao procedimento aquisitivo em 
apreço, é a Câmara Municipal, em razão do 
dito preço contratual estimado em 664.335,00 
€ (seiscentos e sessenta e quatro mil, 
trezentos e trinta e cinco euros), a que deverá 
acrescer o IVA à taxa legal em vigor, se 
devido, tudo à luz do disposto, 
designadamente no artigo 33.º, n.º 1, alínea f), 
do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, (repristinado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 
86/2011, de 11/04), e nos artigos 16.º, n.º 1, 
alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, 
47.º, 67.º a 69.º, 290.º-A e 474.º, n.º 3, alínea 
c), todos do CCP; 

 
D. Que é necessário, nomeadamente, identificar 

os fundamentos aduzidos pelo serviço 
requisitante para a fixação do preço base que 
consta no caderno de encargos, propor o júri a 
designar para o procedimento, bem como 
propor o gestor do contrato a celebrar, foi 
elaborado documento intitulado de “proposta 
de autorização para início e tipo de 
procedimento, para nomeação de júri e 
nomeação do gestor do contrato” que se 
anexa, também para efeitos de aprovação; 

 
E. O referido montante de 664.335,00 € 

(seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos 
e trinta e cinco euros), estimado pagar pelo 
Município de Loures, a que acrescerá o IVA à 
taxa legal em vigor, se devido, mostra-se 
fixado no Caderno de Encargos como preço 
base global do procedimento. Esse preço base 
global do procedimento resulta da soma do 
montante de 70.560,00 € (setenta mil, 
quinhentos e sessenta euros) respeitante ao 
Lote 1, com o montante de 118.440,00 € 
(cento e dezoito mil, quatrocentos e quarenta 
euros) respeitante ao Lote 2, com o montante 
de 70.560,00 € (setenta mil, quinhentos e 
sessenta euros) respeitante ao Lote 3, com o 
montante de 12.600,00 € (doze mil e 
seiscentos euros) respeitante ao Lote 4, com o 
montante de 12.600,00 € (doze mil e 
seiscentos euros) respeitante ao Lote 5, com o 
montante de 121.500,00 € (cento e vinte e um 
mil e quinhentos euros) respeitante ao Lote 6, 
com o montante de 105.840,00 € (cento e 
cinco mil, oitocentos e quarenta euros) 
respeitante ao Lote 7, com o montante de 
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12.600,00 € (doze mil e seiscentos euros) 
respeitante ao Lote 8, com o montante de 
35.280,00 € (trinta e cinco mil, duzentos e 
oitenta euros) respeitante ao Lote 9, com o 
montante de 60.120,00 € (sessenta mil, cento 
e vinte euros) respeitante ao Lote 10 e com o 
montante de 12.600,00 € (doze mil e 
seiscentos euros) respeitante ao Lote 11, a 
que acresce o montante de 5% relativamente 
ao preço base estimado para o conjunto de 
serviços que se mostra fixado e especificado 
no Caderno de Encargos, para efeitos de 
aquisições meramente eventuais ao abrigo 
das regras estabelecidas no mesmo Caderno 
de Encargos. Quer isto dizer que para o 
conjunto de serviços que se mostra 
especificado e quantificado no Programa do 
Concurso e no Caderno de Encargos e para 
os quais se previa um preço base global de 
632.700,00 € (seiscentos e trinta e dois mil e 
setecentos euros), acrescendo os referidos 
5% que se traduzem em 31.635,00 € (trinta e 
um mil, seiscentos e trinta e cinco euros), 
alcança-se o supra referido preço base global 
estimado de 664.335,00 € (seiscentos e 
sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e 
cinco euros); 

 
F. Propõe-se que a respetiva despesa ocorra 

pela rubrica 0503 02021001 2017 A 59, 
conforme PRC n.º 1526/2020, datada de 
27/04/2020. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto, designadamente no artigo 33.º, n.º 1, 
alínea f), do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho, (repristinado pela Resolução da 
Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de 
abril), e nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 
20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, 47.º, 67.º a 69.º, 290.º-A 
e 474.º, n.º 3, alínea c), todos do Código dos 
Contratos Públicos, aprovar: 
 
1. O programa do concurso, o caderno de 

encargos e a minuta do anúncio, enquanto 
peças do procedimento, que se anexam; 

 
2. O proposto no documento sob o título 

“proposta de autorização para início e tipo de 
procedimento, designação do júri do 
procedimento e do gestor do contrato”, que se 
anexa. 

 
 
 
 

Loures, 28 de abril de 2020. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO 
PARA INÍCIO E TIPO DE PROCEDIMENTO, 

DESIGNAÇÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO 
E DO GESTOR DO CONTRATO 

 
1- No âmbito da informação n.º 107/DE-DASE/SI-

HS, com o registo webdoc E/22570/2020, bem 
como no âmbito do webdoc E/32387/2020, 
com despacho de concordância do Exmo. Sr. 
Vereador da Câmara Municipal de Loures, 
Gonçalo Caroço, e pelas razões constantes de 
tais documentos, foram instruídas as 
respetivas peças do procedimento, 
nomeadamente o Caderno de Encargos e o 
Programa do Concurso, tendentes à 
contratação para satisfação das necessidades 
identificadas. 
Assim, o procedimento aquisitivo é do tipo 
concurso público, com publicitação no Diário 
da República e no Jornal Oficial da União 
Europeia, ao abrigo do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 16.º, artigos17.º, 18.º e 
alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º, todos do 
Códigos dos Contratos Públicos(CCP), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, na sua redação atual, com vista à 
celebração de contratos de aquisição de 
serviços de transporte escolar para o 
Município de Loures, por lotes, em número de 
11, válidos para o ano letivo de 2020/2021. 

 
2- Por ser o órgão competente para a 

contratação em apreço e, consequente e 
designadamente para a aprovação do 
Caderno de Encargos, do Programa do 
Concurso, da Minuta do Anúncio do 
Procedimento, assim como para a designação 
do júri do procedimento e do gestor do 
contrato, propõe-se que o procedimento seja 
sujeito a deliberação da Câmara Municipal de 
Loures, uma vez que se estima que com a 
execução de todas as prestações que 
constituem o objeto dos contratos a celebrar o 
preço contratual global a pagar pelo Município 
de Loures possa ser na ordem de €664.335,00 
(seiscentos e sessenta e quatro mil trezentos 
e trinta e cinco euros) acrescido de IVA, se 
devido, à taxa legal em vigor, tudo o exposto à 
luz do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na alínea b) do n.º 1 do artigo 
18.ºdo Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho 
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(repristinado pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 86/2011, de 11 de abril), na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º, nos artigos 
17.º, 18.º, na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º e 
nos artigos 36.º, 38.º, 67.º, 290.º-A e 474.º, n.º 
3, alínea c), todos do CCP. 

 
O referido preço contratual estimado de 
664.335,00 € (seiscentos e sessenta e quatro 
mil trezentos e trinta e cinco euros), que se 
mostra fixado como preço base global do 
procedimento no Caderno de Encargos, é 
resultante da soma do montante de 70.560,00 
€ (setenta mil quinhentos e sessenta euros) 
respeitante ao Lote 1, com o montante de 
118.440,00 € (cento e dezoito mil quatrocentos 
e quarenta euros) respeitante ao Lote 2, com o 
montante de 70.560,00 € (setenta mil 
quinhentos e sessenta euros) respeitante ao 
Lote 3, com o montante de 12.600,00 € (doze 
mil e seiscentos euros) respeitante ao Lote 4, 
com o montante de 12.600,00 € (doze mil e 
seiscentos euros) respeitante ao Lote 5, com o 
montante de 121.500,00 € (cento e vinte e um 
mil quinhentos euros) respeitante ao Lote 6, 
com o montante de 105.840,00 € (cento e 
cinco mil oitocentos e quarenta euros) 
respeitante ao Lote 7, com o montante de 
12.600,00 € (doze mil e seiscentos euros) 
respeitante ao Lote 8, com o montante de 
35.280,00 € (trinta e cinco mil duzentos e 
oitenta euros) respeitante ao Lote 9, com o 
montante de 60.120,00 € (sessenta mil cento e 
vinte euros) respeitante ao Lote 10 e com o 
montante de 12.600,00 € (doze mil e 
seiscentos euros) respeitante ao Lote 11, a 
que acresce o montante de 5% relativamente 
ao preço base estimado para o conjunto de 
serviços que se mostra fixado e especificado 
no Caderno de Encargos, para efeitos de 
aquisições meramente eventuais ao abrigo 
das regras estabelecidas no Caderno de 
Encargos. 
 
Quer isto dizer que para o conjunto de 
serviços que se mostra especificado e 
quantificado nos anexos do Programa do 
Concurso e do Caderno de Encargos e para 
os quais se previa um preço base global de 
632.700,00 € (seiscentos e trinta e dois mil e 
setecentos euros), acrescendo os referidos 
5% que se traduzem em 31.635,00 € (trinta e 
um mil seiscentos e trinta e cinco euros), 
alcança-se o supra referido preço base global 
do procedimento estimado de 664.335,00 € 
(seiscentos e sessenta e quatro mil trezentos 
e trinta e cinco euros). 

 
 

3- Nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 47.º do CCP, o preço base indicado - 
montante global e por lote - foi definido pelo 
serviço requisitante, serviço esse que 
fundamentou o preço da seguinte forma: 
"Propõe-se neste procedimento uma 
diminuição do número de lotes e uma redução 
do valor, estes são fruto de uma análise e da 
otimização de recursos/número de alunos, 
locais de proveniência e escolas. Os preços 
propostos são os praticados atualmente no 
mercado, e tem por base os do ano letivo 
2019/2020, efetivando-se uma diminuição no 
valor global do procedimento." 

 
4- Propõe-se que as propostas sejam 

apresentadas através da plataforma eletrónica 
Vortalnext, estabelecendo um prazo para 
apresentação das mesmas de 33 (trinta e três) 
dias, contados a partir da data de envio do 
anúncio do concurso para publicação no Diário 
da República, tendo como hora limite de 
entrega as18 horas do 33.º (trigésimo terceiro) 
dia. 
Se o termo do prazo ocorrer num sábado, 
domingo ou feriado, tal termo transfere-se 
para as 18 horas do primeiro dia útil seguinte. 

 
5- Para efeitos de condução do procedimento 

aquisitivo propõe-se que, nos termos do 
disposto no artigo 67.º do CCP, seja 
designado o seguinte júri e que, além das 
competências previstas no artigo 69.º do CCP, 
lhe seja conferida competência para prestar 
esclarecimentos quanto à boa compreensão e 
interpretação a fazer das peças do 
procedimento: 

 
Presidente - Dr. Viriato Aguilar 
1.º Vogal Efetivo - Dr.ª Alexandra Pestana 
2.º Vogal Efetivo - Dr.ª Sofia Lopes 
1.º Vogal Suplente - Sr.ª Ana Antunes 
2.ºVogal Suplente - Sr.ª Ana Paula Pardal 
 
 
6- Propõe-se que a respetiva despesa ocorra 

pela rubrica 0503020210012017A59, 
conforme PRC n.º 1526/2020, datada de 
27/04/2020. 

 
7- Nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 290.º-A do CCP, o serviço requisitante 
indicou para Gestora do Contrato decorrente 
do procedimento a Dr.ª Helena Saias, técnica 
que exerce funções na DASE, com o endereço 
eletrónico helenasaias@cm-loures.pt e 
contacto telefónico 211151123, pelo que 
assim se propõe. 
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Assim 
 
E tendo presente que nem todo o conteúdo desta 
proposta está refletido no teor das peças do 
procedimento, nomeadamente no Programa do 
Concurso, no Caderno de Encargos e na Minuta 
do Anúncio do Procedimento, dado que não 
decorre obrigação de aí constar, o que é o caso da 
designação do Gestor do Contrato, propõe-se que 
esta proposta seja submetida a aprovação pela 
Câmara Municipal de Loures em conjunto com as 
peças do procedimento. 
 
Junta em anexo: Caderno de Encargos, Programa 
do Concurso e Minuta do Anúncio do 
Procedimento. 

 
Loures, 28 de abril de2020. 

 
À consideração do Chefe da DCA. 

 
A Instrutora do Processo 

Ana Cristina Antunes 
 
 

A Coordenadora Técnica 
Ana Paula Pardal 

 
 

De acordo 
 

O Chefe da DCA 
Viriato Aguilar 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENÇÃO SOCIOEDUCATIVA 
 

Processo n.º 52478/DCA/2019 
Projeto A.M.A. - Adaptação ao Meio Aquático 
Proposta de aprovação dos atos praticados, 
designadamente os respeitantes à resposta ao 
pedido de esclarecimentos, erros e omissões, de 
aprovação do Projeto de Decisão de Adjudicação, 
com a concomitante aprovação da adjudicação à 
proposta apresentada pela entidade GESLOURES 
- Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda., de aprovação do projeto de 
minuta do contrato a celebrar e de liquidação da 
taxa devida pela respetiva redução do contrato a 
escrito. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 228/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures da Proposta de 
Deliberação n.º 157/2020, que ocorreu em 
08.04.2020 na 59.ª Reunião Ordinária, foi 
adotado um procedimento de contratação, 
qualificado como contratação excluída ao 
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º do 
Código dos Contratos Públicos (CCP), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, na sua redação atual, não sendo 
aplicável ao mesmo a parte II do referido CCP; 

 
B. Foi desenvolvido o procedimento sob o 

número de processo 52478/DCA/2020, com 
vista à celebração de um contrato de 
aquisição de serviços para garantir uma aula 
de Adaptação ao Meio Aquático uma vez por 
semana, com a duração de 45 minutos, aos 
alunos do 1.º ano de escolaridade no terceiro 
período, aos alunos do 2.º ano de 
escolaridade no segundo período, aos alunos 
do 3.º ano de escolaridade distribuídos ao 
longo do ano letivo e aos alunos do 4.º ano de 
escolaridade no primeiro período do ano letivo 
2020/2021, procedimento esse no qual foi 
convidada a entidade GESLOURES - Gestão 
de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, 
Lda.; 

 
C. No prazo para apresentação de proposta, a 

entidade convidada veio solicitar, por escrito e 
através de correio eletrónico, esclarecimentos, 
erros e omissões. Uma vez que o pedido de 
esclarecimentos, erros e omissões se referia à 
distribuição das aulas dos alunos do 3.º ano, 
se seriam no 1.º período conforme indicado no 
Convite e no Caderno de Encargos aprovado 
na Reunião de Câmara supra referida ou se 



 

 
N.º 9 

 

 
 

6 de MAIO 
de 2020 

 
 
 
 

62 

 

seriam distribuídos ao longo do ano conforme 
o disposto no anexo A do Caderno de 
Encargos, foi dado a conhecer ao serviço 
requisitante o teor daquele documento e 
solicitou-se a respetiva análise e pronúncia; 

 
D. O serviço requisitante pronunciou-se 

esclarecendo tratar-se de um lapso material 
constante quer do Convite quer do Caderno de 
Encargos, encontrando-se, no entanto, o 
anexo A correto quanto à respetiva 
distribuição dos alunos do 3.º ano por 
períodos. Neste sentido, e de forma a 
aproveitar os atos já praticados no 
procedimento, sujeita-se à aprovação do 
órgão competente para contratar, a Câmara 
Municipal de Loures, o respetivo ato praticado; 

 
E. Decorrido o prazo para a apresentação de 

proposta, os serviços da Divisão de 
Contratação e Aprovisionamento (DCA), 
unidade instrutora do procedimento, 
elaboraram o Projeto de Decisão de 
Adjudicação, o qual se anexa sob a 
designação de Doc. 1, decorrente da 
apresentação de proposta por parte da 
referida entidade convidada e tendente à 
sujeição ao órgão competente para contratar, 
a Câmara Municipal de Loures, para efeitos de 
deliberação de aprovação do mesmo com a 
concomitante aprovação da adjudicação à 
proposta apresentada pela entidade 
GESLOURES - Gestão de Equipamentos 
Sociais, EM, Unipessoal, Lda., bem como 
todos os atos praticados, designadamente os 
respeitantes à resposta ao pedido de 
esclarecimentos, erros e omissões, tudo o 
exposto à luz do disposto nas alíneas f) e dd) 
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro; 

 
F. Do referido Projeto de Decisão de Adjudicação 

que cumpre submeter à Câmara Municipal de 
Loures, consta proposta de decisão de 
adjudicação à proposta da entidade 
GESLOURES - Gestão de Equipamentos 
Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., proposta essa 
que integra o atributo preço global de € 
585.365,85 (quinhentos e oitenta e cinco mil, 
trezentos e sessenta e cinco euros e oitenta e 
cinco cêntimos), preço esse que se traduz 
num preço mensal de 65.040,65 € (sessenta e 
cinco mil, quarenta euros e sessenta e cinco 
cêntimos), preços estes aos quais acresce IVA 
à taxa em vigor de 23%; 

 
 
 
 

G. Adjudicada que seja a proposta em causa, 
mostra-se necessária a aprovação, por parte 
da Câmara Municipal de Loures, do projeto de 
minuta do contrato a celebrar, a qual se anexa 
sob a designação de Doc. 2; 

 
H. Ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 

18.º do Regulamento de Taxas do Município 
de Loures, é devida taxa pela redução do 
contrato a escrito, a suportar pela entidade 
adjudicatária GESLOURES - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda.. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal Loures, ao abrigo do 
disposto nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
e no artigo 18.º do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, delibere aprovar: 
 
1. Os atos praticados, designadamente os 

respeitantes à resposta ao pedido de 
esclarecimentos, erros e omissões; 

 
2. O Projeto de Decisão de Adjudicação, com a 

concomitante aprovação da adjudicação à 
proposta apresentada pela entidade 
GESLOURES - Gestão de Equipamentos 
Sociais, E.M., Unipessoal, Lda.; 

 
3. O projeto de minuta do contrato a celebrar 

entre a entidade adjudicante Município de 
Loures e a entidade adjudicatária 
GESLOURES - Gestão de Equipamentos 
Sociais, E.M., Unipessoal, Lda.; 

 
4. A liquidação da taxa devida pela respetiva 

redução do contrato a escrito, a pagar pela 
entidade adjudicatária GESLOURES - Gestão 
de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, 
Lda. 

 
 

Loures, 28 de abril de 2020. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
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PROJETO DE DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO 
 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de abril de dois 
mil e vinte, os serviços competentes do Município 
de Loures procederam à análise da proposta 
apresentada, no âmbito do procedimento de 
contratação desenvolvido ao abrigo de 
contratação excluída, nos termos do disposto no 
n.º 1 do artigo 5.º do Código dos Contratos 
Públicos (CCP), que corre sob o n.º 
52478/DCA/2019, com vista à celebração de um 
contrato de aquisição de serviços para garantir 
uma aula de Adaptação ao Meio Aquático uma vez 
por semana, com a duração de 45 minutos, aos 
alunos do 1.º ano de escolaridade no terceiro 
período, aos alunos do 2.º ano de escolaridade no 
segundo período, aos alunos do 3.º ano de 
escolaridade distribuídos ao longo do ano letivo e 
aos alunos do 4.º ano de escolaridade no primeiro 
período do ano letivo 2020/2021, e no qual 
formalizou-se o convite à entidade GESLOURES, 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda.. 
 
No prazo para apresentação de proposta, a 
entidade convidada veio solicitar, por escrito e 
através de correio eletrónico, esclarecimentos, 
erros e omissões, conforme documento que se 
junta em anexo sob a designação de Doc.1. Uma 
vez que o pedido de esclarecimentos, erros e 
omissões se referia à distribuição das aulas dos 
alunos do 3.ºano, se seriam no 1.º período 
conforme indicado no Convite e no Caderno de 
Encargos ou se seriam distribuídos ao longo do 
ano conforme o disposto no anexo A do Caderno 
de Encargos, foi dado a conhecer ao serviço 
requisitante o teor daquele documento e solicitou-
se a respetiva análise e pronúncia. 
 
Pronunciou-se o serviço requisitante, 
esclarecendo tratar-se de um lapso material 
constante quer do Convite quer do Caderno de 
Encargos, encontrando-se, no entanto, o anexo A 
correto quanto à respetiva distribuição dos alunos 
do 3.º ano por períodos, tudo conforme a resposta 
ao pedido de esclarecimentos, erros e omissões 
notificada à entidade convidada, documentos que 
se juntam em anexo sob a designação de Doc. 2 e 
Doc. 3. Neste sentido, e de forma a aproveitar os 
atos já praticados no procedimento, sujeita-se à 
aprovação do órgão competente para contratar, a 
Câmara Municipal de Loures, o respetivo ato 
praticado. 
 
Analisada a proposta e considerando que se 
encontra respeitado o clausulado do caderno de 
encargos, assim como o convite, submete-se o 
presente projeto de decisão de adjudicação ao 
órgão competente para contratar, a Câmara 
Municipal de Loures, nos termos do disposto nas 

alíneas f) e dd) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e na alínea 
b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho (repristinado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 
86/2011, de 11 de abril), propondo-se a 
adjudicação da proposta apresentada pela 
GESLOURES, Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda., para a celebração do 
contrato de aquisição de serviços para garantir 
uma aula de Adaptação ao Meio Aquático uma vez 
por semana, com a duração de 45 minutos, aos 
alunos do 1.º ano de escolaridade no terceiro 
período, aos alunos do 2.º ano de escolaridade no 
segundo período, aos alunos do 3.º ano de 
escolaridade distribuídos ao longo do ano letivo e 
aos alunos do 4.º ano de escolaridade no primeiro 
período do ano letivo 2020/2021, pelo preço 
contratual de 585.365,85 € (quinhentos e oitenta e 
cinco mil, trezentos e sessenta e cinco euros e 
oitenta e cinco cêntimos), preço esse que 
traduz-se num preço mensal de 65.040,65 € 
(sessenta e cinco mil, quarenta euros e sessenta e 
cinco cêntimos), preços estes aos quais acresce 
IVA à taxa de 23%. 
 
Assim, propõe-se a aprovação pelo órgão 
competente para contratar, a Câmara Municipal de 
Loures, do presente projeto de decisão de 
adjudicação e, inerentemente, da proposta de 
adjudicação da proposta apresentada pela 
entidade convidada, bem como todos os atos 
praticados, designadamente os respeitantes à 
resposta ao pedido de esclarecimentos, erros e 
omissões nos exatos termos constantes do Doc.3. 
 
Junta: Doc. 1,Doc. 2 e Doc. 3. 

 
 

Loures, 21 de abril de 2020. 
 

A Jurista/Instrutora do Processo 
 

Vanessa Rodrigues Freitas 
 
 

De acordo, 
 

O Chefe da DCA 
 

Viriato Aguilar 
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PROJETO DE MINUTA 
 

AQUISIÇÃO 
 

Entre: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Contraente, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, que também 
usa assinar Bernardino Soares, Primeiro 
Outorgante, na qualidade de Presidente da 
Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
GESLOURES, Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda., titular do número único de 
matrícula na Conservatória do Registo Comercial 
e de pessoa coletiva número 502814063, com 
sede na Rua António Caetano Bernardo, C.P. 
2670-404 Loures, Freguesia de Loures, Município 
de Loures, endereço eletrónico 
geral@gesloures.pt, com o capital social de 
3.562.000,00 euros, matriculada na Conservatória 
do Registo Predial/Comercial de Loures, adiante 
designada por Segundo Contraente, neste ato 
representada por ......... , Segundo(a) Outorgante, 
na qualidade de ………… da mencionada 
sociedade, conforme Certidão Permanente do 
Registo Comercial online visualizada na presente 
data, através do código de acesso ………. . 
 
- Tendo em conta a deliberação da Câmara 

Municipal de Loures, tomada na sua 59.ª 
Reunião Ordinária, realizada em 08 de abril de 
2020, que aprovou o início de procedimento 
de contratação excluída, o caderno de 
encargos e o convite à apresentação de 
proposta, assim como a designação do júri do 
procedimento e do gestor do contrato, 
publicitado no Boletim Municipal de Loures, n.º 
7, na mesma data. 

 
- Tendo, também, em conta a deliberação de 

adjudicação, de aprovação da minuta de 
contrato e de aprovação dos esclarecimentos 
prestados, bem como dos erros e omissões, 
tomada pela Câmara Municipal de Loures na 
sua . .ª Reunião Ordinária, realizada em … de 
……. de 2020 nos termos do disposto no 
artigo 96.º e seguintes, do Código dos 
Contratos Públicos. 

 
Acordam em celebrar o presente contrato de 
Aquisição de Serviços que se rege pelas 
Cláusulas seguintes: 
 

Cláusula Primeira - 1. O contrato tem por objeto a 
Prestação de Serviços para garantir uma aula de 
Adaptação ao Meio Aquático uma vez por 
semana, com a duração de 45 minutos aos alunos 
do 1.º ano de escolaridade no terceiro período, 
aos alunos do 2.º ano de escolaridade no segundo 
período, aos alunos do 3.º ano de escolaridade 
distribuídos ao longo do ano letivo e aos alunos do 
4.º ano de escolaridade no primeiro período do 
Ano Letivo de 2020/2021, a cumprir, consoante as 
Escolas, número de alunos por ano, turmas e 
agrupamentos, identificados no Anexo A do 
Caderno de Encargos, nas moradas das piscinas 
aí igualmente indicadas, nos termos da Proposta 
do Segundo Contraente, nas cláusulas e anexos 
do Caderno de Encargos e demais elementos 
escritos, documentos que aqui se dão por 
integralmente reproduzidos e que ficarão 
arquivados, constituindo parte integrante do 
presente contrato, de acordo com o previsto no 
artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
2. O objeto contratual inclui ainda a realização de 

festivais nas piscinas municipais, num sábado 
em data a indicar no final de cada trimestre. 

 
Cláusula Segunda - 1. O contrato tem início de 
produção de efeitos em 01 de outubro de 2020 e 
cessa em 30 de junho de 2021, correspondente ao 
ano letivo 2020/2021, sem prejuízo das obrigações 
acessórias que devam perdurar além da cessação 
do contrato. 
 
2. Os serviços serão prestados em dias úteis, 

exceto nas interrupções letivas, contabilizando 
para a prestação de serviço efetivo de 151 
(cento e cinquenta e um) dias úteis e 3 (três) 
sábados. 

 
Cláusula Terceira - Sem prejuízo de outras 
obrigações previstas na legislação aplicável, no 
Caderno de Encargos ou nas cláusulas 
contratuais, decorrem ainda para o Segundo 
Contraente, as seguintes obrigações: 
 
a) Assegurar uma aula de 45minutos semanal 

por período letivo na piscina municipal, no 
âmbito do projeto de adaptação ao meio 
aquático, no ano letivo 2020/2021; 

b) Organizar as aulas semanais do projeto AMA 
considerando que os alunos do 3.º ano de 
escolaridade frequentarão uma aula semanal 
de 45 minutos de forma distribuída ao longo 
do ano conforme consta do anexo A, os 
alunos do 4.º ano de escolaridade 
frequentarão uma aula semanal de 45 
minutos, durante o primeiro período escolar, 
os alunos do 2.º ano de escolaridade 
frequentarão uma aula semanal de 45 
minutos, no segundo período escolar e os 
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alunos do 1.º ano de escolaridade 
frequentarão uma aula semanal de 45 
minutos, no terceiro período escolar; 

c) Garantir a execução da atividade em 151 dias 
úteis (no ano 2020 serão 53 dias e em 2021 
serão 98 dias) e 3 dias não úteis (Festivais ao 
sábado, sendo que em 2020 será um dia e em 
2021 serão dois dias); 

d) Realização de um Festival no final de cada 
período escolar, para os alunos envolvidos, a 
ocorrer num sábado a indicar posteriormente; 

e) Os conteúdos pedagógicos e a programação 
dos conteúdos lecionados nas aulas serão da 
responsabilidade do concorrente; 

f) Afetar aos serviços o número de professores 
necessários a cada aula; 

g) Assegurar o acompanhamento em cada 
balneário com recursos humanos (1 feminino e 
2 masculino); 

h) Acautelar e preparar a chegada dos alunos à 
Piscina Municipal 15 minutos antes do início 
da aula; 

i) Assegurar a manutenção e a limpeza das 
piscinas, qualidade da água, incluindo 
balneários, de modo a garantir perfeitas 
condições de funcionamento; 

j) Assegurar a existência de secadores de 
cabelo nos balneários, em número suficiente 
face aos participantes por aula; 

k) Garantir a qualidade das prestações de 
serviços objeto de adjudicação; 

l) Identificar, através de faixa ou de outra forma 
claramente visível, que nas piscinas 
municipais decorrem as aulas do Projeto 
A.M.A. do Município de Loures. 

 
Cláusula Quarta - 1. Pela prestação dos serviços 
previstos na Cláusula Primeira, o Primeiro 
Contraente obriga-se a pagar ao Segundo 
Contraente o valor global de 585.365,85 € 
(quinhentos e oitenta e cinco mil, trezentos e 
sessenta e cinco euros e oitenta e cinco 
cêntimos), acrescido de IVA - Imposto sobre o 
Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor, se 
legalmente devido, sendo o valor mensal a pagar 
de 65.040,65 € (sessenta e cinco mil e quarenta 
euros e sessenta e cinco cêntimos). 
 
2. A despesa resultante deste contrato será 

satisfeita pela dotação orçamental seguinte: 
Classificação orgânica:0504, classificação 
económica: 020225. 
 
3. Ao contrato foi atribuída a ficha de 

compromisso com o número 2020/1835, 
datado de 29 de abril de 2020. 

 
 
 

Cláusula Quinta - Os pagamentos devidos pelo 
Primeiro Contraente serão efetuados nos termos 
definidos na Cláusula Quinta do Caderno de 
Encargos. 
 
Cláusula Sexta - Pelo não cumprimento do 
estabelecido contratualmente, por razões 
imputáveis ao Segundo Contraente são 
estabelecidas penalidades nos termos da Cláusula 
Sexta do Caderno de Encargos. Assim, qualquer 
situação de incumprimento originará uma sanção 
financeira, sendo as sanções graduadas em cinco 
níveis, de acordo com o seguinte: 
 
a) Nível 1 - Caso se reportem atrasos e 

incumprimentos de horários num intervalo de 
10 minutos em mais do que 10% do total de 
aulas a executar num período letivo: Valor de 
100,00 € (cem euros); 

b) Nível 2 - Caso se reportem atrasos e 
incumprimentos de horários num intervalo de 
15 minutos em mais do que 20% do total de 
aulas a executar num período letivo: Valor de 
200,00 € (duzentos euros); 

c) Nível 3 - Caso se reportem atrasos e 
incumprimentos de horários num intervalo de 
15 minutos em mais do que 30% do total de 
aulas a executar num período letivo: Valor de 
300,00 € (trezentos euros); 

d) Nível 4 - Caso se reportem 5% de aulas 
previstas para um período letivo, mas não 
executadas: Valor de 400,00 € (quatrocentos 
euros); 

e) Nível 5 - Caso se reportem 10% de aulas 
previstas para um período letivo, mas não 
executadas: Valor de 500,00 € (quinhentos 
euros), 

 
Cláusula Sétima - 1. O Primeiro Contraente pode 
resolver o contrato a título sancionatório nos casos 
previstos no artigo 333.º do Código dos Contratos 
Públicos, sem prejuízo do direito a indemnização 
nos termos gerais de direito. 
 
2. No caso do adjudicatário, em específico, não 

cumprir de forma exata e pontual as 
obrigações contratuais ou parte delas por facto 
que lhe seja imputável, o Primeiro Contraente 
notificá-lo-á, para cumprir dentro de um prazo 
a determinar, salvo quando o cumprimento se 
tenha tornado impossível ou o Primeiro 
Contraente tenha perdido o interesse na 
prestação. 

 
3. Mantendo-se a situação de incumprimento 

após o decurso do prazo determinado, o 
Primeiro Contraente pode optar pela 
efetivação das prestações de natureza 
fungível em falta ou, então, por resolver o 
contrato com fundamento específico em 
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incumprimento definitivo, nos termos do 
disposto no artigo 333.º do Código dos 
Contratos Públicos. 

 
Cláusula Oitava - O Primeiro Contraente pode 
resolver o contrato por razões de interesse 
público, ou com o fundamento na alteração 
anormal e imprevisível das circunstâncias, de 
acordo com o previsto, respetivamente, no artigo 
334.º e no artigo 335.º do Código dos Contratos 
Públicos. 
 
Cláusula Nona - Para todas as questões 
emergentes do contrato será competente o 
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, com 
expressa renúncia a qualquer outro. 
 
Cláusula Décima - 1. Fazem parte integrante do 
contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, e 

retificações relativos ao Caderno de Encargos; 
b) O Caderno de Encargos, Programa de 

Concurso, a proposta adjudicada e os 
esclarecimentos sobre a mesma, prestados 
pelo Primeiro Contraente. 

 
2. Em caso de divergência entre os documentos 

referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 
pela ordem pela qual são indicadas nesse 
número. 
Quando a divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato, 
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 
ajustamentos propostos e aceites pelo 
Primeiro Contraente. 

 
Cláusula Décima Primeira - Foi designada pelo 
Primeiro Contraente, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 290.º-A do Código dos 
Contratos Públicos, gestora do contrato a Dr.ª Rita 
Cruz. 
 
Cláusula Décima Segunda - 1. As notificações e 
comunicações entre os Contraentes relativas à 
fase de execução do contrato devem ser 
efetuadas por e-mail para os seguintes endereços 
eletrónicos: 
 
- Município de Loures: rita_cruz@cm-loures.pt 
- GESLOURES, Gestão de Equipamentos 

Sociais, E.M., Unipessoal, Lda.: 
geral@gesloures.pt 

 
2. Qualquer alteração das informações de 
contacto contidas no contrato deve ser 
comunicada aos contraentes. 
 

Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus 
representados, aceitam o presente contrato nas 
condições exaradas. 
 
Pelo Segundo Outorgante foram exibidos os 
seguintes documentos: 
 
... 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente, dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária, das Sr.ªs 
Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista e as abstenções da Sr.ª 
Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 

 
 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de aprovação da abertura de concurso 
interno de acesso limitado para 1 Agente 
Graduado Principal e de concurso interno de 
acesso geral para 12 Agentes Municipais de 1.ª 
Classe, da Carreira de Polícia Municipal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 229/2020 

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

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

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados 1 posto de trabalho na categoria de 
agente graduado principal e 13 postos de 
trabalho na categoria de agente municipal de 
1.ª classe, da Carreira de Polícia Municipal; 

 
C. A promoção a categoria superior da carreira 

de Polícia Municipal faz-se de acordo com o 
estipulado no artigo 11.º, n.º 1, do Decreto-Lei 
n.º 39/2000, de 17 de março, existindo 
trabalhadores no Município que reúnem tais 
condições; 
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D. A carreira de Polícia Municipal é uma carreira 
não revista específica da administração local, 
à mesma, e ao abrigo do n.º 1 do artigo 41.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, continuam 
a aplicar-se as disposições normativas que lhe 
eram aplicáveis em 31 de dezembro de 2008, 
nomeadamente no que diz respeito ao regime 
da carreira e ao recrutamento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
abertura de concurso interno de acesso limitado 
para 1 Agente Graduado Principal e de concurso 
interno de acesso geral para 12 Agentes 
Municipais de 1.ª Classe, da Carreira de Polícia 
Municipal. 

 
 

Loures, 28 de abril de 2020. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da abertura de concurso 
interno de acesso limitado para sete Técnicos de 
Informática de grau 2, nível 1. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 230/2020 

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

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

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho na categoria de 
Técnico de Informática de grau 2, nível 1; 

 
 

C. A promoção a categoria superior da carreira 
informática faz-se de acordo com o estipulado 
no artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 97/2001, 
de 26 de março, existindo trabalhadores no 
Município que reúnem tais condições; 

 
D. A carreira de informática é uma carreira de 

regime especial e ao abrigo do n.º 1 do artigo 
41.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
continuam a aplicar-se as disposições 
normativas que lhe eram aplicáveis em 31 de 
dezembro de 2008, nomeadamente no que diz 
respeito ao regime da carreira e ao 
recrutamento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
abertura de concurso interno de acesso limitado 
para sete Técnicos de Informática de grau 2, nível 
1. 

 
 

Loures, 28 de abril de 2020. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da abertura de concurso 
interno de acesso limitado para dois Especialistas 
de Informática de grau 2, nível 1 e um Especialista 
de Informática de Grau 3, nível 1. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 231/2020 

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

Extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 15 de novembro de 2019, e na 2.ª Reunião 
da 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, realizada em 12 de dezembro de 
2019, foram aprovados o Orçamento Municipal 
e o Mapa de Pessoal para o ano de 2020; 
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B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 
ocupados postos de trabalho nas categorias 
de Especialista de Informática de grau 2, nível 
1 e de Especialista de Informática de grau 3, 
nível 1; 

 
C. A promoção a categoria superior da carreira 

informática faz-se de acordo com o estipulado 
no artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 97/2001, 
de 26 de março, existindo trabalhadores no 
Município que reúnem tais condições; 

 
D. A carreira de informática é uma carreira de 

regime especial e ao abrigo do n.º 1 do artigo 
41.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
continuam a aplicar-se as disposições 
normativas que lhe eram aplicáveis em 31 de 
dezembro de 2008, nomeadamente no que diz 
respeito ao regime da carreira e ao 
recrutamento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
abertura de concurso interno de acesso limitado 
para dois Especialistas de Informática de grau 2, 
nível 1 e um Especialista de Informática de Grau 
3, nível 1. 

 
 

Loures, 28 de abril de 2020. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de aprovação da admissão de 7 (sete) 
trabalhadores, para constituição de vínculo de 
emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, na categoria de Assistente 
Técnico, a afetar à Divisão de Atendimento, 
Informação e Comunicação. por utilização de 
reserva de recrutamento interna de procedimento 
concursal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 232/2020 

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

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

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho na categoria de 
Assistente Técnico, da carreira geral de 
Assistente Técnico; 

 
C. Em resultado do procedimento concursal 

comum para ocupação de 19 postos de 
trabalho da carreira de Assistente Técnico, 
aprovado por deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, na sua 24.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 24 de outubro de 2018 
e publicado em Diário da República, 2.ª série, 
n.º 13, de 18 de janeiro de 2019, Aviso n.º 
1191/2019, foi constituída reserva de 
recrutamento interna; 

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

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

 
E. O montante máximo a afetar ao recrutamento 

de trabalhadores necessários à ocupação de 
postos de trabalho previstos e não ocupados 
no Mapa de Pessoal foi aprovado pela 
Câmara Municipal de Loures e inscrito na 
classificação económica do orçamento 
municipal 01.01.04.04 - recrutamento de 
pessoal para novos postos de trabalho; 
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F. Existe relevante interesse público no 
recrutamento de assistentes técnicos tendo 
em conta as atividades de natureza 
permanente a desenvolver pelos serviços 
municipais. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 7 (sete) trabalhadores para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, na categoria de 
Assistente Técnico, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da Republica, 2.ª série, n.º 13, 
de 18 de janeiro de 2019, Aviso n.º 1191/2019, a 
afetar à Divisão de Atendimento, Informação e 
Comunicação. 

 
 

Loures, 28 de abril de 2020. 
 

O Vereador  
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da abertura de 
procedimentos concursais comuns de 
recrutamento, para ocupação de postos de 
trabalho da categoria de Assistente Operacional, 
da carreira geral de Assistente Operacional, para 
constituição de vínculo de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 233/2020 

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

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

 

B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 
ocupados postos de trabalho na categoria de 
Assistente Operacional, da carreira geral de 
Assistente Operacional, nas áreas funcionais 
de: Asfaltador, Calceteiro, Canalizador, 
Carpinteiro de Limpos, Carregador, Coveiro, 
Eletricista, Geral, Mecânico, Pedreiro, 
Tratador/Apanhador de Animais e Viveirista; 

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

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

 
D. O montante máximo a afetar ao recrutamento 

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

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

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
na sua redação atual, foi consultada a Área 
Metropolitana de Lisboa (AML), enquanto 
entidade gestora da requalificação nas 
Autarquia Locais (EGRA), que informou, a 12 
de março de 2020, que ainda não se encontra 
constituída a EGRA para os seus Municípios; 

 
F. O Município de Loures não assume a posição 

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

 
G. Existe relevante interesse público no 

recrutamento de Assistentes Operacionais nas 
seguintes áreas funcionais: Asfaltador, 
Calceteiro, Canalizador, Carpinteiro de 
Limpos, Carregador, Coveiro, Eletricista, 
Geral, Mecânico, Pedreiro, 
Tratador/Apanhador de Animais e Viveirista, 
tendo em conta as atividades de natureza 
permanente a desenvolver pelos serviços 
municipais. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
abertura de procedimentos concursais comuns de 



 

 
N.º 9 

 

 
 

6 de MAIO 
de 2020 

 
 
 
 

70 

 

recrutamento nos termos do n.º 4 do artigo 30.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, para 
a ocupação dos seguintes postos de trabalho da 
categoria de Assistente Operacional, da carreira 
geral de Assistente Operacional para a 
constituição de vínculo de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado: 
 

Área Funcional Unidade 
Orgânica 

Total 

Asfaltador DOM 3 
Calceteiro DOM 1 
Canalizador DOM 1 

DA 1 
Carpinteiro de Limpos DOM 3 
Carregador DTO 2 

DGMA 3 
Coveiro DA 5 
Eletricista DOM 3 
Geral DGMA 8 
Mecânico DTO 1 
Pedreiro DOM 4 

DCSH 1 
Tratador/Apanhador de Animais DSV 2 
Viveirista DA 2 

Total 40 

 
 

Loures, 29 de abril de 2020. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
Proposta de aprovação da abertura de 
procedimento concursal para constituição de 
reserva de recrutamento, para futura ocupação de 
posto(s) de trabalho da categoria de Assistente 
Operacional, da carreira geral de Assistente 
Operacional, na área funcional de Serralheiro, 
para exercício de funções no Departamento de 
Coesão Social e Habitação, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 234/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Núcleo da Equipa de Obras da Divisão de 

Habitação necessitará de ser reforçado na 
área profissional de serralheiro, é fundamental 
a existência de uma reserva de recrutamento 
que permita dar resposta à necessidade do 
serviço; 

B. 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; 

 
C. O Município de Loures não assume a posição 

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

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

 
 

Loures, 29 de abril de 2020. 
 

O Vereador dos Recursos Humanos 
 

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

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 
adjudicação, ao Banco Português de Investimento 
(BPI, S.A), de empréstimo no valor de 
11.298.500,00 €, nos termos da proposta n.º 
123/2020 do Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 205/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A Assembleia Municipal de Loures e a 

Assembleia Municipal de Odivelas aprovaram 
em 04/dez/2019 e 03/dez/2019, 
respetivamente, autorizar a contração de 
empréstimo bancário pelos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), no 
valor de 11.298.500,00 € (onze milhões 
duzentos e noventa e oito mil e quinhentos 
euros) destinado a financiar um conjunto de 
investimentos inscritos no Plano Plurianual de 
Investimentos; 

 
B. Após o desenvolvimento do processo de 

consultas às entidades bancárias o Conselho 
de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), na 
sua 60.ª Reunião Ordinária, de 17 de abril de 
2020, aprovou remeter aos Municípios de 
Loures e Odivelas a proposta n.º 123/2020 
relativa à adjudicação do empréstimo. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal, nos termos da proposta 
apresentada pelo Conselho de Administração dos 
SIMAR, n.º 123/2020, delibere aprovar, nos termos 
do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, na sua redação vigente, conjugado com 
a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, e submeter à 
Assembleia Municipal de Loures, a adjudicação ao 
Banco Português de Investimento (BPI, S.A) do 
empréstimo no valor de 11.298.500,00 € (onze 
milhões duzentos e noventa e oito mil e 
quinhentos euros) nas condições apresentadas. 

 
 
 

Loures, 28 de abril de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente, dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária, da Sr.ª 
Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata e as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 
adjudicação, ao Banco Português de Investimento 
(BPI, S.A), de empréstimo no valor de 
1.471.800,00 €, nos termos da proposta n.º 
124/2020 do Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 206/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A Assembleia Municipal de Loures e a 

Assembleia Municipal de Odivelas aprovaram 
em 04/dez/2019 e 03/dez/2019, 
respetivamente, autorizar a contração de 
empréstimo bancário pelos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), no 
valor de 1.471.800,00 € (um milhão 
quatrocentos e setenta e um mil e oitocentos 
euros) destinado a financiar a aquisição de 
viaturas pesadas para recolha de resíduos 
sólidos; 

 
B. Após o desenvolvimento do processo de 

consultas às entidades bancárias o Conselho 
de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), na 
sua 60.ª Reunião Ordinária, de 17 de abril de 
2020, aprovou remeter aos Municípios de 
Loures e Odivelas, a proposta n.º 124/2020 
relativa à adjudicação do empréstimo. 
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Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal, nos termos da proposta 
apresentada pelo Conselho de Administração dos 
SIMAR, n.º 124/2020, delibere aprovar, nos termos 
do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, na sua redação vigente, conjugado com 
a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, e submeter à 
Assembleia Municipal de Loures, a adjudicação ao 
Banco Português de Investimento (BPI, S.A) do 
empréstimo no valor de 1.471.800,00 € (um milhão 
quatrocentos e setenta e um mil e oitocentos 
euros), nas condições apresentadas. 

 
 

Loures, 28 de abril de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 240/2020 
 

de 4 de maio de 2020 
 

(registo E/44441/2020, de 5 de maio de 2020) 
 

Declaração da Situação de Calamidade 
Alteração das Medidas 

Excecionais e Temporárias 
de Resposta à Situação Epidemiológica 

provocada pelo Coronavírus 
SARS-CoV2 - COVID-19 

Regulamentação da Declaração 
do Estado de Calamidade 

 
Na sequência de recomendações anteriores das 
autoridade de saúde do concelho, do Delegado 
de Saúde Coordenador, Chefe do Serviços de 
Saúde Pública do ACES de Loures e Odivelas e 
da DGS - Direção Geral de Saúde, foram 
exarados e publicados vários Despachos da 
Presidência e da Vereação da Câmara Municipal 
de Loures, 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. 
 
Estas medidas foram seguidas da ativação do 
Plano Municipal de Proteção Civil de Loures (1 de 
abril), na sequência do desencadeamento do 
Plano Distrital de Proteção Civil, e tendo em 
consideração a evolução da situação no concelho. 
 
Entretanto, e como é do conhecimento público, 
vivemos neste período, sob medidas restritivas e 
de confinamento, ao abrigo da “Declaração do 
Estado de Emergência”, exarado por sucessivos 
Decretos do Presidente da República, com 
Autorização da Assembleia da República, 
seguidos da implementação de vária legislação, 
adotando medidas excecionais e temporárias de 
resposta à situação em causa e procedendo à 
regulamentação da aplicação do Estado de 
Emergência, tendo sido esta declaração renovada 
até às 23,59 horas do dia 2 de maio de 2020. 
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Posteriormente e após análise do relatório 
governamental, de 27 de abril de 2020, sobre a 
aplicação do estado de emergência, que foi 
submetido à Assembleia da República, concluíram 
os diferentes Órgãos de Soberania que estas 
medidas foram progressivamente surtindo os seus 
efeitos, tendo sido possível mitigar a transmissão 
da doença, reduzindo a percentagem diária de 
crescimento de novos casos de infeção e, 
consequentemente, de internamentos e de óbitos, 
permitindo assim reduzir a pressão sobre o 
Serviço Nacional de Saúde e salvar muitas vidas. 
 
Tendo em consideração o sucesso da estratégia 
seguida pelas autoridades sanitárias e os 
resultados obtidos, decisivamente acompanhados 
pela adesão dos Portugueses e da população do 
concelho de Loures no cumprimento destas 
medidas, bem como do inexcedível trabalho em 
particular dos profissionais de saúde, dos 
trabalhadores de serviços públicos essenciais e de 
interesse geral e de outros setores de atividade 
económica e logística do País, revelando um 
notável esforço nacional coletivo, e sem prejuízo 
dos efeitos positivos que elas já permitiram 
alcançar no combate à disseminação da doença, 
torna-se indispensável continuar a manter 
medidas de prevenção e comportamento 
social, que evidenciem e demonstrem uma 
diminuição da propagação do vírus e que 
permita que a capacidade de resposta do 
Serviço Nacional de Saúde continue a estar 
assegurada, sob pena de o esforço feito até 
aqui, vir a ser desperdiçado. 
 
De todo o modo, mantendo como prioridade a 
prevenção e controle da doença, a contenção da 
pandemia e a garantia de segurança dos 
portugueses, entenderam os diferentes órgãos de 
soberania que seria possível levantar 
gradualmente as suspensões e interdições 
decretadas durante o período do estado de 
emergência, e abrir caminho a um regresso 
gradual da atividade social e económica, a ser 
implementada por várias fases, e sempre 
condicionada a uma avaliação permanente da 
evolução do quadro epidemiológico do País. 
Em consequência, nos termos constitucionais 
e legais, o Governo, ao abrigo da Lei de Bases 
de Proteção Civil, Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, 
na sua redação atual, do Sistema de Vigilância 
em Saúde Pública, estabelecido na Lei n.º 
81/2009, de 21 de agosto, na sua redação atual 
e nos termos do artigo 12.º e 13.º do DL n.º 10-
A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, 
por força do disposto no artigo 2.º da Lei n.º 1-
A/2020, de 19 de março, na sua redação atual, a 
RCM n.º 33-A/2020, de 30 de abril e o DL n.º 
20/2020, de 1 de maio, resolveu declarar a 
“Situação de Calamidade” em todo o território 

nacional até às 23:59 h do dia 17 de maio de 
2020, adotando medidas excecionais e 
temporárias de resposta à situação em causa e 
procedendo à regulamentação da “situação de 
calamidade”, sem prejuízo de prorrogação ou 
modificação destas medidas. 
 
Nesse sentido, o Governo veio a estabelecer, 
entre outras, a fixação de limites e 
condicionamentos à circulação e a racionalização 
da utilização de serviços públicos, optando por um 
elenco menos intenso de restrições, suspensões e 
encerramentos do que aquele que se encontrava 
vigente, sem prejuízo da gradualidade do 
levantamento das restrições e da necessidade de 
se manter o escrupuloso cumprimento pela 
população portuguesa das medidas de 
distanciamento físico indispensáveis à contenção 
da infeção. 
 
A manutenção da salvaguarda da saúde e 
segurança da população, de forma a mitigar o 
contágio e a propagação do vírus SARS -CoV2 e 
da doença COVID-19, mantendo em confinamento 
obrigatório, em estabelecimento de saúde, no 
respetivo domicílio ou noutro local as pessoas 
doentes e em vigilância ativa. 
 
Estabelecer que a população deve procurar 
cumprir o seu dever cívico de recolhimento 
domiciliário, dando primazia às atividades, 
decisões e deslocações que não impliquem um 
contato social alargado.  
Manter o exercício da atividade profissional em 
regime de teletrabalho, sempre que as funções em 
causa o permitam. 
 
Passa a ser admitida a atividade física e a prática 
desportiva ao ar livre que não envolva contacto 
físico, desde que no respeito de regras de higiene 
e sanitárias. 
 
A definição de medidas excecionais e específicas 
quanto a atividades relativas aos estabelecimentos 
de comércio a retalho, de prestação de serviços, 
estabelecimentos de restauração, bem como ao 
acesso a serviços e edifícios públicos. 
 
É alargado o conjunto de estabelecimentos 
comerciais que podem estar em funcionamento, 
designadamente o comércio local de proximidade, 
de entrada direta da rua e com dimensão limitada 
aos 200 m2. 
 
São, ainda, reabertos, de forma gradual e 
progressiva, alguns balcões desconcentrados de 
atendimento ao público dos serviços e entidades 
da Administração Pública, mediante marcação 
prévia.  
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Finalmente, é estabelecido que aquando da 
realização de funerais não possa ser privada a 
presença de familiares. 
 
A declaração da “Situação de Calamidade” e a 
implementação de medidas de exceção 
correspondentes, deve ser adequada ao momento 
atual e à nova fase de mitigação em curso, 
devendo limitar-se ao estritamente necessário 
para a adoção das referidas medidas, sem ignorar 
as consequências económicas e sociais que o 
recolhimento geral necessariamente implica e os 
seus efeitos deverão terminar logo que a 
normalidade seja retomada. 
 
De todo o modo, esta legislação entretanto 
publicada e em vigor, confere ao Governo e 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 estabelecimento 
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, ínsito no artigo 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 
pelos artigos 35.º , n.º 1, alínea a) e b), e n.º 2, 
alínea a), bem como o artigo n.º 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 RCM n.º 33-A/2020, 

de 30 de abril e do DL n.º 20/2020, de 1 de 
maio, aprovado em Conselho de Ministros - 
Declaração da Situação de Calamidade 

 
A declaração da situação de calamidade tem a 
duração de 15 dias, iniciando-se às 0:00 horas 
do dia 3 de maio de 2020 e cessando às 23:59 
horas do dia 17 de maio de 2020. 
 
 
 
 
 
 

Plano de desconfinamento - Estado de 
Calamidade - 3 (três) fases 
 
O calendário da estratégia de levantamento de 
medidas de confinamento contém um período de 
15 dias entre cada fase de desconfinamento, de 
forma a permitir uma avaliação dos impactos das 
medidas na evolução da pandemia. 
 
Todas as medidas são acompanhadas de 
condições específicas de funcionamento, 
incluindo regras de lotação, utilização de 
equipamentos de proteção individual, 
agendamento e distanciamento físico que 
acrescem às condições gerais para o levantar de 
medidas de confinamento, designadamente, a 
disponibilidade no mercado de máscaras e gel 
desinfetante, a higienização regular dos espaços, 
a higiene das mãos e etiqueta respiratória e a 
prática do dever cívico de recolhimento e de 
distanciamento físico. 
 
Entre as medidas a adotar nas próximas semanas, 
que dependem da disponibilidade de máscaras e 
gel desinfetante e a higienização regular dos 
espaços, destacam-se: 
 
A partir de 4 de maio 
 
• Confinamento obrigatório para pessoas 

doentes e em vigilância ativa, e dever cívico 
de recolhimento domiciliário; 

 
• Proibição de eventos ou ajuntamentos com 

mais de 10 pessoas; 
 
• Funerais e cerimónias fúnebres, com limite 

máximo de presenças, exigindo medidas 
organizacionais que evitem aglomerados e 
controlem as distâncias de segurança, e 
apenas com a presença de familiares; 

 
• Exercício profissional prossegue em regime de 

teletrabalho, sempre que as funções o 
permitam; 

 
• Nos transportes públicos, autocarros com 

cabine para o condutor; e dispensadores de 
gel desinfetante (lotação máxima de 66%); 

 
• Nos serviços públicos, balcões 

desconcentrados de atendimento ao público 
(atendimento por marcação prévia); 

 
• No comércio local, abertura de lojas com porta 

aberta para a rua até 200 m2 (lotação de 5 
pessoas por 100 m2); cabeleireiros, manicures 
e similares (por marcação prévia); e livrarias e 
comércio automóvel, independentemente da 
área; 
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• Na área da cultura, abertura de bibliotecas e 
arquivos (lotação reduzida e distanciamento 
físico); 

 
• Possibilidade de prática de desportos 

individuais ao ar livre. 
 
 
A partir de 18 de maio 
 
• Reabertura das escolas para os 11.º e 12.º 

anos, das 10 h às 17 h, das creches (com 
opção de apoio à família), e dos equipamentos 
sociais na área da deficiência; 

 
• Reabertura de lojas com porta aberta para a 

rua até 400 m2; 
 
• Reabertura de restaurantes, cafés e similares 

(lotação a 50%); 
 
• Abertura de museus, monumentos e palácios, 

galerias de arte e similares (lotação reduzida e 
distanciamento físico). 

 
 
A partir de 30/31 de maio 
 
• Reinício de cerimónias religiosas, com regras 

a definir entre a DGS e as confissões 
religiosas; 

 
• Reinício das competições oficiais de futebol. 
 
 
A partir de 1 de junho 
 
Teletrabalho parcial, com horários desfasados ou 
equipas em espelho; 
 
Reabertura das Lojas de Cidadão; 
 
Abertura de lojas com área superior a 400 m2 ou 
inseridas em centros comerciais; 
 
Reaberturas das creches, pré-escolar e ATL; 
 
Reabertura dos cinemas, teatros, auditórios e 
salas de espetáculos (lotação reduzida e 
distanciamento físico). 
 
 
Deveres gerais para os cidadãos 
 
Assim, é consagrado um dever de confinamento 
obrigatório para as pessoas doentes com 
COVID-19, ou suspeitas de ter a doença, e um 
dever cívico de recolhimento domiciliário e 
continua a ser obrigatória a adoção do regime de 
teletrabalho, independentemente do vínculo 

laboral, sempre que as funções em causa o 
permitam. 
 
 
Dever cívico de recolhimento domiciliário 
 
De acordo com este dever geral, os cidadãos 
devem abster-se de circular em espaços e vias 
públicas, bem como em espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas, e permanecer no 
respetivo domicílio, exceto para deslocações 
autorizadas pelo presente regime. 
 
São deslocações autorizadas aquelas que visam: 
 
• aquisição de bens serviços; 
 
• deslocação para efeitos de desempenho de 

atividades profissionais ou equiparadas; 
 
• procura de trabalho ou resposta a uma oferta 

de trabalho; 
 
• 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; 

 
• 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; 

 
• deslocações para assistência de pessoas 

vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos, 
progenitores, idosos ou dependentes; 

 
• deslocações para acompanhamento de 

menores; 
 
• em deslocações de curta duração, para efeitos 

de fruição de momentos ao ar livre; 
 
• para frequência dos estabelecimentos 

escolares e creches; 
 
• deslocações a bibliotecas e arquivos, bem 

como a espaços verdes e ao ar livre em 
museus, monumentos, palácios e sítios 
arqueológicos ou similares; 

 
• deslocações para efeitos de atividade física e 

prática desportiva individual e ao ar livre, 
incluindo náutica ou fluvial; 
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• deslocações para a prática da pesca de lazer; 
 
• deslocações para visitas a jardins zoológicos, 

oceanários, fluviários e afins; 
 
• deslocações para participação em ações de 

voluntariado social; 
 
• 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; 

 
• deslocações para visitas, quando autorizadas, 

ou entrega de bens essenciais a pessoas 
incapacitadas ou privadas de liberdade de 
circulação; 

 
• deslocações para participação em atos 

processuais junto das entidades judiciárias ou 
em atos da competência de notários, 
advogados, solicitadores e oficiais de registo; 

 
• deslocação a estabelecimentos, repartições ou 

serviços não encerrados no âmbito do 
presente regime; 

 
• deslocações de curta duração para efeitos de 

passeio dos animais de companhia e para 
alimentação de animais; 

 
• deslocações de médicos-veterinários, de 

detentores de animais para assistência 
médico-veterinária, de cuidadores de colónias 
reconhecidas pelos municípios, de voluntários 
de associações zoófilas com animais a cargo 
que necessitem de se deslocar aos abrigos de 
animais e serviços veterinários municipais 
para recolha e assistência de animais; 

 
• 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; 

 
• deslocações necessárias ao exercício da 

liberdade de imprensa; 
 
• retorno ao domicílio pessoal; 
 

• deslocações para outras atividades de 
natureza análoga ou por outros motivos de 
força maior ou necessidade impreterível, 
desde que devidamente justificados. 

 
 
Dever de confinamento obrigatório 
 
É também previsto o confinamento obrigatório, 
estabelecendo-se que este ocorre, em 
estabelecimento de saúde, no respetivo domicílio 
ou noutro local definido pelas autoridades de 
saúde, e aplica-se: 
 
• aos doentes com COVID-19 e os infetados 

com SARS-CoV2; 
 
• aos cidadãos relativamente a quem a 

autoridade de saúde ou outros profissionais de 
saúde tenham determinado a vigilância ativa. 

 
As autoridades de saúde comunicam às forças e 
serviços de segurança do local de residência a 
aplicação das medidas de confinamento 
obrigatório. 
 
 
Outras situações 
 
Os veículos particulares podem circular na via 
pública para realizar as atividades referidas ou 
para reabastecimento em postos de combustível. 
 
Para efeitos deste regime de calamidade, a 
atividade dos atletas de alto rendimento e seus 
treinadores, bem como acompanhantes 
desportivos do desporto adaptado, é equiparada a 
atividade profissional. 
 
De qualquer forma, 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. 
 
Compete às forças e serviços de segurança e à 
polícia municipal fiscalizar o cumprimento do 
disposto no presente artigo, mediante a 
recomendação a todos os cidadãos do 
cumprimento do dever cívico de recolhimento 
domiciliário, bem como o aconselhamento da não 
concentração de pessoas na via pública e a 
dispersão das concentrações superiores a 10 
pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo 
agregado familiar ou para a realização profissional 
de filmagens, com respeito pelas normas de 
distanciamento físico e demais regras sanitárias, 
conforme orientações da autoridade de saúde. 
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Atividade física e desportiva 
 
A prática de atividade física e desportiva em 
contexto não competitivo e ao ar livre pode ser 
realizada, desde que se assegurem as seguintes 
condições: 
 
• respeito de um distanciamento mínimo de dois 

metros entre cidadãos, para atividades que se 
realizem lado-a-lado, ou de quatro metros, 
para atividades em fila; 

 
• impedimento de partilha de materiais e 

equipamentos, incluindo sessões com 
treinadores pessoais; 

 
• impedimento de acesso à utilização de 

balneários; 
 
• o cumprimento de um manual de 

procedimentos de proteção de praticantes e 
funcionários. 

 
 
É permitido o exercício de atividade física e 
desportiva até cinco praticantes com 
enquadramento de um técnico, ou a prática de 
atividade física e desportiva recreacional até dois 
praticantes. Estes limites não se aplicam aos 
atletas profissionais ou de alto rendimento. 
 
 
Assim, passam a poder estar abertos: 
 
• Campos de tiro ao ar livre; 
 
• Courts de ténis, paddel e similares, 

descobertos (outdoor); 
 
• Pistas de patinagem, hóquei no gelo e 

similares, descobertas; 
 
• Velódromos descobertos; 
 
• Hipódromos e pistas similares descobertas; 
 
• Pistas de atletismo descobertas; 
 
• Campos de golf. 
 
 
A prática de atividade física e desportiva em 
contexto não competitivo e ao ar livre pode ser 
realizada, desde que: 
 
• se respeite um distanciamento mínimo de dois 

metros entre cidadãos, para atividades que se 
realizem lado-a-lado, ou de quatro metros, 
para atividades em fila; 

• se impeça a partilha de materiais e 
equipamentos, incluindo sessões com 
treinadores pessoais; 

 
• não se permita o acesso à utilização de 

balneários; 
 
• se cumpra um manual de procedimentos de 

proteção de praticantes e funcionários. 
 
É permitido o exercício de atividade física e 
desportiva até cinco praticantes com 
enquadramento de um técnico, ou a prática de 
atividade física e desportiva recreacional até 
dois praticantes. 
 
Aquelas instalações desportivas têm de cumprir 
várias regras. Assim, no que respeita às regras de 
higiene: 
 
• têm de respeitar as necessárias regras de 

higiene definidas pela Direção-Geral da 
Saúde; 

 
• devem promover a limpeza e desinfeção 

diárias e periódicas dos espaços, 
equipamentos, objetos e superfícies, com os 
quais haja um contacto intenso; 

 
• devem promover a limpeza e desinfeção, após 

cada utilização ou interação, dos terminais de 
pagamento automático (TPA), equipamentos, 
objetos, superfícies, produtos e utensílios de 
contacto direto com os clientes; 

 
• devem promover a contenção, tanto quanto 

possível, pelos trabalhadores ou pelos 
clientes, do toque em produtos ou 
equipamentos bem como em artigos não 
embalados, os quais devem preferencialmente 
ser manuseados e dispensados pelos 
trabalhadores. 

 
 
Funerais e cerimónias fúnebres 
 
A realização de funerais e cerimónias fúnebres 
está condicionada a um limite máximo de pessoas 
e à adoção de medidas organizacionais que 
garantam a inexistência de aglomerados de 
pessoas e garanta o controlo das distâncias de 
segurança. 
 
No entanto, a aplicação deste limite não pode 
impossibilitar a presença no funeral de cônjuge ou 
unido de facto, ascendentes, descendentes, 
parentes ou afins. 
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Transportes públicos só com máscara 
 
Assim, as entidades públicas ou privadas 
responsáveis por transporte coletivo de 
passageiros devem assegurar, cumulativamente 
 
• Lotação máxima de 2/3 da sua capacidade 

para o transporte terrestre, fluvial e marítimo; 
 
• a adequação do número máximo de 

passageiros transportados no transporte 
aéreo, impondo um valor limite de acordo com 
as recomendações sobre lotação máxima, já 
definida; 

 
• a limpeza diária, a desinfeção semanal e a 

higienização mensal dos veículos, instalações 
e equipamentos utilizados pelos passageiros e 
outros utilizadores, de acordo com as 
recomendações das autoridades de saúde. 

 
No transporte em táxi e no transporte 
individual e remunerado de passageiros em 
veículos descaracterizados a partir de 
plataforma eletrónica, os bancos dianteiros 
devem ser utilizados apenas pelo motorista, não 
podendo a ocupação máxima dos veículos pelos 
passageiros ultrapassar as recomendações sobre 
lotação máxima. 
 
Terá de ser acautelada a renovação do ar interior 
das viaturas e a limpeza das superfícies. 
 
Podem ser adotadas outras medidas adicionais 
que sejam adequadas e necessárias no sentido de 
preservar a saúde pública, designadamente: 
 
• A não disponibilização da venda de títulos de 

transporte a bordo; 
 
• A instalação de separações físicas entre os 

condutores e os passageiros; 
 
• A disponibilização de gel ou solução cutânea 

desinfetante. 
 
Nos transportes coletivos de passageiros é 
obrigatório o uso de máscaras ou viseira. O 
incumprimento desta regra constitui 
contraordenação, punida com coima de valor 
mínimo correspondente a 120 euros e valor 
máximo de 350 euros. 
 
Considera-se que a utilização de transportes 
coletivos de passageiros inicia-se no momento em 
que o passageiro: 
 
 
 

• transpõe as portas de entrada dos comboios, 
autocarros, troleicarros, carros elétricos e 
metros ligeiros, neles permanecendo quando a 
viagem se inicia; 

 
• entra no cais de embarque para os barcos ou 

no cais de acesso das estações de comboios 
e do metropolitano, nos casos em que esse 
acesso é limitado, subsistindo enquanto não 
ultrapassa os respetivos canais de saída. 

 
Em caso de incumprimento, os utilizadores não 
portadores de máscara devem ser informados que 
não podem aceder, permanecer ou utilizar os 
espaços, estabelecimentos ou transportes 
coletivos de passageiros. Se insistirem em não 
cumprir aquela obrigação, serão informadas as 
autoridades e forças de segurança. 
 
 
Comércio e prestação de serviços 
 
É alargado o conjunto de estabelecimentos 
comerciais que podem estar em funcionamento, 
designadamente o comércio local de proximidade, 
de entrada direta da rua e com dimensão limitada 
aos 200 m2. 
 
Assim, deixam de estar obrigatoriamente 
encerrados, por exemplo, os jardins zoológicos, as 
bibliotecas e arquivos, e uma série de 
equipamentos desportivos. 
 
 
Por outro lado, passam a fazer parte da lista 
dos estabelecimentos encerrados: 
 
• os solários, serviços de tatuagem e 

similares, designadamente implantação de 
piercings; 

 
• as escolas de línguas e centros de 

explicações, salvo, quanto aos primeiros, 
para efeito de realização de provas, no estrito 
cumprimento do distanciamento físico 
recomendado pela autoridade de saúde. 

 
 
Teletrabalho 
 
Continua a ser obrigatória a adoção do regime de 
teletrabalho, independentemente do vínculo 
laboral, sempre que as funções em causa o 
permitam. 
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Instalações e estabelecimentos encerrados 
 
A lista de instalações e estabelecimentos 
encerrados foi alterada, devendo consultar-se o 
Anexo I da RCM n.º 33-A/2020,de 30 de abril. 
 
 
Atividades permitidas 
 
São suspensas as atividades em estabelecimentos 
de comércio a retalho e de prestação de serviços 
que disponham de uma área de venda ou 
prestação de serviços superior a 200 metros 
quadrados, bem como os que se encontrem em 
conjuntos comerciais, salvo se dispuserem de 
área igual ou inferior e uma entrada autónoma e 
independente pelo exterior. 
 
Podem exercer a sua atividade os 
estabelecimentos comerciais e atividades de 
prestação de serviços constantes do Anexo II da 
RCM n.º 33-A/2020, de 30 de abril. 
 
 
Passam a estar incluídos nesta lista: 
 
• Salões de cabeleireiro, barbeiros e institutos 

de beleza, mediante marcação prévia; 
 
• Estabelecimentos de comércio de 

velocípedes, veículos automóveis e 
motociclos, tratores e máquinas agrícolas, 
navios e embarcações; 

 
• Estabelecimentos de prestação de serviços de 

atividade imobiliária; 
 
• Estabelecimentos de comércio de livros e 

suportes musicais; 
 
• Cantinas ou refeitórios que se encontrem em 

regular funcionamento; 
 
• Outras unidades de restauração coletiva cujos 

serviços de restauração sejam praticados ao 
abrigo de um contrato de execução 
continuada; 

 
• Estabelecimentos de comércio a retalho e de 

prestação de serviços situados ao longo da 
rede de autoestradas, no interior dos 
aeroportos e nos hospitais. 

 
Também podem exercer a sua atividade os 
estabelecimentos de comércio de livros e suportes 
musicais, bem como os 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 
estabelecimento pelo público. 
 
 
Regras de ocupação, permanência e 
distanciamento físico 
 
Em todos os locais onde são exercidas atividades 
de comércio e de serviços, sejam 
estabelecimentos de comércio, por grosso ou a 
retalho, ou grandes superfícies comerciais, 
conjuntos comerciais, mercados, lotas ou 
estabelecimentos de prestação de serviços, 
devem ser observadas as seguintes regras de 
ocupação, permanência e distanciamento social: 
 
• a afetação dos espaços acessíveis ao público 

deve observar regra de ocupação máxima 
indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado 
de área; 

 
• a adoção de medidas que assegurem uma 

distância mínima de dois metros entre as 
pessoas, incluindo aquelas que estão 
efetivamente a adquirir o produto ou a receber 
o serviço, podendo, se necessário, determinar-
se a não utilização de todos os postos de 
atendimento ou de prestação do serviço; 

 
• assegurar-se que as pessoas permanecem 

dentro do estabelecimento apenas pelo tempo 
estritamente necessário à aquisição dos bens 
ou serviços; 

 
• proibição de situações de espera para 

atendimento no interior dos estabelecimentos 
de prestação de serviços, devendo privilegiar-
se mecanismos de marcação prévia; 

 
• definir, sempre que possível, circuitos 

específicos de entrada e saída nos 
estabelecimentos, utilizando portas separadas. 

 
Considera-se «área», a área destinada ao público, 
incluindo as áreas de uso coletivo ou de 
circulação, à exceção das zonas reservadas a 
parqueamento de veículos. Os limites previstos de 
ocupação máxima por pessoa não incluem os 
funcionários e prestadores de serviços que se 
encontrem a exercer funções nos espaços em 
causa. 
 
 
Regras de higiene 
 
Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de 
prestação de serviços onde sejam exercidas 
atividades nos termos do presente regime devem 
observar as seguintes regras de higiene: 
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• a prestação do serviço e o transporte de 
produtos devem ser efetuados mediante o 
respeito das necessárias regras de higiene 
definidas pela Direção-Geral da Saúde; 

 
• os operadores económicos devem promover a 

limpeza e desinfeção diárias e periódicas dos 
espaços, equipamentos, objetos e superfícies, 
com os quais haja um contacto intenso; 

 
• os operadores económicos devem promover a 

limpeza e desinfeção, após cada utilização ou 
interação, dos terminais de pagamento 
automático (TPA), equipamentos, objetos, 
superfícies, produtos e utensílios de contacto 
direto com os clientes; 

 
• os operadores económicos devem promover a 

contenção, tanto quanto possível, pelos 
trabalhadores ou pelos clientes, do toque em 
produtos ou equipamentos bem como em 
artigos não embalados, os quais devem 
preferencialmente ser manuseados e 
dispensados pelos trabalhadores; 

 
• nos estabelecimentos de comércio a retalho 

de vestuário e similares, durante a presente 
fase, deve ser promovido o controlo do acesso 
aos provadores, salvaguardando-se, quando 
aplicável, a inativação parcial de alguns destes 
espaços, por forma a garantir as distâncias 
mínimas de segurança, e garantindo-se a 
desinfeção dos mostradores, suportes de 
vestuário e cabides após cada utilização, bem 
como a disponibilização de solução 
antisséptica de base alcoólica para utilização 
pelos clientes; 

 
• em caso de trocas, devoluções ou retoma de 

produtos usados, os operadores devem, 
sempre que possível, assegurar a sua limpeza 
e desinfeção antes de voltarem a ser 
disponibilizados para venda, a menos que tal 
não seja possível ou comprometa a qualidade 
dos produtos; 

 
• outras regras definidas em códigos de conduta 

aprovados para determinados setores de 
atividade ou estabelecimentos, desde que não 
contrariem o disposto no presente regime. 

 
 
Soluções de base alcoólica 
 
Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de 
prestação de serviços onde sejam exercidas as 
atividades referidas devem procurar assegurar a 
disponibilização de soluções líquidas de base 
alcoólica, para os trabalhadores e clientes, junto 
de todas as entradas e saídas dos 

estabelecimentos, assim como no seu interior, em 
localizações adequadas para desinfeção de 
acordo com a organização de cada espaço. 
 
 
Horários de atendimento 
 
Os horários de funcionamento dos 
estabelecimentos de comércio a retalho ou de 
prestação de serviços podem ser ajustados, por 
forma a garantir um desfasamento da hora de 
abertura ou de encerramento, por iniciativa dos 
próprios, por decisão concertada, por decisão dos 
gestores dos espaços onde se localizam os 
estabelecimentos ou do membro do Governo da 
área da economia, sem prejuízo do disposto no 
número seguinte. 
 
Os estabelecimentos que apenas retomam a 
sua atividade a partir da entrada em vigor deste 
regime, não podem, em qualquer caso, abrir 
antes das 10:00 h. 
 
Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de 
prestação de serviços podem encerrar em 
determinados períodos do dia para assegurar 
operações de limpeza e desinfeção dos 
funcionários, dos produtos ou do espaço. 
 
 
Atendimento prioritário 
 
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 os profissionais de saúde, 
os elementos das forças e serviços de segurança, 
de proteção e socorro, o pessoal das forças 
armadas e de prestação de serviços de apoio 
social. 
 
 
Dever de prestação de informações 
 
Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de 
prestação de serviços onde sejam exercidas 
atividades nos termos do presente regime devem 
informar, de forma clara e visível, os clientes, 
relativamente às novas regras de funcionamento, 
acesso, prioridade, atendimento, higiene, 
segurança e outras relevantes aplicáveis a cada 
estabelecimento. 
 
 
Regras especiais 
 
São estabelecidas regras especiais relativamente 
à restauração e similares, aluguer de veículos de 
passageiros sem condutor e comércio a retalho 
em estabelecimentos de comércio por grosso. 
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Restauração e similares 
 
Para já, e até 17 de maio, 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. 
 
Estes estabelecimentos estão dispensados de 
licença para confeção destinada a consumo fora 
do estabelecimento ou entrega no domicílio e 
podem determinar aos seus trabalhadores, desde 
que com o seu consentimento, a participação nas 
respetivas atividades, ainda que as mesmas não 
integrassem o objeto dos respetivos contratos de 
trabalho. 
 
 
Aluguer de veículos de passageiros sem 
condutor 
 
É permitido o exercício da atividade de aluguer de 
veículos de passageiros sem condutor (rent-a-car), 
nas seguintes hipóteses: 
 
• para as deslocações excecionalmente 

autorizadas ao abrigo do presente regime; 
 
• para o exercício das atividades de comércio a 

retalho ou de prestação de serviços 
autorizadas ao abrigo deste regime; 

 
• para prestação de assistência a condutores e 

veículos avariados, imobilizados ou 
sinistrados; 

 
• quando os veículos se destinem à prestação 

de serviços públicos essenciais ou sejam 
contratualizados ao abrigo do regime jurídico 
do parque de veículos do Estado. 

 
 
Comércio a retalho em estabelecimentos de 
comércio por grosso 
 
É permitido aos titulares da exploração de 
estabelecimentos de comércio por grosso de 
distribuição alimentar vender os seus produtos 
diretamente ao público, exercendo 
cumulativamente a atividade de comércio a 
retalho. Os bens destinados à venda a retalho 
devem exibir o respetivo preço de venda ao 
público e ser disponibilizados para aquisição sob 
forma unitária. 
 
Estes titulares devem adotar, se necessário, 
medidas para acautelar que as quantidades 
disponibilizadas a cada consumidor são 
adequadas e dissuasoras de situações de 

açambarcamento. Se optarem por exercer 
atividade de comércio a retalho, estão obrigados 
ao cumprimento das regras de ocupação, 
permanência e distanciamento social, de higiene, 
relativas a equipamentos de proteção individual e 
soluções de base alcoólica, horários de 
atendimento, atendimento prioritário, livro de 
reclamações em formato físico e ao dever de 
prestação de informações, agora previstas. 
 
 
Stands de automóveis e oficinas 
 
• o depósito de viaturas e chaves na oficina, 

deve fazer-se no exterior, sempre que as 
condições físicas da oficina o permitam, nos 
horários previamente acordados e num 
espaço seguro, determinado e assinalado pela 
oficina, para o efeito; 

 
• a intervenção nos automóveis deve iniciar e 

terminar com a desinfeção de todos os pontos 
frequentes de contacto físico: chaves, portas, 
puxadores, volantes, travão de mão, manete 
das mudanças e manípulos de instrução 
internos; 

 
• durante a intervenção na viatura, deve utilizar-

se material descartável de proteção de 
bancos, volantes, manípulo de travão de mão 
e das manetes de mudanças; 

 
• não tocar em nenhum objeto pessoal que 

esteja dentro da viatura; 
 
• a realização de testes de estrada ou 

demonstração de veículos deverá limitar-se ao 
indispensável, sendo o cliente a exigi-lo. Neste 
caso, apenas são permitidas duas no veículo, 
uma na dianteira, outra na traseira, com o uso 
de máscaras. O veículo deverá ser 
posteriormente desinfetado ou colocado em 
quarentena. 

 
 
Cabeleireiros 
 
Não pode ser oferecida comida, nem café/chá ou 
outra bebida, mesmo que dispensadas por 
máquinas de vending (ainda que o funcionamento 
destas seja admitido nos termos das disposições 
em vigor). No caso da água, se for mesmo 
necessário, pode oferecer garrafas pequenas. 
 
Devem ser removidos todos os itens fáceis de 
tocar, como revistas, tablet, informações escritas, 
etc.. 
 
 



 

 
N.º 9 

 

 
 

6 de MAIO 
de 2020 

 
 
 
 

82 

 

As ferramentas de diagnóstico como câmara, 
tablet, mostruários de cores etc. só podem ser 
usadas pelo profissional e devem ser desinfetadas 
após cada utilização. 
 
Terá de se pedir e informar os clientes para não 
tocarem nos produtos que estejam à venda 
(colocar aviso para não mexer). 
 
Devem ser removidos os testers. O recurso, se 
possível, a instruções visuais sobre os produtos 
pode ser útil para os clientes. 
 
Deve ser solicitado o pagamento 
preferencialmente através de métodos contactless 
ou cartão de crédito. Desinfete o teclado ATM com 
um toalhete de limpeza de base alcoólica. Se for 
usado dinheiro, usar um tabuleiro (que deverá ser 
desinfetado com um toalhete de limpeza de base 
alcoólica) para efetuar o pagamento e dar o troco. 
Lavar as mãos, antes e após o contacto com 
dinheiro. 
 
 
Óticas 
 
Deverão ser afixados conselhos de saúde e 
higiene na montra ou a colocação de um 
cartaz/banner com as normas a seguir pelos 
clientes na entrada da loja, na permanência dos 
clientes na loja os mesmos devem usar máscara. 
 
Estes estabelecimentos podem fornecer máscaras 
descartáveis aos seus clientes à entrada, e sendo 
possível, devem também entregar a cada cliente 
proteções para os sapatos. 
 
Deve ser permitida a entrada apenas de um 
cliente por cada 20 m2 de área do 
estabelecimento, para poderem manter a 
necessária distância de segurança, devendo esta 
informação estar devidamente afixada; colocar gel 
desinfetante ou álcool na entrada e pedir ao 
cliente que o utilize. 
 
As superfícies de toque frequente devem ser 
limpas no mínimo 6 vezes ao dia os puxadores de 
portas devem ser limpos com mais frequência - 
cerca de 1 vez por hora, o chão deve ser lavado 
com água quente e detergente comum pelo menos 
2 vezes por dia e, em seguida, desinfetado com 
uma solução de lixívia diluída em água. Deixa-se 
atuar durante cerca de 10 minutos e, de seguida, 
enxagua-se com água quente. 
 
Não se deve permitir que esteja mais do que um 
cliente/paciente em espera ou colocar sinalização 
no chão para que mantenham a distância mínima 
de segurança. 
 

São ainda definidas várias regras a seguir nos 
diversos procedimentos técnicos. 
 
 
Serviços administrativos das entidades 
formadoras 
 
Segundo a proposta de despacho do Secretário de 
Estado das Infraestruturas (a ser publicado em 
DR). A partir do dia 11 de maio, os serviços 
administrativos das escolas de condução e das 
entidades formadoras, podem retomar a sua 
atividade. 
 
A atividade do ensino da condução, exames e 
formação de certificação de profissionais, 
continua suspensa até 18 de maio, sendo 
reavaliada nessa altura. 
 
Estas entidades estão, no entanto, obrigadas a 
cumprir as medidas excecionais e temporárias 
relativas à pandemia da doença COVID-19 em 
vigor, designadamente as regras de ocupação, 
permanência e distanciamento físico, as regras 
de higiene e as regras relativas aos horários de 
atendimento. 
 
 
Regras de ocupação, permanência e 
distanciamento físico 
 
Nos estabelecimentos de prestação de serviços, 
devem ser observadas as seguintes regras de 
ocupação, permanência e distanciamento social: 
 
• a afetação dos espaços acessíveis ao público 

deve observar regra de ocupação máxima 
indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado 
de área; 

 
• a adoção de medidas que assegurem uma 

distância mínima de dois metros entre as 
pessoas, incluindo aquelas que estão 
efetivamente a adquirir o produto ou a receber 
o serviço, podendo, se necessário, determinar-
se a não utilização de todos os postos de 
atendimento ou de prestação do serviço; 

 
• assegurar-se que as pessoas permanecem 

dentro do estabelecimento apenas pelo tempo 
estritamente necessário à aquisição dos bens 
ou serviços; 

 
• proibição de situações de espera para 

atendimento no interior dos estabelecimentos 
de prestação de serviços, devendo 
privilegiar-se mecanismos de marcação 
prévia; 
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• definir, sempre que possível, circuitos 
específicos de entrada e saída nos 
estabelecimentos, utilizando portas separadas. 

 
Considera-se «área», a área destinada ao público, 
incluindo as áreas de uso coletivo ou de 
circulação, à exceção das zonas reservadas a 
parqueamento de veículos. Os limites previstos de 
ocupação máxima por pessoa não incluem os 
funcionários e prestadores de serviços que se 
encontrem a exercer funções nos espaços em 
causa. 
 
 
Regras de higiene 
 
Os estabelecimentos devem observar as 
seguintes regras de higiene: 
 
• a prestação do serviço e o transporte de 

produtos devem ser efetuados mediante o 
respeito das regras de higiene definidas pela 
Direção-Geral da Saúde; 

 
• os operadores económicos devem promover a 

limpeza e desinfeção diárias e periódicas dos 
espaços, equipamentos, objetos e superfícies, 
com os quais haja um contacto intenso; 

 
• os operadores económicos devem promover a 

limpeza e desinfeção, após cada utilização ou 
interação, dos terminais de pagamento 
automático (TPA), equipamentos, objetos, 
superfícies, produtos e utensílios de contacto 
direto com os clientes; 

 
• os operadores económicos devem promover a 

contenção, tanto quanto possível, pelos 
trabalhadores ou pelos clientes, do toque em 
produtos ou equipamentos bem como em 
artigos não embalados, os quais devem 
preferencialmente ser manuseados e 
dispensados pelos trabalhadores; 

 
• em caso de trocas, devoluções ou retoma de 

produtos usados, os operadores devem, 
sempre que possível, assegurar a sua limpeza 
e desinfeção antes de voltarem a ser 
disponibilizados para venda, a menos que tal 
não seja possível ou comprometa a qualidade 
dos produtos; 

 
• outras regras definidas em códigos de conduta 

aprovados para determinados setores de 
atividade ou estabelecimentos, desde que não 
contrariem o disposto nestas regras. 

 
 
 
 

Soluções de base alcoólica 
 
Os estabelecimentos devem procurar assegurar a 
disponibilização de soluções líquidas de base 
alcoólica, para os trabalhadores e clientes, junto 
de todas as entradas e saídas dos 
estabelecimentos, assim como no seu interior, em 
localizações adequadas para desinfeção de 
acordo com a organização de cada espaço. 
 
 
Horários de atendimento 
 
Os horários de funcionamento dos 
estabelecimentos podem ser ajustados, por forma 
a garantir um desfasamento da hora de abertura 
ou de encerramento, por iniciativa dos próprios, 
por decisão concertada, por decisão dos gestores 
dos espaços onde se localizam os 
estabelecimentos ou do membro do Governo da 
área da economia. 
 
No entanto, não podem, em qualquer caso, 
abrir antes das 10:00h. 
 
Podem encerrar em determinados períodos do dia 
para assegurar operações de limpeza e 
desinfeção dos funcionários, dos produtos ou do 
espaço. 
 
 
Uso de máscaras e viseiras 
 
É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o 
acesso ou permanência nos espaços de prestação 
de serviços, e nos serviços e edifícios de 
atendimento ao público. 
 
Incumbe às pessoas ou entidades, públicas ou 
privadas, que sejam responsáveis pelos respetivos 
espaços ou estabelecimentos, ou meios de 
transporte, a promoção do cumprimento desta 
obrigação. 
 
Em caso de incumprimento, essas pessoas ou 
entidades devem informar os utilizadores não 
portadores de máscara que não podem aceder, 
permanecer ou utilizar os espaços, 
estabelecimentos e informar as autoridades e 
forças de segurança desse facto caso os 
utilizadores insistam em não cumprir aquela 
obrigatoriedade. 
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B- Para além das medidas enunciadas e 
resultantes da Declaração de Situação de 
Calamidade. 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 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 e 
a manutenção de encerramento dos 
bebedouros públicos; 

 
4. A continuidade da 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; 

 
5. A continuidade da suspensão da atividade na 

creche municipal; 
 
6. Na área da Cultura, abertura de bibliotecas e 

arquivos, a partir do dia 11 de maio (com 
horário reduzido, lotação limitada, 
distanciamento físico e regras sanitárias); 
nos museus e galerias municipais, a partir 
do dia 18 de maio e cumprindo as mesmas 
regras sanitárias aplicáveis; 

 
7. A continuidade de suspensão de todas as 

atividades dos mercados de rua (excetuando 
os mercados de venda de produtos 
alimentares); 

 
8. A reabertura dos cemitérios, a partir do dia 

11 de maio, com limitação do número de 
pessoas presentes no espaço e 
condicionada à adoção de medidas 
organizacionais que evitem aglomerados 
de pessoas e garantam o controlo das 
distâncias de segurança; na realização de 
funerais e cerimónias fúnebres, estabelecer o 
número máximo de 10 acompanhantes, 
devendo salvaguardar-se que a aplicação 
destes condicionalismos não impossibilita a 
presença no funeral de cônjuge ou unido de 
facto, ascendentes, descendentes, parentes 
ou afins; 

9. A reabertura de todos os serviços de 
atendimento presencial à população, 
incluindo as tesourarias, a partir de 11 de 
maio; os referidos atendimentos, devem 
ser agendados com marcação prévia, por 
via telefónica e/ou recorrendo á internet; 
todos os atendimentos deverão 
salvaguardar todas as medidas 
e condições específicas de funcionamento 
dos serviços, incluindo regras de lotação, 
utilização de equipamentos de proteção 
individual e distanciamento físico; 

 
10. A retoma geral das atividades de 

fiscalização nas várias áreas de 
competência municipal, condicionadas às 
medidas de segurança sanitária exigíveis; 

 
 
11. A manutenção em funcionamento pleno dos 

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

 
12. 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; 

 
13. A continuidade do encerramento do Parque 

Municipal do Cabeço de Montachique e de 
todos os Parques Infantis; Abertura 
condicionada ao cumprimento das regras 
sanitárias aplicáveis, dos Parques Urbanos 
de Santa Iria de Azóia e da Quinta dos 
Remédios (a partir do dia 9 de maio); 

 
14. A suspensão, por parte da LouresParque - 

Empresa Municipal de Estacionamento, EM., 
Unipessoal, Lda., da fiscalização do 
cumprimento do pagamento do 
estacionamento tarifado à superfície, 
retomando as restantes atividades de 
fiscalização e o atendimento sujeito a 
marcação prévia; 

 
15. 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; 
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16. 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 esteja em perigo 
pessoas e bens, sempre que solicitados pelo 
Serviço Municipal de Proteção Civil; 

 
17. 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; 

 
18. No âmbito da atividade e gestão urbanística, a 

suspensão, por trinta (30) dias úteis (a 
contar da data do presente despacho), de 
todos os prazos previstos no Regime jurídico 
de Urbanização e Edificação, previstos e 
regulados no DL n.º 555719, de 16 de 
dezembro, na sua redação vigente; 

 
19. O reforço do Fundo de Emergência Social, 

a antecipação de transferência de recursos 
financeiros (meses de abril e maio), e o 
financiamento adicional destinado às 
Organizações Sociais e Associações de 
Bombeiros, a fim de, entre outros apoios, 
disponibilizar E. P. I. ’s - Equipamentos 
Proteção Individual aos trabalhadores dos 
serviços essenciais e suas estruturas 
associativas, o apoio social às populações 
mais fragilizadas, e permitindo, deste modo, 
reforçar a capacitação destas Instituições e 
melhorar a sua capacidade operacional de 
apoio às populações do concelho; 

 
20. Flexibilização e moratória do pagamento de 

rendas do foro habitacional e não habitacional 
do parque municipal, durante os meses 
respeitantes ao “estado de emergência e de 
calamidade” (e do mês subsequente), 
mantendo em vigor os respetivos contratos de 
arrendamento e desde que se verifiquem, 
comprovadamente, os pressupostos de 
quebra do rendimento do agregado familiar 
superior a 20% do rendimento e/ou uma taxa 
de esforço superior a 35%, permitindo que o 
pagamento dos respetivos valores deva ser 
efetuado dentro dos 12 meses contados do 
termo desse período, em prestações mensais 
não superiores a um duodécimo do montante 
total, pagas juntamente com a renda de cada 
mês; 

 
 

21. 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, 

designadamente, a lavagem das mãos, o 
distanciamento social e o uso de máscaras na 
comunidade, especialmente em espaços 
interiores fechados, por exemplo em 
transportes públicos, em supermercados, 
farmácias, lojas ou qualquer estabelecimento 
comercial, enquanto medidas adicionais de 
proteção, de prevenção e 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 contato preferencial para obter apoio 
e orientação perante eventuais casos 
suspeitos. 

 
 
As medidas adotadas vigoram pelo período 
temporal estabelecido na Declaração de Estado 
de Calamidade, iniciando-se às 00:00 horas do 
dia 3 de maio e cessando às 23:59 horas do dia 
17 de maio de 2020. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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DESPACHO n.º 241/2020 
 

de 6 de maio de 2020 
 

(registo E/44650/2020, de 6 de maio de 2020) 
 

Retoma da Atividade Municipal 
 

Tem-se verificado algum sucesso na estratégia 
das autoridades de saúde de contenção, mitigação 
e combate ao atual surtoe pidemiológico, mas no 
entanto Portugal continua num período de 
surgimento de novos casos de contágio e que face 
à imprevisibilidade quanto à futura evolução e ao 
momento final dapandemia, continua a ser 
necessárioa a aplicação de medidas 
extraordinárias que procurem reduzir o risco de se 
verificar um retrocesso na contenção da 
transmissão do vírus e a expansão da doença 
COVID-19. 
 
Após o término do estado de emergência no 
passado dia 2 de maio, o Governo aprovou, 
através do Decreto-Lei n.º 20/2020, novas 
medidas excecionais e temporárias relativas à 
pandemia da doença COVID-19 que visam 
também iniciar um processo - ainda que gradual e 
lento - de levantamento das medidas de 
confinamento e retoma, quer da atividade 
económica, quer dos serviços públicos. 
 
Neste quadro de pandemia e de agravamento da 
situação económica e social da população assume 
cada vez mais importância a prestação do serviço 
público às populações, dentro das atribuições 
municipais, mas também na colaboração com as 
entidades da administração central e com o setor 
social do concelho. 
 
Assim importa acautelar a forma gradual como 
deve operar a retoma da normalidade possível 
seja refletida do ponto de vista da organização dos 
serviços públicos procurando responder às 
necessidades da população e assegurando o 
escrupuloso respeito pelos direitos, saúde e 
segurança dos trabalhadores. 
 
 
Assim, considerando que: 
 
- O despacho n.º 154/2020, de 17/3 vigorava 

até 12/4; 
 
- Foi tornada pública, por parte do Governo, a 

calendarização de retoma da atividade de 
várias áreas; 

 
 

- Conforme se encontra estabelecido no Plano 
de Contingência aprovado e em vigor na 
Câmara Municipal de Loures verifica-se a 
necessidade de preparar a transição da 
organização para a retoma gradual da 
atividade e implementar as medidas de 
reabilitação a fim de retomar as atividades 
afetadas e restabelecer a normalidade no 
funcionamento da Câmara Municipal, em 
segurança, tal como definido na 4.ª fase do 
Plano. 

 
 
Determina-se: 
 
- A manutenção em vigor do despacho n.º 

154/2020, de 17/03, até ao final do mês de 
maio; 

 
- A reabertura, a partir de 9 de maio, do Parque 

Urbano de Santa Iria de Azóia e do Parque 
Municipal da Quinta dos Remédios, na 
Bobadela. 

 
 
A reabertura, a partir de 11 de maio, dos 
seguintes equipamentos municipais: 
 
- Bibliotecas Ary dos Santos e José Saramago 

apenas no período da manhã; 
 
- Arquivo Municipal; 
 
- Atendimentos Municipais; 
 
- Cemitérios municipais em horário reduzido. 
 
A reabertura, a partir de 11 de maio, 
exclusivamente para entrega aos munícipes de 
máscaras comunitárias, dos seguintes 
equipamentos municipais: 
 
- Academia dos Saberes, em Camarate; 
 
- A Casa da Cultura de Sacavém; 
 
- O Centro Comunitário da Apelação; 
 
- O GIS da Quinta das Sapateiras, em Loures. 
 
A reabertura, a partir de 18 de maio, da Creche 
Municipal e dos Museus e Galerias Municipais. 
 
A reabertura dos atendimentos presenciais 
acontecerá sempre através de marcação prévia e 
desde que garantidas as condições de segurança 
e com utilização obrigatória de máscara ou viseira 
de acordo com o previsto no artigo 13.º-B do 
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de13/3, aditado pelo 
Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1/5. 
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Os serviços de atendimento municipal do 
LoureShopping, do Centro Comercial Continente, 
Mercado de Sacavém, do Edifício dos Paços do 
Concelho funcionarão também como ponto de 
entrega de máscaras comunitárias aos munícipes. 
 
 
Tendo em vista a retoma dos serviços, 
nomeadamente a reabertura de equipamentos, 
quando tal se revelar imprescindível, podem, os 
Srs. Dirigentes e Coordenadores de Gabinetes, 
determinar o retorno à prestação de trabalho 
presencial, desde que garantidas as condições de 
segurança, até ao máximo de 50% do total de 
trabalhadores de cada serviço. Para o efeito 
deverão ser estabelecidas escalas de rotatividade 
quinzenal. O limite máximo de 50% poderá ser 
ultrapassado somente nas situações em que tal se 
revele imprescindível ao funcionamento dos 
serviços e desde que garantidas as condições de 
segurança dos trabalhadores. Devidamente 
validadas pelo Presidente da Câmara ou pelo 
vereador do serviço. 
 
Para garantir a prossecução da atividade 
municipal e por forma a responder às 
necessidades dos serviços, no período de vigência 
deste despacho, poderá ser necessária a 
alteração de funções de trabalhadores. 
 
 
Este despacho entra em vigor de forma imediata. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 
 

 

 
 

EDUCAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 48/DE/ASS 

 
de 29 de abril de 2020 

 
Substituição em período de ausência 

 
Considerando a ausência da chefe da Divisão de 
Intervenção e Planeamento Educativo (DIPE), e a 
necessidade de assegurar o regular 
funcionamento da referida Divisão, determino que 
as competências que lhe foram subdelegadas pela 
signatária através do Despacho n.º 116/2020, 
sejam asseguradas pela técnica superior Cristina 
Maria de Almeida Lucas, no período de 25 de abril 
a 8 de maio de 2020. 
 
À DGDMA/Expediente para divulgação. 

 
 

A Diretora do Departamento de Educação 
 

(a) Ana Santos Silva 
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ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 4519/2020 

 
Empreitada de Reparação e Beneficiação 

dos edifícios situados nos lotes A, B, C e D 
do Bairro Quinta da Vitória, Loures 

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 
ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
NIPC: 501294996 
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: DCSH/DH 
Endereço: R. Frederico Tarré, 3 
Código postal: 2670-435 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Telefone: 211151452 
Endereço Eletrónico: dh@cm-loures.pt 
 
2 - OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: EMPREITADA DE 
REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DOS EDIFÍCIOS 
SITUADOS NOS LOTES A, B, C E D DO BAIRRO 
QUINTA DA VITÓRIA, LOURES 
Descrição sucinta do objeto do contrato: 
Reparação dos edifícios situados nos lotes A, B, C 
e D do Bairro Quinta da Vitória, Portela, devendo 
ser executados os trabalhos definidos no mapa de 
quantidades e demais peças do procedimento 
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 417250.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 45453100 
 
 

3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
Referência interna: 07.02.D.34 
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 Moscavide e 
Portela 
 
6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Dias 
300 dias 
O contrato é passível de renovação? Não 
 
7 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1 - Habilitação para o exercício da atividade 
profissional 
 
Sim 
Tipo:  
Alvará 
Descrição: 
Os constantes no ponto 21 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 
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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: Divisão 
de Habitação 
Endereço desse serviço: R. Frederico Tarré, 3 
Código postal: 2670-435 
Localidade: Loures 
Telefone: 211151452 
Endereço Eletrónico: dh@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 17:30 do 30.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: Valia Técnica 
Ponderação: 50% 
Critério relativo ao custo 
Nome: Pontuação do preço 
Ponderação: 50% 
 
12 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Sim 5 % 
 
13 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2670-501 
Localidade: Loures 
Telefone: 211150100 
Fax: 211151709 
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 
 
2020/04/30 
 
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: Gonçalo Caroço 
Cargo: Vereador 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 86, de 4 de maio de 2020] 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA

Estimado trabalhador da Câmara Municipal de Loures,

A Norma de Controlo Interno do Município de Loures constitui um documento 
fundamental para o regular funcionamento e gestão da Autarquia. A sua 
concretização culmina num intenso trabalho do Gabinete de Auditoria 
Interna, que procedeu a um escrutínio rigoroso quanto aos procedimentos 
necessários a adotar por todos os trabalhadores da Câmara na gestão de 
processos de vários tipos, correspondendo também às recomendações do 
revisor oficial de contas.

O presente documento é uma atualização do que vigorava desde 2002. 
As subsequentes alterações legislativas, nomeadamente em matéria de 
contratação pública, induzem a uma quase permanente atualização da 
Norma de Controlo Interno e foi esse, no fundamental, o trabalho feito.

Segue-se, naturalmente, um período de perceção e conhecimento do 
novo normativo, de forma a que, tão rapidamente quanto possível, 
todo o seu conteúdo seja absorvido e posto em prática. É fundamental 
que todos percebamos que a Norma de Controlo Interno não é um 
obstáculo à eficácia dos Serviços, mas antes um importante instrumento 
de apoio à gestão. Igualmente, a uniformização de procedimentos, o 
rigor e a transparência que devemos dedicar à gestão dos processos 
e a subsequente monotorização dessa mesma gestão, constitui uma 
obrigação de todos os trabalhadores, não deixando de ser um fator de 
credibilização e boa gestão da nossa Autarquia.

Num contexto de intensa atividade municipal, regista-se a tendência 
de que documentos desta natureza sejam relativizados. Contudo, é 
imperioso que assumamos o cumprimento desta norma como decisivo 
para concretizar os objetivos que lhe estão subjacentes.

Votos de um bom trabalho.

O presidente 

Bernardino Soares
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1Introdução O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 
(POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, 22 de 
fevereiro1, estipula no ponto 2.9, a obrigatoriedade de 
implementação nas autarquias locais de um sistema de 
controlo interno.

Embora tenha sido em 2015 publicado o Decreto-Lei  
nº 192/2015, de 11 de setembro2, que aprovou o Sistema 
de Normalização Contabilística para as Administrações 
Públicas (SNC-AP), introduzindo um novo paradigma con-
tabilístico e revogando o POCAL, com efeitos a partir de 1 
de janeiro de 20193, mantém-se, porém, em vigor o ponto 
2.9 do POCAL e consequentemente a obrigatoriedade do 
sistema de controlo interno.

O Sistema de Controlo Interno deve englobar o plano 
de organização, políticas, métodos e procedimentos de 
controlo, bem como todos os demais métodos e procedi-
mentos suscetíveis de contribuir para “assegurar o desen-

volvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, 

incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção 

de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e 

a integridade dos registos contabilísticos e a preparação 

oportuna de informação financeira viável.”4

Importa referir que este documento pressupõe uma estru-
tura de funcionamento constituída pelas seguintes unida-
des orgânicas:

1  Com as alterações da Lei nº 162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto Lei nº 315/2000, 
de 2 de dezembro, pelo Decreto-Lei nº 84-A/2002, de 5 de abril e ainda pela Lei  
nº 60-A/2015, de 30 de setembro.

2 Alterado pelo Decreto-Lei nº 85/2016, de 21 de dezembro.
3  De acordo com circular da DGAL que adia para as autarquias locais a entrada do 

SNC-AP para 1 de janeiro de 2019.

4  Extraído do ponto 2.9.1., do Decreto-lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, que aprovou 
o POCAL.
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Divisão de Economia e Inovação 
Divisão de Atendimento, Informação e Comunicação 
Divisão de Transportes e Oficinas 
Divisão de Serviços Veterinários 
Divisão de Áreas Urbanas Génese Ilegal 
Divisão de Turismo 
Unidade de Informação Municipal 

Departamento de Gestão e Modernização Administrativa 
Divisão de Inovação Tecnológica e Qualidade
Divisão de Gestão Documental e Modernização Administrativa 
Divisão de Administração Geral

Departamento de Recursos Humanos 
Divisão de Gestão de Recursos Humanos
Divisão de Segurança, Saúde Ocupacional e Apoio Psicossocial 
Divisão Administrativa de Recursos Humanos

Departamento de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento 
Divisão de Planeamento e Controlo de Atividades 
Divisão de Gestão Financeira 
Divisão de Contabilidade e Património 
Divisão de Contratação e Aprovisionamento

Departamento de Educação 
Divisão de Intervenção e Planeamento Educativo 
Divisão de Ação Social Escolar 
Divisão de Intervenção Socioeducativa 

Departamento de Obras Municipais 
Divisão de Estudos e Projetos 
Divisão de Obras 
Divisão de Conservação e Manutenção de Equipamentos 
Divisão de Infraestruturas 
Unidade de Intervenção no Espaço Público 

Departamento de Cultura, Desporto e Juventude 
Divisão de Cultura 
Divisão de Desporto 
Unidade de Bibliotecas e Leitura Pública 
Unidade de Património e Museologia 
Gabinete de Juventude 

Serviço Municipal de Proteção Civil 
Gabinete Técnico de Operações e Planeamento 
Gabinete Técnico de Prevenção, Segurança e Informação Pública 
Gabinete Técnico de Administração Logística

Departamento de Ambiente 
Divisão de Zonas Verdes e Floresta 
Divisão de Serviços Públicos Ambientais 
Divisão de Energia e Sustentabilidade Ambiental 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística 
Divisão de Reabilitação Urbana 
Divisão de Planeamento  Urbanístico 
Divisão de Gestão Urbanística 
Divisão de Fiscalização Técnica Urbanística e Obras Coercivas 
Divisão de Administração Urbanística 

Departamento de Coesão Social e Habitação 
Divisão de Habitação 
Divisão de Intervenção Social 
Divisão de Gestão e Promoção da Saúde 
Unidade da Inclusão e Cidadania 
Gabinete  do Contrato Local de Segurança

DEI
DAIC
DTO
DSV
DAUGI
DT
UIM

DGMA
DITQ
DGDMA
DAG

DRH
DGRH
DSSOAS
DARH

DPFA
DPCA
DGF
DCP
DCA

DE
DIPE
DASE
DISE

DOM
DEP
DO
DCME
DI
UIEP

DCDJ
DC
DD
UBLP
UPM
GJ

SMPC
GTOP
GTPSIP
GTAL

DA
DZVF
DSPA
DESA

GPGU
DRU
DPU
DGU
DFTU
DAU

DCSH
DH
DIS
DGPS
UIC
GCLS

Divisão Operacional 
da Polícia

Divisão Jurídico- 
-Administrativa

DGMADSV

DEI

DAIC

DTO

DAUGI

DT

DITQ DPCA

DGF

DCP

DCA

DGDMA

DAG

UIM

DPFA

POLÍCIA MUNICIPAL
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Organograma dos serviços  
da Câmara Municipal de Loures 

Aprovado nas 44ª e 45ª reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Loures realizadas, respetivamente, 
em 28 de agosto de 2019 e 11 de setembro de 2019 e na 1ª reunião da 4ª sessão ordinária  

de 26 de setembro de 2019 da Assembleia Municipal, realizada em 26 de setembro de 2019.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Gabinete de Apoio  
à Assembleia Municipal

Gabinete de  
Apoio à Presidência

Gabinete de  
Apoio à Vereação

Gabinete de Protocolo  
e Relações Institucionais

Gabinete de 
Consultadoria Jurídica

GTOP

GTPSIP

GTAL

SMPCGabinete  
de Planeamento

Gabinete de 
Intervenção Local

Gabinete de 
Revitalização Urbana

Gabinete de 
Auditoria Interna

DGRH DISE DEP DZVF DRU

DPU DH

DISDGU

DFTU DGPS

DAU UIC

DSPA

DESA

GJ Gabinete CLS

DSSOAP DIPE DO DD

DC

UBLP UPM

DARH DASE DCME

DI

UIEP

DRH DE DOM DCDJ DA DPGU DCSH

CÂMARA MUNICIPAL 

Unidades Nucleares 
(Departamentos)LEGENDA Unidades Flexíveis 

(Divisões)
Unidades Flexíveis  
de 3º grau Gabinetes Funcionais
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/ 2.1 

Organização da  
Câmara Municipal de Loures

1.  O Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures foi publicado em Diário da 
República, 2ª série, nº 235, de 1 de dezembro de 
2015, tendo o mesmo sido aprovado na 50ª Reunião 
Ordinária de Câmara Municipal, realizada em 28 
de outubro de 2015 e na 1ª Reunião da 5ª Sessão 
Ordinária de Assembleia Municipal, realizada em 14 
de novembro de 2015.

 O Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures foi publicado em Diário da Repú-
blica, 2ª série, nº 205, de 24 de outubro de 2019, 
tendo o mesmo sido aprovado na 44ª Reunião 
Ordinária de Câmara Municipal, realizada em 28 
de agosto de 2019, e na 1ª Reunião da 4ª Sessão 
Ordinária de Assembleia Municipal, realizada em 26 
de setembro de 2019.

2.  O sistema contabilístico em vigor para o Município de 
Loures e respetivas demonstrações financeiras (indi-
viduais e consolidadas) é o SNC-AP, contemplando-
-se neste normativo três subsistemas contabilísticos: 
contabilidade orçamental, Contabilidade Financeira 
e a contabilidade de gestão.

/ 2.2 

Componentes do sistema  
de controlo interno

3. O sistema de controlo interno a adotar pelas autar-
quias locais engloba, designadamente, o plano de 
organização, políticas, métodos e procedimentos de 
controlo, bem como todos os outros métodos e pro-

cedimentos definidos pelos responsáveis autárquicos 
que contribuam para assegurar o desenvolvimento das 
atividades de forma ordenada e eficiente, incluindo 
a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de 
situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a 
integridade dos registos contabilísticos e a preparação 
oportuna de informação financeira fiável.

4.  Assim, o sistema de controlo interno compreende os 
seguintes documentos:

 •  Norma de Controlo Interno (NCI);

 •  Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo 
os de Corrupção e Infrações Conexas (PPRGCIC);

 •  Manuais de funções;

 •  Manuais de Procedimentos Internos;

 •  Posturas e Regulamentos Municipais;

 •  Despachos e informações escritas.

/ 2.3 

Requisitos do controlo interno

5.  O Sistema de Controlo Interno deve obedecer aos 
seguintes requisitos:

 •  Existência de um plano de organização que permita 
uma definição de responsabilidades funcionais, em 
termos de autoridade e responsabilidade, compreen-
dendo uma adequada segregação de funções entre:

 > Gestão;
 > Desenvolvimento;
 > Exploração;
 > Suporte técnico;

 bem como entre:

 > Autorização;
 > Execução;
 > Registo;
 > Custódia;
 > Verificação.
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 •  Existência de um sistema de procedimentos de auto-
rização e registo adequado, de modo a permitir o 
controlo contabilístico e operacional dos direitos, 
obrigações, demais ativos e passivos, bem como 
dos gastos e rendimentos.

 •  Existência de procedimentos válidos para a execu-
ção de tarefas e funções dos serviços do Município 
de Loures, associado a controlos interativos entre 
as várias operações e serviços.

 •  Existência de pessoal qualificado, com capacidade 
e preparação adequada às responsabilidades que 
lhe são cometidas.

 •  Existência e desenho de documentos e registos ade-
quados de forma a assegurar a correta e atempada 
contabilização das operações

/ 2.4 

Objeto

6.  O presente documento, elaborado em consonância 
com o ponto 2.9 do POCAL, é a NCI do Município de 
Loures e como tal é um dos elementos do Sistema de 
Controlo Interno do Município.

7.  A NCI estabelece os procedimentos que procuram 
assegurar o cumprimento dos seguintes objetivos 
previstos no ponto 2.9 do POCAL:

 a)  A salvaguarda da legalidade e regularidade no que 
respeita à elaboração, execução e modificação dos 
documentos previsionais, à elaboração das demons-
trações financeiras e ao sistema contabilístico; 

 b)  O cumprimento das deliberações dos órgãos e das 
decisões dos respetivos titulares; 

 c) A salvaguarda do património; 

 d) A aprovação e controlo de documentos; 

 e)  A exatidão e integridade dos registos contabilísticos 
e, bem assim, a garantia da fiabilidade da informa-
ção produzida; 

 f) O incremento da eficiência das operações; 

  g)  A adequada utilização dos fundos e o cumprimento 
dos limites legais à assunção de encargos; 

 h)  O controlo das aplicações e do ambiente informáticos; 

 i)  A transparência e a concorrência no âmbito dos 
mercados públicos; 

 j)  O registo oportuno das operações pela quantia cor-
reta, nos documentos e livros apropriados e no período 
contabilístico a que respeitam, de acordo com as deci-
sões de gestão e no respeito das normas legais.

/ 2.5 

Âmbito

8.  A presente NCI aplica-se à CM de Loures, aos respe-
tivos serviços e aos eleitos, dirigentes, trabalhadores 
e prestadores de serviços da mesma.

9.  A NCI aplica-se, ainda, às empresas municipais e par-
ticipações locais e às associações municipais de direito 
público, quando especificamente previsto.

/ 2.6 

Formalização de 
regulamentos, atos e contratos 

10.  Na formalização de regulamentos, atos e contra-
tos devem ser cumpridos os requisitos previstos no 
Código do Procedimento Administrativo (CPA), com 
a redação em vigor (tem sempre que cumprir com 
o CPA), sem prejuízo de demais normativos gerais e 
especiais aplicáveis.
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/ 2.7 

Regulamentos 

11.  A elaboração, alteração e revisão dos regulamentos 
municipais é efetivada por cada serviço interveniente 
na área a regulamentar, submetendo à aprovação 
dos órgãos competentes, com respeito dos procedi-
mentos legalmente definidos. 

/ 2.8 

Despachos e informações 

12.  Os documentos escritos, ou em suporte digital, que 
integram os processos administrativos internos, 
todas as informações e despachos que sobre eles 
forem exarados, bem como os documentos do sis-
tema contabilístico, devem sempre identificar os seus 
subscritores e a qualidade em que o fazem, de forma 
legível, pela aposição do nome, cargo e competências 
para o efeito. 

13.  Todos os documentos devem ser numerados 
sequencialmente, registados no sistema de Gestão 
Documental informatizado da Autarquia e quando 
aplicável identificar os termos e para que efeitos são 
elaborados, devendo ainda ser categorizados em fun-
ção da sua confidencialidade e utilização.

14.  Os atos administrativos realizados com base em dele-
gação/subdelegação de competências, que derem 
origem a documentos com eficácia externa devem 
cumprir com o supramencionado, referindo, ainda, 
qual o documento de delegação/subdelegação de 
competências, sua data, bem como identificação do 
Boletim de Deliberações e Despachos onde se encon-
tra publicado.

15.  Sempre que exista retificação de documentos incluí-
dos no sistema de Gestão Documental, deve ser 
garantido que todos os intervenientes no processo 
têm conhecimento.

16.  Sempre que possível deve o registo contabilístico 
informatizado identificar o processo de Gestão Docu-
mental que inclui o processo administrativo.

17.  A informação obtida pelos serviços bem como o seu 
tratamento, divulgação e proteção, deve cumprir 
com o Regulamento da Proteção de Dados da União 
Europeia5 e demais legislação em vigor sobre prote-
ção de dados.

/ 2.9 

Procedimentos  
e controlo de acessos

18.  Os dirigentes definem os procedimentos e circuitos 
internos de informação relativos à respetiva unidade 
orgânica.

19.  Em cada unidade orgânica é elaborado um manual 
de procedimentos que contempla os fluxos dos proce-
dimentos mais frequentes e relevantes, descrevendo 
em pormenor a tramitação que lhes está associada, 
bem como os requisitos formais e materiais aplicáveis.

20.  O manual de procedimentos respeitante a cada uni-
dade orgânica é aprovado nos termos definidos pelo 
membro do Executivo com o pelouro e remetido digi-
talmente para ao Unidade Orgânica (UO) responsável 
pela auditoria interna.

5  Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 
2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento 
de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/
CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). 
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21.  Sempre que possível, os procedimentos de controlo 
devem ser efetuados automaticamente, com recurso 
a sistemas informáticos e de informação existentes 
na Autarquia. Devem os serviços articular a extensão 
e oportunidade dos procedimentos automatizados, 
com o serviço responsável pela gestão das aplicações 
informáticas da Autarquia, competindo a este quando 
necessário promover a adequação das aplicações aos 
necessários controlos.

22.  A responsabilidade pelo controlo físico e acessos a 
ativos, arquivos e informações é do serviço que tem 
a competência da sua utilização.

23.  O serviço que gere o sistema informático da Autarquia 
atribui acessos às aplicações, em função das indica-
ções dos responsáveis dos diversos serviços.

DISPOSIÇÕES GERAIS
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/ 3.1 

Aspetos gerais

24.  É da responsabilidade do serviço com a competência 
pela gestão informática da Autarquia garantir pela 
segurança, integridade e disponibilidade da informa-
ção suportada pelo sistema informático.

25. O dirigente máximo pelo serviço com a competência 
pela gestão informática é o responsável pela imple-
mentação na Autarquia do cumprimento da legisla-
ção em vigor relativa à proteção de dados, incluindo 
o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 
(RGPD), e responsável por no âmbito desse regula-
mento garantir a proteção de dados individuais e a 
respetiva conformidade das aplicações informáticas 
da Autarquia, bem como por bases de dados em uti-
lização, entre outros. Adicionalmente o responsável 
pela implementação do Regulamento de Proteção de 
Dados, elabora um manual de procedimentos, onde 
estabelece os critérios relativos à informação nomea-
damente:

 •  Obtenção e destruição;

 •  Tratamento e armazenamento;

 •  Segurança dos dados;

 •  Divulgação e acesso;

 •  Monitorização do cumprimento do regulamento.

26.  A responsabilidade pela inserção de dados nas apli-
cações e sua exatidão, bem como pela informação das 
respetivas áreas digitais de trabalho é do serviço que 
tem a competência da sua utilização e/ou do eleito da 
CM de Loures que a utilize.

27.  Apenas o serviço com a competência pela gestão 
informática da Autarquia pode proceder à instalação 
de qualquer componente de hardware ou software 

nos computadores.

28.  As especificações funcionais das aplicações infor-
máticas são da responsabilidade dos serviços com a 
competência pela sua utilização.

29. A regularidade das especificações técnicas e funcio-
nais das aplicações informáticas é do serviço com a 
competência pela gestão informática.

30.  O acesso dos serviços/utilizadores às aplicações 
informáticas, às comunicações e aos computadores 
da rede informática e de comunicações da Autarquia 
é providenciado pelo serviço com a competência pela 
gestão informática.

31.  Quando uma aplicação informática carece de altera-
ção por necessidade do serviço que a utiliza, seja por 
imperativo legal ou funcional, é da responsabilidade 
do serviço com a competência pela gestão informática 
apresentar uma solução que supra as necessidades 
identificadas, sendo a mesma sujeita a aprovação 
pelo dirigente do serviço que solicitou a alteração da 
aplicação. 

32.  A comunicação das necessidades dos serviços é efe-
tuada pelo dirigente da UO respetiva ao serviço com 
a competência pela gestão informática.

33.  Se a alteração da aplicação informática implicar 
incremento da despesa orçamental, é elaborado 
pelo serviço com a competência pela gestão infor-
mática um pedido interno de aquisição de bens e ou 
serviços, nos termos definidos na presente norma de 
controlo interno.

/ 3.2 

Contas de correio eletrónico

34.  A atribuição de contas de correio eletrónico do domí-
nio da Autarquia é da responsabilidade do serviço 
com a competência pela gestão informática, sendo 
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as mesmas atribuídas por solicitação dos serviços 
mediante autorização do responsável da UO e do 
diretor do respetivo departamento. Podem também 
os eleitos da CM de Loures solicitar a atribuição de 
contas de correio eletrónico.

35.  A utilização das contas de correio eletrónico é regu-
lada por manual de procedimentos a elaborada pelo 
serviço com a competência pela gestão informática.

/ 3.3 

Backups

36.  De acordo com o manual de procedimentos interno 
do serviço com a competência pela gestão informá-
tica da Autarquia, procede-se regularmente a cópias 
dos dados (backup) armazenados no sistema infor-
mático (servidor), para local físico diferente de onde 
se encontra o Centro de Dados, com o objetivo de 
proteger os dados contra o risco de incêndio, furto, 
inundação, desmagnetização, entre outros.

37.  Os backups são diários, semanais, mensais e anuais 
e mantidos durante sete dias, 30 dias, 12 meses e 15 
anos, respetivamente.

/ 3.4 

Acesso de dados

38.  É da responsabilidade dos responsáveis das UO e 
dos eleitos da CM de Loures o pedido de acesso e de 
cessação de acesso aos sistemas informático para os 
respetivos trabalhadores.

39.  A segurança dos dados nas estações de trabalho é 
da responsabilidade dos utilizadores, competindo-
-lhes, quando autorizados para o efeito, guardar os 
trabalhos, de que são responsáveis, nos servidores e 
pastas que lhes estejam afetos.

40.  São guardados pelo serviço com competência para 
a gestão informática os registos dos utilizadores que 
acederam às aplicações informáticas e ao servidor.

/ 3.5 

Acesso à internet

41.  O acesso à internet a partir da infraestrutura informá-
tica da CM de Loures está sujeito a monitorização e 
filtragem, pelo serviço com a competência pela gestão 
informática.6

42.  Existe um servidor responsável por analisar conteúdos 
que, dependendo da forma como estão catalogados, 
poderão ou não ser acedidos, sendo a sua exclusão 
proposta pelo serviço com a competência pela gestão 
informática ao membro do Executivo com o pelouro 
respetivo para aprovação. 

43.  Na eventualidade dos serviços considerarem que a 
catalogação dos conteúdos efetuada pelo serviço 
com a competência pela gestão informática tenha 
sido incorreta, solicita o dirigente da respetiva UO ao 
do membro do Executivo com o pelouro da sua área, 
que autorize a alteração da catalogação, sujeita a 
validação pelo membro do Executivo com pelouro na 
área de gestão informática.

6  Este ponto encontra-se regulado no documento “POL.GSTI.02.05-Políticas Detalha-
das de Segurança da Informação” publicado na intranet
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/ 4.1 

Aspetos gerais

44.  Compete ao órgão executivo aprovar, acompanhar 
e manter em funcionamento um sistema de controlo 
interno adequado às atividades desenvolvidas pela CM 
de Loures, assegurando a sua avaliação permanente.

45.  Sempre que entender por adequado, o órgão delibe-
rativo determina a instituição de dispositivos, pontuais 
ou permanentes, de fiscalização que permitam o exer-
cício adequado da sua competência.

46.  Para efeitos do previsto no número anterior, o órgão 
executivo deve facultar os meios e informações neces-
sários aos objetivos a atingir, de acordo com o que for 
definido pelo órgão deliberativo.

47.  Compete aos dirigentes e aos coordenadores de Gabi-
nete, dar conhecimento e difundir perante todos os 
trabalhadores dos serviços respetivos, a presente NCI 
e dos preceitos legais em vigor, bem como promover a 
implementação e o cumprimento das regras definidas 
e constantes desta.

48.  Compete ao serviço responsável pela Auditoria 
Interna a verificação do cumprimento, pelos eleitos e 
serviços da CM de Loures, das regras constantes na 
NCI, elaboração de sugestões de melhoria de proce-
dimentos, a produção de recomendações e a sua efe-
tiva aplicação e, sempre que se considere necessário, 
elaborar proposta(s) de adequação da mesma.

/ 4.2 

Auditoria interna

49.  A atividade desenvolvida pelo serviço responsável 
pela auditoria interna visa contribuir, através de abor-
dagem sistemática e disciplinada para a melhoria dos 
processos de gestão de risco, controlo e governação e, 
assim, concorrer para a eficácia global do Município, 
bem como determinar se estes são conduzidos em 
conformidade com as políticas definidas pelos órgãos 
executivo e deliberativo da CM de Loures.

50.  O serviço responsável pela auditoria interna exerce as 
suas funções em conformidade com o estabelecido na 
Carta de Auditoria Interna e no Manual de Auditoria 
Interna da Câmara Municipal de Loures.

51.  O serviço com a competência de auditoria interna, 
prepara anualmente o Programa Anual de Auditoria 
Interna (PAAI) e remete-o a aprovação do membro 
do Executivo com o respetivo pelouro.

52.  Do PAAI consta a atividade a desenvolver nesse ano 
económico, devendo conter, designadamente, ações 
e/ou projetos, nos seguintes domínios:

 •  Uma auditoria interna à área da receita;

 •  Uma auditoria interna a dois processos de contra-
tação pública de aquisição de bens e serviços e um 
de contratação pública de empreitadas;

 •  Uma auditoria interna às transferências realizadas 
para duas juntas de freguesia;

 •  Uma auditoria interna às transferências realizadas 
para uma entidade sem fins lucrativos;

 •  Uma auditoria interna aos bens do ativo fixo tangí-
vel, incluindo verificação física;

 •  Uma auditoria interna à implementação e execução 
do PPRGCIC, incluindo testes de monitorização;



31

APLICAÇÃO E CONTROLO DA NCI (AUDITORIA INTERNA)

 •  Acompanhamento da circularização anual de ter-
ceiros e respetivas conciliações;

 •  Realização de contagens de caixa nos termos da NCI, 
com elaboração do respetivo termo de contagem;

 •  Acompanhamento das contagens de inventário nos 
termos da NCI;

 •  Acompanhamento das ações a realizar pelos audito-
res externos da CM de Loures, promover o exercício 
do direito ao contraditório relativo aos documentos 
produzidos pelos auditores externos e acautelar o 
envio de relatórios finais respetivos;

 •  Análise dos relatórios produzidos pelos auditores 
externos da CM de Loures, nesse âmbito, diligenciar 
e monitorizar a aplicação de eventuais, sugestões de 
melhoria e de recomendações pelos serviços, cons-
tantes daqueles.

53. Após aprovação, o PAAI deverá ser divulgado na 
intranet da CM de Loures e comunicado aos Serviços 
sujeitos a auditoria. 

/ 4.3 

Documentos produzidos 
pelo serviço responsável 
pela auditoria interna

54.  No decurso da atividade de auditoria interna, desig-
nadamente, no que respeita a atividade que culmine 
na emissão de documento de auditoria interna – rela-
tório, memorando, procedimento recomendado, entre 
outros, o serviço com a competência nesta matéria 
pressupõe a colaboração ativa e diligente por parte 
dos serviços auditados, nomeadamente, através de:

 •  boa colaboração, cooperação e transparência dos 
auditados;

 •  pleno e atempado acesso a pessoas, registos, bens 
patrimoniais e informações relevantes;

 •  faculdade de obtenção de apoio especializado de 
meios internos ou, caso se mostre necessário, exter-
nos à CM de Loures;

 •  atuação diligente e cuidada na implementação de 
sugestões e aplicação de recomendações produ-
zidas pela auditoria interna, aceites pelo serviço 
auditado e superiormente aprovadas.

/ 4.4 

PPRGCIC

55.  O Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo 
os de Corrupção e Infrações Conexas da CM de Lou-
res, aplica-se, de forma genérica, aos membros dos 
órgãos municipais, ao pessoal dirigente e a todos os 
trabalhadores.

56.  A implementação do “Plano”, a sua execução e avalia-
ção compete, em primeira linha, ao órgão executivo, 
sendo o pessoal com funções dirigentes e de coor-
denação corresponsabilizado neste processo, reque-
rendo-se que todos os trabalhadores desempenham 
papel ativo no processo, avocando a sua quota parte 
de responsabilidade no sucesso da aplicação deste 
instrumento de gestão.

57.  De modo a proceder ao acompanhamento e moni-
torização da aplicação do PPRGCIC, após recepção 
das grelas de preenchimento, os serviços enviam até 
31 de janeiro do cada ano económico, ao serviço res-
ponsável pela auditoria interna, o Relatório de Exe-
cução Anual do PPRGCIC da sua Unidade Orgânica, 
reportado ao ano que antecede.

58.  Até 28 de fevereiro do mesmo ano, o serviço com 
competência pela auditoria interna, elabora proposta 
de Relatório de Execução Anual do PPRGCIC para 
aprovação pelo membro do Executivo com a respe-
tiva competência, que envia para conhecimento dos 
órgãos municipais.
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59.  O documento aprovado, e após conhecimento dos 
órgãos municipais, é remetido aos dirigentes e coor-
denadores da CM de Loures, divulgado na intranet e 
no sítio da Autarquia, e enviado às entidades de tutela 
e supervisão – Tribunal de Contas, Conselho de Pre-
venção da Corrupção, Direção-Geral das Autarquias 
Locais e Inspeção-Geral de Finanças.

/ 4.5 

Auditorias externas  
e ações inspetivas

60.  Ao serviço de Auditoria Interna, enquanto interlocutor 
primeiro entre as entidades de auditoria externa, de 
tutela e de supervisão e os serviços municipais, com-
pete diligenciar o acompanhamento das auditorias/
ações promovidas por essas entidades, acompanhar o 
processo de exercício do direito ao contraditório, bem 
como o atestar da aplicação de recomendações aceites.

61.  Nesta medida, é da responsabilidade do serviço com 
a competência pela Auditoria Interna a centralização 
e manutenção atualizada de repositório de toda a 
documentação atinente aos respetivos processos de 
auditoria externa e/ou de ação inspetiva, qualquer 
que seja a sua natureza (financeira ou outra), nomea-
damente no que respeita a comunicação prévia, docu-
mentação solicitada e fornecida, relatório preliminar, 
procedimento de contraditório, relatório final e todos 
os documentos relacionados.

62.  Para o efeito, os serviços devem enviar, obrigatoria-
mente, à auditoria interna, toda a informação e docu-
mentação respeitante a ações de auditoria externa 
e/ou inspetivas de que venham a ser objeto.

/ 4.6 

Acompanhamento do SEL

63.  Por forma a proceder ao acompanhamento das ati-
vidades desenvolvidas pelo Setor Empresarial Local 
(SEL), pelos serviços Intermunicipalizados e pelas 
associações municipais de direito público, nas quais a 
CM de Loures detenha participação no capital, o ser-
viço com a competência pela Auditoria Interna consti-
tui Dossiê Permanente para cada uma das entidades 
mencionadas;

64.  Deste modo, as mesmas facultarão, informação refe-
rente à organização e funcionamento interno bem 
como informação contabilístico-financeira, quando 
solicitado pelo serviço com competência pela Audi-
toria Interna;

65.  Da informação mencionada no parágrafo anterior 
constará, ainda, informação referente à aprovação 
das contas anuais/semestrais, bem como de audi-
torias externas e de ações inspetivas a que aquelas 
entidades sejam sujeitas.



33

BLOCO DE NOTAS / APLICAÇÃO E CONTROLO DA NCI (AUDITORIA INTERNA)



34

NORMA DE CONTROLO INTERNO



35

BLOCO DE NOTAS / APLICAÇÃO E CONTROLO DA NCI (AUDITORIA INTERNA)





37

38

38

39

40

41

42

43

44

5
Demonstrações orçamentais 

Regras orçamentais 

Regras previsionais 

Regras de execução orçamental 

Documentos incluídos no orçamento municipal 

Preparação dos instrumento previsionais 

Plano plurianual de investimentos 

Plano de atividades municipais 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

Demonstrações 
orçamentais,  
execução orçamental 
e alterações aos 
documentos previsionais



NORMA DE CONTROLO INTERNO

38

/ 5.1 

Demonstrações orçamentais 

66.  Os objetivos das demonstrações orçamentais de 
finalidades gerais são o de proporcionar informação 
acerca do orçamento inicial, das alterações orça-
mentais, da execução das despesas e das receitas 
orçamentadas, dos pagamentos e recebimentos e do 
desempenho orçamental.

67.  De acordo com a Norma de Contabilidade Pública 
(NCP) 26 existem demonstrações previsionais, 
demonstrações de relato e ainda as demonstrações 
orçamentais consolidadas, designadamente:

 •  Demonstrações previsionais: 

 >  O Orçamento, enquadrado num Plano Orçamental 
Plurianual;

 > O Plano Plurianual de Investimentos (PPI). 

 •  Demonstrações de relato: 

 > O Demonstração do desempenho orçamental; 

 > O Demonstração de execução orçamental da receita; 

 >  O Demonstração de execução orçamental da despesa; 

 > O Demonstração da execução do PPI; 

 > O Anexo às demonstrações orçamentais. 

 • Demonstrações orçamentais consolidadas:

 >  Demonstração consolidada do desempenho orça-
mental; 

 >  Demonstração consolidada de direitos e obrigações 
por natureza.

/ 5.2 

Regras orçamentais

68.  A CM de Loures prepara todas as demonstrações 
orçamentais indicadas no ponto anterior.

69.  O Orçamento Municipal é elaborado de acordo com as 
regras previstas na NCP 26, considerando as regras 
previsionais e as modificações (alterações permutati-
vas e alterações modificativas) do orçamento previs-
tas respetivamente nos pontos 3.3 e 8.3.1 do POCAL.

70.  Adicionalmente, são consideradas as regras orçamen-
tais previstas no Regime Financeiro das Autarquias 
Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI) aprovado 
pela Lei 73/2013, de 3 de setembro, nomeadamente:

 •  Equilíbrio Orçamental

 >  Todas as receitas devem cobrir as despesas;

 >  A receita corrente bruta deve ser pelo menos igual 
à despesa corrente acrescida das amortizações 
médias de empréstimos de médio e longo prazo.

 •  Anualidade e Plurianualidade 

 >  Os orçamentos das autarquias locais são anuais.   
A elaboração dos orçamentos anuais é enquadrada 
num quadro plurianual de programação orçamental 
e tem em conta as projeções macroeconómicas que 
servem de base ao Orçamento do Estado.  

 >  O quadro plurianual de programação orçamental 
consta de documento que especifica o quadro de 
médio prazo para as finanças da autarquia local.  

 >  Os orçamentos incluem os programas, medidas e 
projetos ou atividades que implicam encargos plu-
rianuais.  

  >  O ano económico coincide com o ano civil.
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 •  Unidade e universalidade

 >  O orçamento da Autarquia compreende todas as 
receitas e despesas de todos os seus órgãos e ser-
viços sem autonomia financeira.  

 >  Em anexo ao orçamento da Autarquia, são apresen-
tados, ao órgão deliberativo, de forma autónoma, os 
orçamentos dos órgãos e serviços com autonomia 
financeira, bem como das entidades participadas em 
relação às quais se verifique o controlo ou presunção 
do controlo pelo Município.

 >  O orçamento da Autarquia apresenta o total das 
responsabilidades financeiras resultantes de com-
promissos plurianuais, cuja natureza impeça a con-
tabilização direta do respetivo montante total no 
ano em que os compromissos são assumidos.

 •  Não consignação

 >  Não pode afetar-se o produto de quaisquer receitas 
à cobertura de determinadas despesas.  

 >  O princípio da não consignação não se aplica às 
receitas provenientes, nomeadamente de:

 a) Fundos comunitários; 

 b) Fundo Social Municipal;

 c) Cooperação técnica e financeira;

 d)  Empréstimos a médio e longo prazos para aplica-
ção em investimento ou contraídos no âmbito de 
mecanismos de recuperação financeira; 

 e)  Receitas provenientes dos preços cobrados a entre-
gar a empresas concessionárias das atividades de 
exploração de sistemas municipais ou intermunici-
pais de: 

 . Abastecimento público de água; 

 . Saneamento de águas residuais; 

 . Gestão de resíduos sólidos; 

 . Transportes coletivos de pessoas e mercadorias; 

 . Distribuição de energia elétrica em baixa tensão. 

71.  Subsidiariamente devem ser atendidos os princípios 
e regras orçamentais previstos na Lei do Enquadra-
mento Orçamental (LEO), em vigor.

/ 5.3 

Regras previsionais

72.  A elaboração do orçamento da CM de Loures deve 
obedecer às Regras Previsionais enumeradas no 
ponto 3.3 do POCAL.

 a)  As importâncias relativas aos impostos, taxas e 
tarifas a inscrever no orçamento não podem ser 
superiores a metade das cobranças efetuadas nos 
últimos 24 meses que precedem o mês da sua ela-
boração, exceto no que respeita a receitas novas ou 
a atualizações dos impostos, bem como dos regu-
lamentos das taxas e tarifas que já tenham sido 
objeto de deliberação, devendo-se, então, juntar 
ao orçamento os estudos ou análises técnicas ela-
boradas para determinação dos seus montantes; 

 b)  As importâncias relativas às transferências cor-
rentes e de capital só podem ser consideradas 
no orçamento desde que estejam em conformi-
dade com a efetiva atribuição ou aprovação pela 
entidade competente, exceto quando se trate de 
receitas provenientes de fundos comunitários, em 
que os montantes das correspondentes dotações 
de despesa, resultantes de uma previsão de valor 
superior ao da receita de fundo comunitário apro-
vado, não podem ser utilizadas como contrapartida 
de alterações orçamentais para outras dotações; 

 c)  Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, até à 
publicação do Orçamento do Estado para o ano a 
que respeita o orçamento autárquico, as importân-
cias relativas às transferências financeiras, a título 
de participação das autarquias locais nos impostos 
do Estado, a considerar neste último orçamento, 
não podem ultrapassar as constantes do Orça-
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mento do Estado em vigor, atualizadas com base 
na taxa de inflação prevista; 

 d)  As importâncias relativas aos empréstimos só 
podem ser consideradas no orçamento depois da 
sua contratação, independentemente da eficácia 
do respetivo contrato; 

 e)  As importâncias previstas para despesas com pes-
soal devem considerar, de acordo com a legislação 
em vigor, os seguintes encargos:

 •  Encargos relativos a remunerações;

 •  Encargos relativos aos postos de trabalho previstos 
nos mapas de pessoal aprovados e para os quais se 
preveja recrutamento;

 •  Encargos com alterações do posicionamento remu-
neratório;

 •  Encargos relativos a prémios de desempenho;

 •  Despesas com prestadores de serviços em nome 
individual.

 f)  No orçamento inicial, as importâncias a conside-
rar nas rubricas ‘Remunerações de pessoal’ devem 
corresponder à da tabela remuneratória em vigor, 
sendo que se ainda não tiver sido atualizada a 
tabela corresponde ao ano a que o orçamento res-
peita, a atualização poderá ser efetuada com base 
na taxa de inflação prevista.

73.  A taxa de inflação a considerar para efeitos das atuali-
zações previstas nas alíneas c) e f) do parágrafo ante-
rior é a constante do Orçamento do Estado em vigor, 
podendo ser utilizada a que se encontra na proposta 
de lei do Orçamento do Estado para o ano a que res-
peita o orçamento autárquico, se esta for conhecida.

/ 5.4 

Regras de execução 
orçamental

74.  Alterações orçamentais constituem um instrumento 
de gestão orçamental que permite a adequação do 
orçamento à execução orçamental acorrendo a des-
pesas inadiáveis, não previsíveis ou insuficientemente 
dotadas, ou receitas imprevistas.

75.  As alterações orçamentais podem ser modificativas 
ou permutativas:

 •  Alteração orçamental modificativa é aquela que 
procede à inscrição de uma nova natureza de 
receita ou de despesa ou da qual resulta o aumento 
do montante global de receita, de despesa ou de 
ambas, face ao orçamento que esteja em vigor. 

 •  Alteração orçamental permutativa é aquela que 
procede à alteração da composição do orçamento 
de receita ou de despesa da entidade, mantendo 
constante o seu montante global.

76.  As alterações orçamentais assumem as seguintes 
formas:

 •  Alteração orçamental de inscrição ou reforço con-
substancia a integração de uma natureza de receita 
ou despesa não prevista no orçamento ou o incre-
mento de uma previsão de receita ou dotação de 
despesa.

 •  Alteração orçamental de anulação ou diminuição 
consubstancia a extinção de uma natureza de 
receita ou despesa prevista no orçamento que não 
terá execução orçamental ou a redução de uma pre-
visão de receita ou dotação de despesa. 

 •  Alteração orçamental por crédito especial corres-
ponde a um incremento do orçamento de despesa 
com compensação no aumento da receita cobrada.
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77.  A execução orçamental do Município rege-se adi-
cionalmente pelas normas de execução orçamental 
incluídas no orçamento municipal.

/ 5.5 

Documentos incluídos  
no orçamento municipal

78.  De acordo com a NCP 26 são documentos previsionais 
os seguintes mapas7: 

 •  O orçamento, enquadrado num Plano Orçamental 
Plurianual.

 •  O Plano Plurianual de Investimentos.

 •  Não sendo obrigatório, por não estar previsto na 
NCP 26, considera-se também como fazendo parte 
dos documentos previsionais o Plano de Ativida-
des Municipais (PAM), que em conjunto com o PPI, 
consubstancia as Grandes Opções do Plano (GOP). 
Adicionalmente estipula o Regime Financeiro das 
Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (RFA-
LEI) que o orçamento municipal inclui: Relatório que 
contenha a apresentação e o fundamentação da 
política orçamental proposta, incluindo a identifica-
ção e descrição das responsabilidades contingentes.
Não sendo obrigatório, por não estar previsto na 
NCP 26, considera-se também como fazendo parte 
dos documentos previsionais o Plano de Ativida-
des Municipais (PAM), que em conjunto com o PPI, 
consubstancia as .Grandes Opções do Plano (GOP).
Adicionalmente estipula o RFALEI que o orçamento 
municipal inclui:

 •  Mapa resumo das receitas e despesas da autarquia 
local, de forma autónoma, as correspondentes ver-
bas dos serviços municipais, quando aplicável. 

7 O modelo destes mapas consta na NCP 26

 •  Mapa das receitas e despesas, desagregado 
segundo a classificação económica, a que acresce, 
de forma autónoma, o dos serviços municipais, 
quando aplicável. 

 •  Articulado que contenha as medidas para orientar 
a execução orçamental.

 •  O orçamento municipal inclui, para além dos mencio-
nados em legislação especial, os seguintes anexos: 

 i.  Orçamentos dos órgãos e serviços do Município com 
autonomia financeira; 

 ii.  Orçamentos, quando aplicável, de outras entida-
des participadas em relação às quais se verifique 
o controlo ou presunção do controlo pelo Município, 
de acordo com o artigo 75 º do RFALEI; 

 iii.  Mapa das entidades participadas pelo Município, 
identificadas pelo respetivo número de identifica-
ção fiscal, incluindo a respetiva percentagem de 
participação e o valor correspondente.

79.  Conforme estipulado na Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas8, o mapa do pessoal, depois de 
aprovado, acompanha a proposta de orçamento9.

80.  Adicionalmente, conforme previsto na NCP 1 devem 
ser elaborados documentos previsionais relativos ao 
balanço, demonstração de resultados por natureza e 
demonstração de fluxos de caixa.

8  Aprovada pela Lei nº 35/2014, com as alterações introduzidas por legislação  
subsequente.

9 Nº 4, do artº 28, capítulo III, da LGTFP.
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/ 5.6 

Preparação dos 
instrumento previsionais

5.6.1  Preparação do orçamento

81.  O serviço com a responsabilidade do planeamento 
orçamental, elabora anualmente o cronograma de 
trabalhos e solicita a todos os serviços da Autarquia, 
as suas necessidades de despesa para o ano seguinte 
e anos futuros, caso se aplique, devendo contemplar 
os encargos assumidos em anos anteriores ainda não 
satisfeitos e uma estimativa que cubra os encargos 
assumidos cuja exigibilidade venha a ocorrer no ano 
imediatamente a seguir.

82.  A identificação das necessidades orçamentais dos 
vários serviços, relativas às responsabilidades que 
gerem, é realizada em modelo fornecido pelo serviço 
com a responsabilidade do planeamento orçamental.

83.  Compete ao serviço com a responsabilidade do pla-
neamento orçamental efetuar a previsão anual das 
receitas, de acordo com as regras estabelecidas na 
legislação em vigor. Pode, no entanto, este serviço 
complementar a sua previsão com informação adi-
cional de outros serviços.

84.  O serviço competente pela Gestão do Património Imo-
biliário elabora um plano de alienações de bens de 
investimento, devidamente valorizado e com prazo 
de execução consentâneo com o do orçamento em 
preparação, incluindo a ótica plurianual do mesmo, 
remetendo essa informação para o serviço respon-
sável pela elaboração da proposta de orçamento.

5.6.2  Aprovação do orçamento

85.  O órgão executivo apresenta ao órgão deliberativo, 
até 31 de outubro de cada ano, a proposta de orça-
mento municipal para o ano económico seguinte, 
exceto nos casos em que as eleições para o órgão 
executivo municipal ocorram entre 30 de julho e 15 
de dezembro, verificando-se esta última situação, a 
proposta de orçamento municipal para o ano econó-
mico seguinte é apresentada no prazo de três meses 
a contar da data da respetiva tomada de posse. Adi-
cionalmente estes prazos podem ser alterados em 
casos excecionais previstos na legislação em vigor.

86.  Se o orçamento não for aprovado, ou existir atraso na 
aprovação, o orçamento a executar é o transposto do 
ano anterior, ou seja, utilizando as mesmas dotações 
da despesa e previsões da receita, sendo que o PPI 
não é alterado.

87.  Durante o período em que o orçamento não se encon-
tra aprovado, o mesmo pode ser sujeito a alterações 
permutativas.

88.  Os documentos previsionais que venham a ser apro-
vados pela Assembleia Municipal já no decurso do 
ano económico a que se destinam têm de contemplar 
todos os cabimentos e compromissos efetuados até 
à sua entrada em vigor, considerando sempre a plu-
rianualidade dos mesmos.

5.6.3  Alteração do orçamento

89.  O serviço com a responsabilidade do planeamento 
orçamental, submete à aprovação do membro do 
Executivo com o pelouro das finanças um cronograma 
com a realização das alterações orçamentais, sem 
prejuízo do seu agendamento para além das datas 
previstas, sempre que necessário.
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90.  Após aprovação do cronograma das alterações orça-
mentais, este é enviado a todos os serviços municipais.

91.  Em função do cronograma, os serviços municipais, 
justificadamente, identificam as suas necessidades 
de alteração aos documentos previsionais (orçamento 
e opções do plano), sendo as mesmas acompanha-
das da adequada contrapartida orçamental, após 
as devidas autorizações dos respetivos dirigentes e 
do membro do Executivo com o pelouro das Finan-
ças, sendo as exceções previamente autorizadas pelo 
presidente do órgão executivo, o serviço com a res-
ponsabilidade de planeamento do orçamento elabora 
uma proposta de alteração com o respetivo relatório 
justificativo a remeter ao serviço de planeamento e 
controlo, dentro da calendarização previamente defi-
nida, ou se urgente, em qualquer momento, mas com 
a antecedência mínima de dez dias úteis da data da 
respetiva reunião de câmara.

5.6.4   Controlo dos documentos  
previsionais

92.  O serviço com a responsabilidade de planeamento 
do orçamento, elabora informações semanais refe-
rentes à execução orçamental, conforme manual de 
procedimentos de controlo orçamental do serviço.

93.  Para efeitos de controlo orçamental, cada serviço obtém 
os balancetes do orçamento e opções do plano (PPI e 
PAM) e respetiva execução diretamente da aplicação 
informática. Pode ainda esta informação ser remetida 
pelo serviço responsável pelo planeamento orçamental, 
quando não é possível o acesso direto à aplicação.

94.  Os dirigentes são responsáveis pelo controlo dos 
recursos orçamentais dos respetivos serviços, de 
modo a garantir o normal funcionamento, bem como 
assegurar os recursos orçamentais indispensáveis à 
execução dos projetos inscritos nas opções do plano 
- PPI e PAM - sob sua responsabilidade.

95.  As dotações orçamentais com as despesas de pessoal 
são geridas pelo serviço competente pelos Recursos 
Humanos, competindo a esse serviço elaborar infor-
mação autónoma relativa à execução das despesas 
com pessoal.

96.  Para além do conjunto de normas e disposições legais 
aplicáveis, a realização de despesa por parte dos ser-
viços deverá, também, obedecer aos critérios e medi-
das de gestão orçamental definidos nas normas de 
execução orçamental.

/ 5.7

Plano plurianual  
de investimentos

97.  O Plano Plurianual de Investimentos contempla a 
informação para cada projeto de investimento a rea-
lizar por cada um dos quatro anos seguintes e anos 
futuros, indicando-se a previsão da despesa por pro-
jeto, bem como as respetivas fontes de financiamento, 
considerando-se para o efeito a seguinte definição e 
características: 

 •  Projeto de investimento — conjunto de ações inter-
-relacionadas, delimitadas no tempo, com vista à 
concretização de um objetivo que contribua para a 
formação bruta de capital fixo. 

 •  O número atribuído a cada projeto é sequencial em 

cada ano e acompanha o projeto até à sua conclusão, 

exceto em situações devidamente fundamentadas.

 •  As rubricas orçamentais devem ser as constantes 

do orçamento.
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/ 5.8

Plano de atividades 
municipais

98.  O Plano de Atividades Municipal (PAM) contempla a 
informação das atividades relevantes a realizar por 
cada um dos quatro anos seguintes e anos futuros, 
indicando-se a previsão da despesa por projeto, bem 
como as respetivas fontes de financiamento, conside-
rando-se para o efeito a seguinte definição:

 •  Projeto de atividade relevante — conjunto de ações 
inter-relacionadas, delimitadas no tempo, com vista 
à concretização de um objetivo que reveste a natu-
reza de despesa corrente;

 •  O número atribuído a cada projeto é sequencial em 
cada ano e acompanha o projeto até à sua conclusão, 
exceto em situações devidamente fundamentadas.

 As rubricas orçamentais devem ser as constantes do 
orçamento.
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/ 6.1

Aspetos gerais

99. O ciclo orçamental da despesa deverá obedecer às 
seguintes fases executadas de forma sequencial: 

 •  inscrição de dotação orçamental, 

 •  cabimento, 

 •  compromisso, 

 •  obrigação e pagamento, sem prejuízo de eventuais 
reposições abatidas aos pagamentos que, para além 
de corrigirem os pagamentos, podem igualmente cor-
rigir todas as fases a montante até ao cabimento.

 O cabimento não pode exceder a dotação disponível, 
assim como o compromisso não pode exceder o res-
petivo cabimento. A obrigação não pode exceder o 
valor do compromisso, assim como o pagamento não 
pode exceder o valor da obrigação. Os limites defi-
nidos devem ser aferidos por transação ou evento e 
segundo as classificações orçamentais vigentes.

/ 6.2

Execução da despesa

100.  Na execução do orçamento da despesa devem ser 
respeitadas as seguintes regras:

 a)  Nenhuma despesa pode ser realizada sem que:

 •  o facto gerador da obrigação respeite as normas 
legais aplicáveis;

 •  a despesa disponha de inscrição no orçamento e 
opções do plano (se aplicável), tenha cabimento na 
respetiva dotação, tenha tido compromisso, tenha 
sido registada a respetiva obrigação e esteja, devi-
damente, classificada;

 •  a despesa cumpra os princípios de economia, efi-
ciência e eficácia, com especial relevância quando se 
refere a valores significativos ou perdurem no tempo.

 b)  As dotações orçamentais da despesa constituem 
limite máximo a utilizar na sua realização, conside-
rando as eventuais modificações orçamentais.

 c)  Somente podem ser assumidos compromissos de 
despesa após o serviço responsável pelo planea-
mento orçamental proceder à emissão do cabi-
mento. 

 d)  As despesas a realizar com a compensação em recei-
tas legalmente consignadas podem ser autorizadas 
até à concorrência das importâncias arrecadadas.

101.  O cabimento consiste na reserva de dotação dispo-
nível, visando a realização de determinada despesa 
e é realizado tendo por base o encargo provável a 
suportar pelo orçamento do respetivo ano.

102.  Quando a reserva de dotação seja plurianual, a 
mesma é registada para efeitos de controlo. 

103.  Nas situações relativas às despesas de funcionamento 
associadas a contratos, despesas que pela sua natu-
reza impliquem encargos fixos, o cabimento deverá 
ser efetuado pelo encargo total estimado até ao fim 
do ano ou até ao final do prazo contratual (se inferior).

104.  Para efeitos de controlo, o cabimento tem associado 
uma fonte de financiamento, apurada pelo serviço 
com a responsabilidade do planeamento orçamental, 
que poderá em fase posterior da execução da des-
pesa ser alterada, sendo as mesmas tipificadas da 
seguinte forma:

 • Receita Geral;

 • Receita Própria;

 • Financiamento da União Europeia;

 • Empréstimos.

105.  O compromisso é a assunção perante terceiros da 
responsabilidade por um possível passivo, em con-
trapartida do fornecimento de bens e serviços ou da 
satisfação de outras condições, implicando alocação 
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de dotação orçamental, independentemente da(s) 
ação(ações) do(s) processamento(s) do(s) pagamen-
to(s) resultante(s). 

106.  Os compromissos consideram-se assumidos quando 
é executada uma ação formal pela entidade, como 
seja a emissão de requisição externa, nota de enco-
menda ou documento equivalente, ou a assinatura de 
um contrato, acordo ou protocolo, tendo estes docu-
mentos apostos o número de compromisso emitido 
de forma sequencial e válido, levando a sua omissão 
à nulidade do respetivo documento.

107.  Os compromissos podem ser pontuais, plurianuais ou 
continuados.

 •  Compromisso pontual é um compromisso que 
gera uma única responsabilidade ou uma série de 
responsabilidades durante um período de tempo 
determinado. Deve ser registado na aplicação 
informática pela totalidade logo que cumpra com 
a definição de compromisso.

 •  Compromisso plurianual é um compromisso que , 
quando assumido, gera responsabilidades para a 
entidade em mais do que um período orçamental, 
ou pelo menos em período diferente daquele em 
que é assumido. Deve ser realizado na aplicação 
informática o registo da contração de dívida rela-
tivamente ao compromisso, inscrevendo-se no ano 
económico o compromisso referente ao ano e em 
anos seguintes a componente a assumir nos cor-
respondentes exercícios económicos subsequentes.

 •  Compromisso continuado é um compromisso de cará-
ter permanente, que gera responsabilidades recor-
rentes durante um período indeterminado de tempo, 
designadamente, salários, rendas, condomínios, água, 
entre outros. Deve ser registado mensalmente, exceto 
se pela aplicação da Lei dos Compromissos e Paga-
mentos em Atraso (LCPA), aprovada pela Lei 8/2012, 
de 21 de fevereiro e regulamentada pelo Decreto-Lei 
nº 127/2012, de 21 de junho, resulte necessário que o 
seu registo ocorra antecipadamente.

DESPESA

108.  Não podem os compromissos ultrapassar os fundos 
disponíveis, exceto nas situações expressamente per-
mitidas na legislação em vigor.

109.  Não podem ser anulados compromissos em montante 
idêntico à respetiva receita consignada já cobrada.

110.  Os compromissos que transitaram de ano, por não 
estarem satisfeitos, mas que se espera que o sejam 
durante o corrente exercício, devem ser cabimentados 
e comprometidos na primeira semana do ano, pelo 
montante nominal.

111.  Obrigação orçamental é um compromisso orçamental 
que se constitui em contas a pagar, pelo que respon-
sabiliza a Autarquia por um passivo financeiro, que 
pode ter o caráter de plurianual.

112.  Quando existam obrigações de caráter plurianual 
devem ser registadas pelo seu valor nominal.

113.  As obrigações vencidas que transitaram do ano ante-
rior e aquelas que foram geradas em anos anteriores 
e se vencem no ano, devem ser registados nos primei-
ros dez dias úteis de cada ano, bem como o respetivo 
cabimento e compromisso.

114.  A todas as despesas no momento do seu pagamento 
é-lhes associada em definitivo a respetiva fonte de 
financiamento, pelo serviço responsável pela Gestão 
Financeira, que pode ser:

 • Receita Geral;

 • Receita Própria;

 • Financiamento da União Europeia;

 • Empréstimos.

115.  As ordens de pagamento da despesa caducam a 31 
de dezembro de cada ano, devendo o pagamento 
dos encargos regularmente assumidos e não pagos, 
até essa data, ser processados por conta das verbas 
adequadas do Orçamento que estiver em vigor no 
momento em que se proceda ao seu pagamento.
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116.  O serviço com a responsabilidade da Contabilidade 
Financeira efetua, na aplicação informática da conta-
bilidade, a parametrização para efeitos contabilísticos 
dos documentos de despesa, nomeadamente aqueles 
que estão previamente tipificados.

/ 6.3

Faturas e registo da obrigação

117.  As faturas originais em suporte de papel dão entrada, 
obrigatoriamente, no serviço com a função de expe-
diente, que após digitalização das mesmas, remete 
o original e o processo digital para o serviço com a 
responsabilidade da Gestão Financeira. 

118.  Quando a fatura é remetida digitalmente, a mesma 
dá entrada obrigatoriamente no serviço com a função 
de expediente e é remetido o processo digital para 
o serviço com a responsabilidade da Gestão Finan-
ceira identificando-se claramente que a fatura não 
tem registo físico.

119. O serviço com a responsabilidade da Gestão Finan-
ceira, regista a fatura em receção e conferência até 
que a mesma cumpra com os critérios de aceitação, 
nomeadamente:

 a)  Não existir um desfasamento, entre a data da 
fatura e a data de receção no serviço que tem a 
função de expediente superior a dez dias úteis, 
contados a partir da data da respetiva emissão, 
devendo este prazo ser comunicado a todos os for-
necedores da Autarquia, caso contrário a mesma 
é devolvida ao remetente pelo serviço que tem a 
função de expediente;

 b)  Identificarem a data de vencimento, nos casos em que 
foram previamente contratadas com a Autarquia;

 c)  Estarem suportadas em nota de encomenda ou 
qualquer outro procedimento de contratação 
pública, que identifique claramente o emitente e o 

correspondente número de compromisso válido e 
sequencial, nos termos da legislação em vigor;

 d)  Cumprirem com os pontos a) a c) anteriores, a veri-
ficação de fatura(s) a efetuar pelo serviço com a 
responsabilidade da Gestão Financeira não pode 
ocorrer em prazo superior a cinco dias úteis, após 
o que a(s) mesma(s) é (são) enviada(s) em processo 
digital para os serviços responsáveis pela gestão 
de empreitadas, se respeitante a empreitadas ou 
para o serviço com a função de Aprovisionamento.

 Para todas as restantes situações:

 • Empreitadas

 >  Os serviços responsáveis pela gestão de empreitadas, 
verificam a fatura com o respetivo auto de medição 
e ou outras peças processuais do procedimento de 
contratação e de fiscalização, devendo autorizar o 
pagamento da fatura, mediante informação com a 
menção do despacho de competência para o efeito, 
identificando os intervenientes na validação.

 • Outras adjudicações

 >  O serviço responsável pelo aprovisionamento 
verifica, a satisfação qualitativa e quantitativa do 
pedido, devendo propor a autorização do paga-
mento da fatura, mediante informação com menção 
do despacho de competência para o efeito, identi-
ficando os intervenientes no processo de receção 
correspondente.

 e)  As ações atrás definidas para as empreitadas e 
outras obrigações têm de ocorrer no prazo máximo 
de dez dias seguidos após receção da fatura para 
validação pelos serviços. Os serviços devem também 
validar se a fatura respeita as condições de paga-
mento previstas nas peças dos procedimentos. 

  f)  Quando a fatura não cumpra com os requisitos 
suficientes para a sua validação, deve ser remetida 
informação que ateste a inconformidade e o motivo 
da mesma.
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120. Caso a fatura não cumpra com algum dos critérios 
mencionados no parágrafo anterior é devolvida ao 
fornecedor pelo serviço responsável pela Gestão 
Financeira, sendo registado no sistema informático 
o motivo da sua devolução e caso seja expectável que 
o pagamento venha a ser efetuado em ano seguinte e 
o encargo seja para reconhecer no respetivo período 
económico, deve ser feita referência à necessidade de 
registo do acréscimo de gasto para efeitos de espe-
cialização dos exercícios.

121.  Após validação pelos serviços, o serviço com a respon-
sabilidade da Gestão Financeira, efetua o registo da 
obrigação, tendo sempre em consideração a eventual 
plurianualidade da mesma.

/ 6.4

Registo da despesa decorrente 
do processamento de salários

122.  O processamento de remunerações está dependente 
da prévia existência de dotação orçamental para a 
sua execução, sendo da responsabilidade do serviço 
com competência pelos Recursos Humanos aferir da 
respetiva dotação e quando necessário solicitar o 
reforço das rubricas em conformidade com a calen-
darização das alterações orçamentais previstas nesta 
norma.

123.  A despesa inerente ao processamento de remune-
rações é comprometida numa base anual, sendo 
mensalmente ajustada em função da execução e 
das necessidades orçamentais estimadas, no entanto 
enquanto aplicável a LCPA, devem os compromissos 
ser agendados em função do cálculo dos mesmos nos 
termos da legislação em vigor.

124.  O serviço responsável pelo processamento de 
remunerações gera no sistema informático faturas 
internas, que após validação do serviço com a res-

ponsabilidade da Gestão Financeira, dão origem ao 
registo das seguintes obrigações:

 • Dívida aos trabalhadores, eleitos e avençados;

 • Dívida resultante das retenções efetuadas;

 • Dívida resultante dos encargos sociais da Autarquia.

125.  As despesas de pessoal, realizadas por trabalhado-
res, nomeadamente pedidos de reembolsos, carecem 
sempre de aprovação prévia do serviço com a respon-
sabilidade dos Recursos Humanos, devendo a mesma 
incluir a validação da legalidade das despesas.

126.  Quando existam adiantamentos a trabalhadores, pre-
viamente autorizados e validados pelo serviço com a 
responsabilidade do processamento de remunerações 
e o pagamento efetuado ao trabalhador pela tesou-
raria é comunicado ao serviço com a responsabilidade 
de gestão de Recursos Humanos, para que proceda 
ao devido ajustamento em termos remuneratórios.

/ 6.5. 

Pagamentos 

127.  Os pagamentos apenas podem ser realizados quando 
existiu o registo prévio da obrigação e respetivo com-
promisso, em conformidade com os procedimentos 
legais, incluindo, quando aplicável, as regras e pro-
cedimentos previstos na LCPA.

128.  A emissão de ordens de pagamento só deve ocorrer 
quando o serviço com a responsabilidade da Gestão 
Financeira, estiver na posse dos seguintes documen-
tos devidamente conferidos e ou autorizados:

 • Faturas;

 • Faturas/recibo;

 • Notas de débito ou de créditos;

 • Escrituras;

 •  Documentos relativos ao processamento de remu-
nerações;

DESPESA
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 • Despachos;

 • Deliberações;

 • Avisos / Notas de débitos de instituições financeiras;

 • Rendas e despesas de condóminos;

 • Decisões judiciais;

 •  Outros documentos que origem uma obrigação nos 
termos da NCP 26.

129. As saídas de fundos são documentadas através 
de ordens de pagamento, nas quais será aposto o 
carimbo “PAGO” ou registo informático (quando pre-
visto em manual de procedimentos) e a respetiva 
data de pagamento, anexando-se os documentos 
que suportam a despesa.

130.  Os pagamentos são feitos preferencialmente por 
transferência bancária, podendo também ser rea-
lizados por cheque ou numerário, sendo que este 
último meio de pagamento apenas é permitido para 
montantes inferiores a 250 EUR, exceto quanto aos 
relativos a fundos de maneio.

131.  As ordens de pagamento são subscritas obrigato-
riamente pelo presidente da Câmara ou substituto 
legal no seu impedimento ou membro do Executivo 
com competência delegada, pelo dirigente do depar-
tamento do serviço com responsabilidade da área 
financeira, pelo dirigente do serviço com a respon-
sabilidade da Gestão Financeira e ainda pelo técnico 
desse serviço, bem como pelo tesoureiro ou seus 
substitutos, devendo as mesmas ser acompanhadas 
pelos documentos que lhes deram origem.

132.  Previamente ao ato do pagamento, deve o serviço 
com a responsabilidade da Gestão Financeira e o 
serviço de Tesouraria verificar, quando aplicável nos 
termos da legislação em vigor, a regularidade da 
situação contributiva e tributária da entidade cre-
dora. Adicionalmente e se aplicável deve ainda ser 
verificado o pagamento de emolumentos devidos ao 
Tribunal de Contas.

133.  É proibido o pagamento de faturas que não tenham 
sido conferidas de acordo com o ponto deste 
documento referente a “Faturas e registo das 
obrigações”.

134.  No ato do pagamento em numerário é solicitado o 
respetivo recibo ou, na impossibilidade de obtenção 
do mesmo, aposição de carimbo “PAGO” e assinatura 
de quem recebeu o pagamento e qualidade em que 
o fez e data na respetiva Ordem de Pagamento.

135.  Quando o pagamento é efetuado por transferência 
bancária é arquivado junto ao processo da despesa 
o Recibo, ou comprovativo da transferência bancá-
ria, para efeitos de conclusão do respetivo processo 
orçamental.

136.  Quando existiu prévia autorização para o débito direto 
em contas do Município, o pagamento só é registado 
orçamentalmente quando existe o prévio registo da 
obrigação. 
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/ 7.1

Aspetos gerais

137.  São receitas do Município aquelas que se encontram 
previstas no artº 14 do Regime Financeiro das Autar-
quias Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI), 
não podendo ser liquidadas outras receitas, exceto 
se expressamente previsto na legislação em vigor.

138.  O ciclo orçamental da receita deverá obedecer às 
seguintes fases executadas de forma sequencial: 

 • inscrição de previsão de receita,

 •  liquidação e recebimento, sem prejuízo de eventuais 
anulações de receita emitida que corrijam a liquida-
ção ou de eventuais reembolsos, e 

 •  restituições que corrijam o recebimento e, eventual-
mente, a liquidação.

139.  A receita quando liquidada deve respeitar o normativo 
fiscal e quando necessário deve ser emitida a respe-
tiva fatura.

140.  A liquidação pode exceder a previsão de receita, 
sendo que só poderão ser liquidadas as receitas pre-
vistas em orçamento. 

141.  Compete aos serviços emissores da receita verificar, 
antecipadamente a legalidade da mesma e a sua 
adequada inscrição orçamental.

142.  Quando a cobrança excede a previsão orçamental de 
determinada rubrica, deve existir alteração permuta-
tiva no orçamento, incrementando a respetiva rubrica 
por redução de outra rubrica da receita, ou, mediante 
alteração modificativa por crédito especial e apenas 
quando permitido pelo ponto 3.3 do POCAL.

143.  Sempre que exista direito a liquidar receita ou se inicie 
um procedimento que vise a obtenção desse direito, 

deve o serviço responsável pela liquidação apurar se 
a receita foi prevista em orçamento e se necessário 
inscrever nova receita, por solicitação ao serviço res-
ponsável pelo planeamento do orçamento para que 
inicie o procedimento de alteração do orçamento.

144.  As receitas com caráter anual e para as quais o ins-
trumento jurídico respetivo não estipule data dife-
rente, devem ser faturadas e liquidadas, no decorrer 
do primeiro trimestre de cada ano.

145.  Sempre que exista direito à receita a mesma deve ser 
liquidada, e sempre que obrigatório na legislação em 
vigor ou quando definido em regulamento, emitida a 
respetiva fatura no prazo máximo de cinco dias. 

146.  Quando existam restrições operacionais que impeçam 
a liquidação da receita ou emissão da correspondente 
fatura, devem as mesmas ser comunicadas ao respe-
tivo membro do Executivo, ao membro do Executivo 
com o pelouro Financeiro e ainda ao serviço respon-
sável pelo planeamento orçamental e serviço com a 
responsabilidade da Gestão Financeira.

147.  As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de 
dezembro devem transitar para o ano seguinte e con-
tabilizadas como transitadas pelas correspondentes 
rubricas do orçamento do ano em que a cobrança  
se efetuar. 

148.  Sempre que o serviço competente por arrecadar a 
receita efetue acordo de pagamento com terceiro, por 
prazo superior ao ano económico, deve anular o valor 
da liquidação que foi sujeita a acordo e registar uma 
nova liquidação no exercício económico e para exer-
cícios seguintes, utilizando para o efeito o respetivo 
procedimento de controlo de liquidações da aplicação 
informática.

149.  O processo administrativo que origina a liquidação 
da receita é arquivado no serviço com a respetiva 
competência de liquidação e, sempre que possível, 
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inserido no arquivo de Gestão Documental refletin-
do-se no registo contabilístico informatizado.

150.  Sempre que necessário, os serviços municipais deve-
rão fazer chegar ao serviço responsável pela Gestão 
Financeira, informação com registo de entrada e com 
o devido despacho, onde conste o pedido de emissão 
de documento de receita no âmbito da sua atividade, 
devendo ser indicados os seguintes dados: a finali-
dade, o valor e os dados do destinatário, nomeada-
mente, nome, morada, NIF.

/ 7.2

Serviços emissores/
geradores de receita

151.  Apenas os serviços autorizados podem emitir/gerar 
receita, sendo atualmente os seguintes:

SERVIÇOS EMISSORES/GERADORES DE RECEITA

Creche Municipal – Cresce em Loures (DRH)

Equipa Multidisciplinar das Áreas Urbanas  
de Génese Ilegal (EMAUGI)

Execuções Fiscais (DGMA/DAG)

Departamento de Ambiente (DA)

Divisão de Ação Social Escolar (DASE)

Divisão de Contratação e Aprovisionamento (DCA)

Divisão de Contabilidade e Património (DCP)

Divisão de Desporto (DD/AGED)

Divisão de Economia e Inovação (DEI)

Divisão de Gestão Financeira (DGF)

Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH)

Divisão de Habitação (DH)

Divisão Jurídica e Administrativa (DJA)

Divisão de Segurança Saúde Ocupacional 
e Apoio Psicossocial (DSSOAP)

Gabinete de Planeamento (GP)

152.  Adicionalmente, pode por despacho do membro do 
Executivo com o pelouro Financeiro ser criado ou 
suprido serviço emissor de receita.

153.  Os serviços responsáveis pela obtenção de receita 
esporádica aplicam as regras gerais da emissão de 
receita que constam neste documento.

154.  Compete ao serviço que tem associada a função 
de Tesouraria proceder à arrecadação de receita, 
mediante as guias emitidas pelos diversos serviços 
emissores.

/ 7.3

Serviços postos/
cobradores de receita

155.  É proibida a cobrança de receita que não tenha sido 
previamente liquidada.

156.  Pode ser realizada cobrança, mediante a emissão de 
documentos de receita, por trabalhadores diferentes 
dos afetos à função de Tesouraria, desde que previa-
mente autorizados pelo membro do Executivo com o 
pelouro Financeiro. Os pontos de cobrança da CM de 
Loures, em vigor, são a esta data os seguintes:

POSTOS DE COBRANÇA

Academia dos Saberes de Loures (DE)

Academia dos Saberes de Sacavém (DE)

Biblioteca Municipal Ary dos Santos(DC)
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Biblioteca Municipal José Saramago (DC)

Balcão Único (DAIC)

Cemitério de Camarate (DA)/DSP

Cemitério de Loures (DA)/DSP

Contraordenações Trânsito (PM)

Divisão de Gestão Documental e Arquivo (DGDA)

Espaço do Cidadão de Loures (DAIC)

Espaço do Cidadão de Sacavém (DAIC)

Gabinete de Juventude (GJ)/DDCDJ

Museu Municipal de Cerâmica de Sacavém(DC)

Museu Municipal de Loures - Quinta do Conventinho (DC)

Museu do Vinho e da Vinha (DC)

Núcleo de Apoio Técnico (DGMA)/NAT

Parque Municipal do Cabeço de Montachique (DA)/DZVF

Remoção de Viaturas (PM)

Refeitório Municipal (DSSOAP)

Turismo (UT)

Urbanismo (DPGU)

Veterinário Municipal (USVM)

157.  Adicionalmente, pode por despacho do membro do 
Executivo com o pelouro Financeiro ser criado ou 
suprido serviço posto cobrador de receita.

158.  O dirigente de cada serviço onde se efetue a cobrança 
é responsável pelos fundos arrecadados.

159.  É da responsabilidade do serviço, com a responsabi-
lidade de Tesouraria, o controlo dos valores cobrados.

160.  Todos os serviços de cobrança têm recibos, de acordo 
com o modelo definido, e são emitidos preferencial-
mente de forma informática. 

161.  Os recibos, para além de identificarem o serviço de 
cobrança, são numerados sequencialmente.

162. O recibo pode, mediante autorização do órgão com-
petente, ser substituído por bilhetes que devem ser 
numerados sequencialmente, ficando o serviço emis-
sor com uma prova da sua emissão.

163.  Diariamente é elaborada folha de caixa ou lista-
gem extraída da aplicação informática de apoio à 
cobrança de receita, com o registo de todos os movi-
mentos de entrada.

164.  Todos os serviços postos de cobrança depositam dia-
riamente, ou em momento diferente se previamente 
autorizado, os valores arrecadados, em conta bancá-
ria indicada pelo serviço com a responsabilidade de 
Tesouraria. 

165.  No dia seguinte à liquidação o serviço/posto cobrador 
envia ao serviço responsável pela Gestão Financeira:

 •  Guia resumo;

 •  Os duplicados dos recibos/bilhetes;

 •  O comprovativo do depósito de valores correspon-
dentes.

166.  O serviço responsável pela Gestão Financeira proce-
derá à respetiva conferência e ao registo contabilís-
tico da receita arrecadada.

167.  O trabalhador encarregue da cobrança não deverá 
emitir receita, exceto em situações previamente auto-
rizadas e quando não exista pessoal especificamente 
designado para o efeito.

168.  Apenas podem ser designados trabalhadores para 
arrecadação de receita e com direito ao respetivo 
abono para falhas, quando e enquanto, a quantia 
mensal a arrecadar seja superior a 500 EUR em 
numerário. A atribuição do abono para falhas só tem 
efeitos na remuneração do trabalhador, após des-
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pacho do membro do Executivo com competência 
delegada de Recursos Humanos, assente em pré-
via validação do serviço com a responsabilidade de 
Gestão de Recursos Humanos relativamente ao seu 
enquadramento orçamental em mapa de pessoal. 

169.  O dirigente do respetivo trabalhador informa o ser-
viço com a responsabilidade de Gestão de Recursos 
Humanos, sempre que um trabalhador deixe de ter 
a função de arrecadação de receita, com direito a 
abono para falhas conforme parágrafo anterior.

170.  Todos os serviços/postos de cobrança respondem 
diretamente pelos valores cobrados. Em caso de 
deteção de falhas a responsabilidade correspondente 
recai sobre o trabalhador que arrecadou a receita, 
quando este tenha direito a abono por falhas e nos 
termos análogos a incidir sobre o tesoureiro.

/ 7.4

Formas de recebimento

171.  Os documentos de receita podem ser pagos em nume-
rário, cheque, terminal de pagamento automático, 
transferência bancária, vale postal, cheque infância 
(ou equivalente), ou outro meio disponibilizado pelo 
Município.

172.  Os cheques nominativos são emitidos em nome da 
Câmara Municipal de Loures, de valor igual ao docu-
mento de cobrança, com data do dia da sua emissão, 
devendo respeitar a data de validade do cheque e 
identificar no verso o número do documento que ori-
ginou o pagamento, sendo recusado qualquer tipo de 
cheque que não reúna estas condições.

173.  Os valores recebidos por débito direto devem ser 
apurados e a sua receita registada pelos serviços 
responsáveis pela gestão da mesma, até ao 15º dia 
seguinte à data de lançamento dos correspondentes 
valores nas contas bancárias.

174.  Os valores recebidos por multibanco, ou por outros 
suportes eletrónicos de pagamento, devem ser apu-
rados e a sua receita registada mensalmente, pelos 
serviços responsáveis pela gestão da mesma, até ao 
15º dia do mês seguinte à data de lançamento dos 
correspondentes valores nas contas bancárias.

175.  O registo da receita de valores recebidos por débito 
direto, multibanco ou outro suporte eletrónico de 
pagamento, deve ser efetuado em simultâneo com 
os registos das respetivas comissões, pelo serviço com 
a responsabilidade da Gestão Financeira.

176.  Pela cobrança da receita será entregue, à entidade, 
documento comprovativo que deve ser assinado pelo 
trabalhador que procedeu à cobrança.

177.  Os recebimentos de pessoas coletivas e singulares em 
numerário não podem ser superiores a 3000 EUR por 
documento de cobrança. 

178.  Os cheques recebidos são, imediatamente, rotulados 
com carimbo de “Válido só para depósito”.

179.  Os cheques e vales de correio recebidos pelo correio 
são abertos no serviço de expediente onde, para além 
do registo da correspondência recebida, é efetuado o 
registo dos valores recebidos, no qual consta o nome 
do devedor, data e referência da carta, número do 
cheque e entidade sacada (ou número do vale de cor-
reio) e respetivo valor.

/ 7.5

Cobrança desfasada 
da liquidação

180.  A receita pode ser liquidada e simultaneamente 
cobrada, ou a arrecadação ser desfasada da liqui-
dação. Quando esta situação acontece existe obri-
gatoriedade de o serviço emissor/gerador de receita 

RECEITA



NORMA DE CONTROLO INTERNO

64

registar no sistema informático o respetivo direito e 
a respetiva data de vencimento.

181.  Na eventualidade do serviço emissor não se encon-
trar informatizado, remete informação para o serviço 
com a responsabilidade da Gestão Financeira, para 
que proceda à respetiva liquidação no sistema infor-
mático, suportada com base nos elementos enviados 
pelo serviço emissor.

182.  A responsabilidade pela notificação aos devedores 
dos montantes em dívida e o respetivo controlo das 
contas correntes é do serviço que efetua e emite a 
liquidação, mesmo que não informatizada.

183.  O pagamento pode ser efetuado pelos devedores na 
Tesouraria, no posto de cobrança designado para 
o efeito, por multibanco (se disponível), ou junto de 
outras entidades cobradoras que tenham acordo com 
a CM de Loures para esse efeito.

184.  O controlo das dívidas a receber emitidas pelos servi-
ços emissores/geradores de receita é da sua respon-
sabilidade, devendo ser elaborado semestralmente um 
relatório, a enviar ao serviço com a responsabilidade 
da Gestão Financeira, com os seguintes elementos:

 •  Conciliação das liquidações emitidas e dos valores em 
dívida registados na aplicação informática que serve 
de suporte à emissão de receita, com os dados cons-
tantes na aplicação informática de contabilidade.

 •  Justificação dos devedores em mora e identificação 
do risco de incobrabilidade.

 •  Identificação da dívida com risco de potenciar a 
prescrição.

 Em face desta informação, o serviço com respon-
sabilidade da Gestão Financeira efetua conciliação 
com dados constantes na aplicação informática da 
contabilidade.

185.  Adicionalmente, para a dívida a receber referente 
a terceiros que seja de pessoas coletivas ou supe-
rior a 1000 EUR (por entidade), deve o serviço com a 
responsabilidade da Contabilidade Financeira, soli-
citar pedidos de confirmações de saldos, numa base 
semestral a dez entidades de forma aleatória ou mais 
até perfazer 50% dos valores em dívida.

186.  Quando o serviço emissor tem na sua responsabi-
lidade equipamentos que se destinam a alugar ou 
arrendar, não afetos à habitação social, tem de pos-
suir mapa de controlo dos respetivos equipamentos, 
identificando numa base semestral os que estão 
ocupados com indicação das respetivas entidades e 
ainda os que não estão ocupados. Este mapa deve ser 
remetido ao diretor do departamento com a respon-
sabilidade de Gestão Patrimonial, ao serviço com a 
responsabilidade da Gestão Financeira e ao respetivo 
membro do Executivo com a competência delegada 
do pelouro do(s) equipamento(s), respetivos. 

/ 7.6

Documentos de receita 
e respetivo processo 
administrativo

187.  As guias de receita/faturas e recibos são de modelo 
único para todos os serviços emissores, ajustadas à 
natureza das operações/serviços prestados, devendo 
constar os seguintes elementos:

 •  Identificação da Câmara (nome, morada e NIF);

 •  Identificação da Guia (código do serviço emissor, 
número sequencial, ano e data);

 •  Identificação da entidade (nome, morada e NIF);

 •  Identificação do recebimento (classificação orça-
mental, descrição, montante a receber em numeral 
e por extenso, menção do IVA e taxa respetiva);

 •  Meio de pagamento;

 •  Assinatura do trabalhador do serviço emissor.
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188.  Quando a receita é proveniente de senhas ou de bilhe-
tes, deverão constar os seguintes elementos:

 •  Identificação da Câmara (nome, morada e NIF);

 •  Identificação do documento (origem e número da 
senha/bilhete);

 •  Identificação do recebimento (descrição, montante a 
receber, em numeral e por extenso, menção do IVA 
e taxa respetiva).

189.  É da responsabilidade do serviço emissor da receita 
a gestão de documentos, bem como a definição e 
estabelecimento dos procedimentos necessários à 
liquidação da receita e respetivo controlo, nomeada-
mente das guias de receita / faturas e recibos, e ainda 
os mapas de controlo que não estejam previstos na 
respetiva aplicação informática de suporte ao serviço.

190.  Sem prejuízo do disposto na legislação em vigor10, os 
documentos de receita são emitidos preferencialmente 
de forma informática, datados e numerados sequen-
cialmente e de acordo com o manual de procedimentos 
do serviço com a responsabilidade da Gestão Finan-
ceira referente à faturação, ou na sua ausência de 
acordo com o manual da aplicação informática.

191.  Caso o serviço emissor da receita não se encontre 
informatizado, são utilizadas guias de receita/fatu-
ras e recibos manuais, em livros produzidos tipo-
graficamente, sendo a sua conceção previamente 
validada pelo serviço com a responsabilidade da 
Gestão Financeira. 

192.  Toda receita que não se encontre informatizada é 
sujeita a manual de procedimentos, onde esteja pre-
visto o controlo das faturas não cobradas e da res-
petiva liquidação orçamental, sendo que: 

10 Código do IVA

 •  Todos os livros de faturas/recibo são numerados 
sequencialmente e arquivados pelo serviço emissor 
após utilização.

 •  No início de cada ano económico, o serviço emissor 
de receita informa o serviço com a responsabilidade 
da Gestão Financeira, sobre o intervalo de núme-
ros de faturas/recibo utilizado no ano anterior, com 
conhecimento do serviço com a responsabilidade de 
Auditoria Interna.

 •  Sempre que exista anulação de uma fatura/recibo 
deve ser expresso na mesma a razão e mencionado 
esse facto na guia resumo do respetivo dia. O diri-
gente do serviço emissor da receita valida o motivo 
da anulação, inscrevendo o mesmo num processo 
inserido no sistema de Gestão Documental onde 
esteja incluído para conhecimento o serviço com a 
responsabilidade da Gestão Financeira. 

193. O serviço com a responsabilidade da Gestão Finan-
ceira verifica e controla a sequência da numeração 
das guias de receita/faturas e recibos, por serviço 
emissor e por ano económico.

/ 7.7

Isenções, doações 
e patrocínios

194.  Para efeitos de controlo e quantificação das isenções, 
os atos administrativos que estejam isentos por regu-
lamento, ou por decisão do órgão competente, são 
liquidados e é registada a respetiva isenção, pelo 
serviço com a responsabilidade pela contabilidade.

195.  Para efeitos de controlo e quantificação das doações, 
por decisão do órgão competente, são liquidadas e 
registadas as respetivas doações, pelo serviço com 
a responsabilidade pela Contabilidade.
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196.  Incumbe ao serviço responsável pela Contabilidade 
a emissão da declaração do Mecenato, do registo de 
doadores e do reporte anual à Autoridade Tributária 
e Aduaneira.

197.  As receitas mencionadas nos parágrafos anteceden-
tes são acompanhados dos respetivos documentos 
justificativos, de suporte aos devidos registos conta-
bilísticos e financeiros.

198.  Após aprovação pelo órgão competente, as propostas 
respeitantes à aceitação de patrocínios, acompanhadas 
dos respetivos documentos justificativos, são enviadas 
para o serviço com a responsabilidade da Gestão Finan-
ceira para efeitos de registo, controlo e quantificação.

199.  Dos valores respeitantes a isenções concedidas e 
a aceitação de doações e patrocínios deverão os 
serviços com a responsabilidade da Contabilidade 
e Gestão Financeira prestar informação anual ao 
membro(s) do Executivo com o respetivo(s) pelouro(s).

/ 7.8 

Anulações, reembolsos 
e restituições

200.  Qualquer ato de anulação de liquidação deve ser 
autorizado pela entidade competente11 para o efeito, 
devendo ser instruído pelo serviço respetivo, que 
informa o serviço responsável pela Gestão Financeira, 
e conter os seguintes elementos:

 •  Identificação do beneficiário, nome e NIF;

 •   Número do documento a anular e respetivo montante;

 •  Entidade com competência para a anulação.

11  A entidade competente pode ser o vereador do Pelouro, sendo que o mesmo tem a 
possibilidade de delegar esta competência, no diretor de Departamento ou no chefe 
de Divisão.

201.  Está vedado aos serviços emissores de receita a 
anulação da liquidação da receita ou estorno da sua 
arrecadação.

202.  Há lugar a reembolso/restituição quando se procede 
à devolução de receita recebida em excesso relativa a 
impostos, ou de outra receita, carecendo de emissão 
de nota de crédito, devendo o pedido ser instruído nos 
termos do primeiro parágrafo, e a respetiva nota de 
crédito ser obrigatoriamente assinada e confirmada 
pelo beneficiário, se tiver sido sujeita a IVA.

/ 7.9

Incumprimento  
de pagamento,  
cobrança coerciva e 
pagamentos em prestações

203.  É da responsabilidade de cada serviço com compe-
tência para liquidar receita promover a análise das 
liquidações não cobradas, nos termos da legislação 
em vigor.

204.  Sempre que se verifique que a receita emitida não 
tenha sido cobrada no prazo concedido para paga-
mento voluntário, os serviços emissores de receita 
procedem de imediato à notificação do devedor para 
efetuar o pagamento dos valores em dívida, acresci-
dos de juros de mora vencidos até efetivo e integral 
pagamento, com expressa indicação de, que findo o 
prazo de 15 dias12 a contar da data de notificação, 
sem que a dívida seja liquidada, será extraída certi-
dão de dívida pelo serviço com a responsabilidade da 
Gestão Financeira, e remetida para o serviço com a 
responsabilidade das Execuções Fiscais, se a dívida 
tiver a natureza fiscal, ou aos serviços jurídicos se a 

12  Contagem de prazos, artº 87º do Código do Procedimento Administrativo
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dívida for de natureza não fiscal, para que procedam 
à necessária ação fiscal ou executiva.

205.  São excecionadas as situações reguladas por legis-
lação especial, nomeadamente o Regime Geral das 
Contraordenações, Lei-Quadro das Contraordena-
ções Ambientais, Código da Estrada.

206.  O prazo de 15 dias mencionado no parágrafo anterior 
pode ser alterado por regulamento municipal.

207.  Nos casos regulamentados e devidamente formaliza-
dos e calculados pelo serviço responsável pela pro-
posta e autorizados por entidade competente, podem 
ser elaborados planos de pagamento em prestações, 
seja em sede de execução fiscal, ação executiva ou 
mesmo previamente ao vencimento da dívida.

208.  Quando é realizado o pagamento em prestações é 
anulada a liquidação inicial, se previamente regis-
tada, e registada uma nova liquidação, considerando 
o prazo de vencimento das prestações.

209. O serviço que procede à celebração de pagamentos 
em prestações, controla os mesmos e semestralmente 
remete mapa de controlo respetivo, ao serviço com a 
responsabilidade da Contabilidade Financeira, identi-
ficando o valor a receber e já recebido por cada pres-
tação até ao término do acordo.

210.  Trimestralmente, o serviço emissor da receita, elabora 
informação relativa às dívidas com dificuldades na 
cobrança e informa o respetivo dirigente que remete 
para o dirigente do departamento da área Financeira 
do montante e das entidades, incluindo o que celebrou 
acordos de pagamentos em prestações.

/ 7.10

Cobrança de receita 
municipal a trabalhadores

211.  Nas situações expressamente previstas nos regula-
mentos municipais, pode a cobrança da receita muni-
cipal, cujo devedor é trabalhador da Autarquia, ser 
efetuada por dedução das remunerações. 

212.  O posto emissor da receita que liquide receita 
sujeita a dedução no vencimento, informa mensal-
mente o serviço responsável pelo processamento de 
remunerações para que efetue a devida dedução 
remuneratória e informa também o serviço com res-
ponsabilidade da Gestão Financeira da receita liqui-
dada que será sujeita a dedução.

213.  No momento do pagamento efetivo da remuneração 
ao trabalhador, o serviço com a responsabilidade da 
Gestão Financeira informa a Tesouraria para que pro-
ceda à arrecadação da receita cobrada por retenção 
remuneratória.

/ 7.11

Receitas provenientes 
de candidaturas

214.  Compete ao serviço responsável pelo acompanha-
mento da execução financeira dos projetos cofi-
nanciados comunicar às entidades financiadoras as 
despesas elegíveis para os mesmos.

215.  Com base na comunicação da entidade financiadora 
dos projetos, da aceitação das despesas elegíveis 
para o projeto, o serviço responsável pelo acompa-
nhamento da execução financeira de projetos cofi-
nanciados remete informação ao serviço responsável 
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pela área Financeira para efeitos de contabilização 
dos valores em dívida.

216.  Na sequência dos valores depositados na conta ban-
cária do Município e após confirmação pelo serviço 
responsável pelo acompanhamento da execução 
financeira dos projetos cofinanciados, o serviço res-
ponsável pela área Financeira valida as guias de rece-
bimento.

217.  Compete ao serviço responsável pelo acompanha-
mento da execução financeira dos projetos cofi-
nanciados, articular com os serviços responsáveis a 
execução dos projetos.
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/ 8.1

Disposições gerais

218.  Todos os movimentos relativos a disponibilidades terão 
que estar devidamente documentados e registados.

219.  A Tesouraria centraliza a execução orçamental da 
despesa paga e da receita cobrada, previstas em 
Orçamento, esta última também cobrada pelos ser-
viços emissores de receita.

220.  Os meios de pagamento disponibilizados pelo Muni-
cípio às entidades terceiras são os seguintes:

 •  Moeda;

 •  Vale postal;

 •  Cheque;

 •  Cheque Infância ou outro;

 •  Transferência bancária;

 •  Multibanco na sequência de contratos existentes 
com a SIBS.

221.  As importâncias existentes em caixa, para pagamen-
tos, são apenas as suficientes para cobrir as necessi-
dades de tesouraria diárias da CM de Loures, sendo 
o saldo, no final do dia, sempre inferior a 1250 EUR 
na Tesouraria, e de 150 EUR nos serviços Emisso-
res de Receita que procedem, também, à respetiva 
cobrança. 

222.  Os pagamentos são efetuados preferencialmente por 
transferência bancária ou através de cheque, atra-
vés de caixa, em situações excecionais e no caso de 
pagamentos inferiores a 250 EUR.

223.  Os valores cobrados em numerário são depositados 
diariamente, pela Tesouraria e pelos serviços Emis-
sores de Receita.

224.  Os valores recebidos por débito direto ou multibanco 
ou por outros suportes eletrónicos de pagamento, 
devem ser apurados pela Tesouraria e a sua receita 
registada mensalmente, pelo serviço com a respon-
sabilidade da Gestão Financeira.

225.  O registo da receita de valores recebidos por débito 
direto, multibanco ou outro suporte eletrónico de 
pagamento, deve ser promovido em simultâneo com 
o registo das respetivas comissões, pelo serviço com 
a responsabilidade da Gestão Financeira.

226.  É proibida a receção de cheques pré-datados e a 
existência de vales à caixa.

227.  Os trabalhadores afetos à Tesouraria não têm acesso 
às contas correntes de terceiros.

228.  Mensalmente, é informado o serviço com a res-
ponsabilidade de Gestão de Recursos Humanos, 
relativamente aos trabalhadores que procedem ao 
manuseamento de numerário, para que lhes seja atri-
buído abono para falhas, nos termos da legislação em 
vigor e da presente NCI.

229.  Apenas podem ser designados trabalhadores para 
manuseamento de numerário, com direito a abono 
para falhas quando cumulativamente estiverem 
preenchidos os seguintes requisitos:

 •  Os valores mensais a manusear sejam significati-
vos ou exista arrecadação de receita superior a 500 
EUR em numerário;

 •  Exista autorização do dirigente e do membro do 
Executivo com o pelouro Financeiro para que o tra-
balhador exerça essa função;

 •  Exista validação do serviço com a responsabilidade 
de Gestão de Recursos Humanos, relativamente ao 
seu enquadramento legal, orçamental e no mapa de 
pessoal.
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230.  O dirigente respetivo informa o serviço com a respon-
sabilidade de Gestão de Recursos Humanos sempre 
que um trabalhador deixe de estar enquadrado nos 
pressupostos do parágrafo anterior para recebimento 
do abono para falhas.

231.  Quem manuseia os valores monetários, designadamente 
o seu transporte, é possuidor de seguro, respetivo.

/ 8.2

Responsabilidade 
do tesoureiro

232.  O tesoureiro responde diretamente, perante o órgão 
executivo pelas importâncias que lhe estão confiadas.

233.  O tesoureiro e os trabalhadores da Tesouraria conferem 
o numerário e valores recebidos, registados em sistema 
informático comparando-os com as verbas liquidadas.

234.  O tesoureiro e o trabalhador da Tesouraria são res-
ponsáveis pela entrada e saída dos valores da caixa 
sob a sua responsabilidade.

235.  No fecho de caixa, o tesoureiro e os trabalhadores da 
Tesouraria efetuam a respetiva contagem física ao 
numerário e valores cobrados e pagos comparando-
-os com a folha de caixa e resumo diário de tesouraria 
extraído do sistema informático.

236.  Em caso de deteção de falhas, cada tesoureiro ou tra-
balhador da Tesouraria é responsável pela mesma, 
tendo que repor a diferença independentemente do 
meio de pagamento.

237.  A responsabilidade por situações de alcance13 não é 
imputável ao tesoureiro, se estranho aos factos que 

13 Ponto 2.9.10.1.13 do POCAL.

as originaram ou mantêm, exceto se, no desempenho 
das suas funções de gestão, controlo e apuramento 
de importâncias, houver procedido com culpa.

/ 8.3

Contagem física de caixa

238.  O serviço responsável pela Auditoria Interna realiza a 
contagem física do numerário e dos documentos, sob 
responsabilidade do tesoureiro na presença deste ou 
do seu substituto, nas seguintes situações:

 •  Trimestralmente e sem aviso prévio;

 •  No encerramento das contas de cada exercício eco-
nómico e nas contas semestrais intercalares;

 •  No final e no início do mandato do órgão executivo 
eleito, ou do órgão que o substituiu no caso daquele 
ter sido dissolvido;

 •  Quando for substituído o tesoureiro.

/ 8.4

Movimentação  
de caixa/bancos

239.  As entradas em caixa e ou bancos resultam da 
cobrança das receitas da responsabilidade da Tesou-
raria e dos serviços emissores de receita devidamente 
autorizados para o efeito. No documento de receita 
recebida deverá ser aposto o carimbo de “Recebido”.

240.  A Tesouraria confere se os montantes liquidados pelos 
serviços emissores de receita estão em consonância 
com os valores entregues.

241.  Caso os valores liquidados sejam superiores aos 
meios de pagamento entregues pelo serviço emis-
sor de receita, a Tesouraria solicita ao responsável 
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do serviço emissor para que a situação seja reposta 
no prazo de oito dias se não regularizada no devido 
tempo, informa por escrito o seu superior hierárquico 
que encaminhará para o serviço responsável pela 
Auditoria Interna.

242.  As saídas de caixa para pagamento de despesas só 
poderão ser efetuadas mediante ordem de paga-
mento devidamente assinada pelos dirigentes dos 
departamentos e pelo presidente da Câmara ou 
membro do Executivo com competência delegada. É 
efetuado o devido registo de pagamento e procede 
à aposição do carimbo “Pago” no documento.

243.  A Tesouraria, no ato do pagamento, solicita o recibo 
ou, na impossibilidade de obtenção do mesmo a apo-
sição na ordem de pagamento da assinatura de quem 
procedeu ao recebimento, a data e em que qualidade 
o fez. 

 244.  A Tesouraria comunica ao credor que existem cheques 
ou transferências bancárias a seu favor, solicitando a 
entrega do respetivo recibo.

/ 8.5

Fecho diário, conferência 
e arquivo

245.  Diariamente, são apurados os valores existentes em 
numerário, cheques e vales postais em caixa, sendo 
cruzado com o saldo contabilístico. 

246.  Procede-se também à conferência dos valores rece-
bidos e pagos através do cruzamento com a folha 
de caixa, o resumo diário de tesouraria e os valores 
existentes em disponibilidades, apurando-se o movi-
mento de entrada e saída de operações orçamentais 
e de operações de tesouraria e respetivos saldos.

247.  O resumo diário de tesouraria e os respetivos docu-
mentos de suporte são remetidos diariamente à área 
financeira para conferência com os diários de receita 
e despesa e posterior arquivo. 

248.  Os serviços emissores de receita, conferem diaria-
mente os valores recebidos em numerário, cheques 
e através dos terminais de pagamento automático 
(TPA), vulgo multibanco e cruzam com os valores, 
constantes das listagens da faturação recebida;

/ 8.6

Cheques

249.  Os cheques são emitidos pelo serviço com a respon-
sabilidade da Gestão Financeira e são nominativos e 
cruzados, sendo registados na data da sua emissão 
e a ordem cronológica, pela qual são emitidos deve 
respeitar a numeração sequencial.

250.  A assinatura dos cheques é efetuada pelo presidente 
da Câmara ou membro do Executivo com competên-
cia delegada, na presença da respetiva ordem de 
pagamento, devidamente assinada, pelo dirigente do 
serviço com a responsabilidade da Gestão Financeira 
e pelo respetivo diretor, antes da entrega à entidade 
credora, sendo posteriormente, também assinados 
pelo tesoureiro ou por outro elemento do serviço de 
Tesouraria designado para o efeito.

251.  Não podem existir cheques pré-assinados, sem ordem 
de pagamento emitida e assinada. 

252.  Os cheques emitidos e, posteriormente anulados, são 
arquivados de forma sequencial e inutilizadas as assi-
naturas por quem os efetuou, sendo aposto carimbo 
de “Anulado”.

253.  Os cheques não preenchidos estão à guarda do diri-
gente serviço com a responsabilidade da Gestão 
Financeira, em lugar seguro.
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254.  Ao fim de seis meses, os cheques em trânsito são can-
celados junto da entidade bancária e regularizados 
contabilisticamente.

255.  Os cheques recebidos são cruzados emitidos à ordem 
do Município de Loures, sendo colocado no verso o 
número do documento de receita comprovativo do 
recebimento, o contato da entidade devedora e são, 
imediatamente, rotulados com carimbo de “Válido só 
para depósito”.

256.  Os cheques devolvidos pelas instituições financeiras 
ficam à guarda do tesoureiro que comunica ao dire-
tor do departamento da área Financeira e ao serviço 
emissor da receita, e ao dirigente respetivo se for caso 
disso e desenvolverá os procedimentos necessários 
para o restabelecimento da dívida do devedor.

/ 8.7

Transferências bancárias e 
outras formas de pagamento

257.  As ordens de transferência bancária ou outras vias 
de pagamento bancário, que se mostrem em ter-
mos organizacionais e económicos mais funcionais e 
eficientes, deverão ser emitidas com respeito pelas 
regras definidas para os cheques, com as devidas 
adaptações, bem como a devida verificação dos 
dados bancários. 

258.  É arquivado o comprovativo de transferência bancária 
no processo da despesa, servindo o mesmo como 
recibo do pagamento, exceto quando a legislação em 
vigor disponha em contrário, ou seja, exigível o recibo 
para efeitos de comprovativo da despesa de projetos 
financiados.

/ 8.8

Contas bancárias e respetivas 
reconciliações bancárias

259.  A abertura de contas bancárias é aprovada pelo 
órgão executivo, em conformidade com o ponto 
2.9.10.1.2 do POCAL. As contas são tituladas pelo 
Município de Loures e, obrigatoriamente, movimen-
tadas, em conjunto, pelo presidente do órgão execu-
tivo ou por quem ele delegue e pelo tesoureiro ou seu 
substituto.

260.  Mensalmente são feitas reconciliações bancárias por 
trabalhador do serviço responsável pela Contabili-
dade que não efetue registo nas contas correntes de 
terceiros. Concluídas as reconciliações bancárias, as 
mesmas são visadas pelo dirigente da Contabilidade.

261.  As reconciliações bancárias são efetuadas por con-
fronto entre os extratos das contas bancárias emiti-
dos pelos bancos e os extratos da contabilidade da 
CM de Loures.

262.  Após análise das reconciliações bancárias, procede-se 
ao registo de todas as regularizações contabilísticas 
necessárias, previamente autorizadas pelo dirigente 
responsável pelo serviço de Contabilidade, após as 
quais são arquivadas as reconciliações bancárias.

/ 8.9

Fundos de maneio

263.  Os fundos de maneio em uso na CM de Loures devem 
cumprir com o estabelecido no Regulamento de Fundo 
de Maneio, devidamente aprovado para o efeito.

MEIOS FINANCEIROS
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264.  Representam pequenas quantias de dinheiro atribuí-
das a trabalhadores para fazer face ao pagamento de 
pequenas despesas urgentes, inadiáveis e imprevistas.

265.  Em caso de reconhecida necessidade poderá ser 
autorizada a constituição de fundos de maneio, cor-
respondendo a cada fundo uma parcela orçamental. 

266.  Os fundos de maneio são individuais e cada titular é pes-
soalmente responsável pela sua utilização e reposição.

267.  Podem ser atribuídos fundos de maneio, com a desig-
nação de Fundo de Fixo de Caixa, que apenas se des-
tinem a “trocos” e sem a possibilidade de realização 
de despesa.

/ 8.10

Recebimento de cheques 
e outros meios monetários 
por via postal

268.  Os cheques, vales de correio e outros meios de 
pagamento recebidos pelo correio são abertos no 
Expediente do Município, registados na aplicação 
informática de Gestão Documental e encaminhados 
para o serviço com a responsabilidade da Gestão 
Financeira.

269.  Do registo deverá constar o nome do devedor, data 
e referência da carta, número do cheque e entidade 
sacada, ou número do vale de correio e respetivo 
valor, ou ainda outra informação relativa ao meio de 
pagamento e respetivo valor.
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/ 9.1

Contas a pagar

270.  As contas a pagar envolvem o registo dos passivos 
que podem ter várias naturezas:

 •  Fornecedores de bens (incluindo aquisição de bens 
de capital) e serviços;

 •  Apoios, transferências e subsídios concedidos;

 •  Dívidas financeiras, incluindo empréstimos bancários 
e locações financeiras;

 •  Estado e outros entes públicos;

 •  Processos judiciais;

 •  Restituições e cauções;

 •  Derivados (instrumento financeiro);

 •  Outros.

271.  A identificação e mensuração dos passivos financei-
ros está presente na NCP 18, que os reconhece como 
qualquer passivo que seja:

 •  Uma obrigação contratual: 

 >  Para entregar dinheiro ou outro ativo financeiro a 
uma outra entidade; ou 

 >  Para trocar ativos financeiros ou passivos financei-
ros com outra entidade segundo condições que são 
potencialmente desfavoráveis; ou 

 •  Um contrato que seja ou possa ser liquidado em 
instrumentos de capital próprio da própria entidade 
e que seja: 

 >  Um não derivado para o qual a entidade esteja ou 
possa estar obrigada a entregar um número variá-
vel de instrumentos de capital próprio da própria 
entidade; ou 

 >  Um derivado que seja ou possa ser liquidado de forma 
diferente da troca de uma quantia fixa em dinheiro 
ou outro ativo financeiro por um número fixo dos ins-
trumentos de capital próprio da própria entidade.

272.  O serviço com a responsabilidade pela Contabilidade 
Financeira procede à conferência da evidenciação 
contabilística das dívidas correntes e não correntes, 
solicitando para o efeito informação ao serviço com 
a responsabilidade da Gestão Financeira.

/ 9.2

Fornecedores de bens 
(incluindo aquisição de 
bens de capital) e serviços 

273.  O controlo das contas correntes de fornecedores é 
efetuado pelo serviço com a responsabilidade da Ges-
tão Financeira, sendo da responsabilidade deste:

 •  A atualização das fichas dos fornecedores, onde se 
incluem os dados bancários.

 •  Quando identificadas diferenças nas conciliações de 
saldos, proceder à respetiva justificação e se neces-
sário regularizar a conta corrente.

 •  Semestralmente, com referência a 30 de junho e 31 de 
dezembro, realizar o confronto das requisições emiti-
das e não satisfeitas, solicitando aos serviços requisi-
tantes informação sobre a eventual possibilidade de 
anulação das mesmas ou de extravio na faturação.

 •  Controlar todas as faturas devolvidas e enviar 
semestralmente, ao serviço responsável pela Con-
tabilidade Financeira, informação relativa às fatu-
ras devolvidas por mera questão formal e que já se 
encontram satisfeitas, para que este possa proceder 
ao devido reconhecimento do acréscimo de gasto.

274.  O serviço com a responsabilidade pela Contabilidade 
Financeira efetua semestralmente, com referência a 
30 de junho e 31 de dezembro, a circularização a for-
necedores e a respetiva conciliação, selecionando para 
o efeito aleatoriamente 25 entidades e todos os saldos 
credores acumulados superiores a 500 000 EUR.
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275.  O serviço com a responsabilidade pela Contabilidade 
Financeira procede à conferência da evidenciação 
contabilística das dívidas correntes e não correntes, 
solicitando para o efeito informação ao serviço com 
a responsabilidade da Gestão Financeira.

/ 9.3

Apoios, transferências  
e subsídios concedidos 

276.  O controlo das contas correntes das entidades bene-
ficiárias de apoios, transferências e subsídios conce-
didos é efetuado pelo serviço com a responsabilidade 
da Gestão Financeira, devendo para o efeito, solicitar 
informação aos serviços responsáveis pela gestão dos 
mesmos para:

 •  Atualizar as fichas dos beneficiários, onde se incluem 
os dados bancários;

 •  Quando identificadas diferenças nas conciliações de 
saldos, proceder à respetiva justificação e se neces-
sário regularizar a conta corrente.

277.  O serviço com a responsabilidade pela elaboração da 
prestação de contas efetua semestralmente, com refe-
rência a 30 de junho e 31 de dezembro, a circularização 
à totalidade dos beneficiários, bem como aos particula-
res cujo saldo acumulado seja superior a 25 000 EUR.

278.  O serviço com a responsabilidade pela Contabilidade 
Financeira procede à conferência da evidenciação 
contabilística das dívidas correntes e não correntes, 
solicitando para o efeito informação ao serviço com 
a responsabilidade da Gestão Financeira.

/ 9.4

Dívidas financeiras, incluido 
empréstimos bancários 
e locações financeiras

279.  O controlo das dívidas financeiras, incluindo emprésti-
mos bancários e locações financeiras é efetuado pelo 
serviço responsável pelo controlo do endividamento, 
devendo para o efeito:

 •  Atualizar as fichas das entidades financeiras e os 
respetivos contratos, incluindo o seu registo na apli-
cação informática.

 •  Trimestralmente e com referência ao último dia 
de cada trimestre, efetuar a conciliação de saldos 
com entidades financeiras, utilizando para o efeito 
o mapa de responsabilidades do Banco de Portugal 
e outra informação das entidades financeiras que 
esteja disponível para consulta.

 •  Com referência a 31 de dezembro efetuar a circu-
larização de saldos às entidades financeiras e efe-
tuar a respetiva conciliação de saldos, identificado 
e justificando as eventuais diferenças.

 •  Quando identificadas diferenças nas conciliações 
de saldos, proceder à respetiva justificação e se 
necessário solicitar ao serviço com a responsabili-
dade da Gestão Financeira que efetue as devidas 
regularizações.

280.  O serviço com a responsabilidade pela Contabilidade 
Financeira procede à conferência da evidenciação 
contabilística das dívidas correntes e não correntes, 
solicitando para o efeito informação ao serviço com 
a responsabilidade da Gestão Financeira.
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/ 9.5

Estado e outros entes 
públicos (passivo)

281.  O controlo das contas correntes respeitantes ao 
«Estado e outros entes públicos» é efetuado pelo ser-
viço com a responsabilidade da Gestão Financeira, 
ainda, sendo da responsabilidade deste:

 •  Verificar a entrega de todas as declarações de 
retenções a terceiros e encargos da entidade, res-
peitantes ao estado e outros entes públicos e zelar 
pelo respetivo pagamento dentro dos prazos legais.

 •  Efetuar a conciliação mensal entre os saldos das con-
tas do «estado e outros entes públicos» com os regis-
tos contabilísticos, obtendo para o efeito os saldos 
das entidades através de consulta do respetivo sítio 
da internet ou solicitando às respetivas entidades.

 •  Identificar e solicitar a regularização das eventuais 
diferenças de conciliação dos saldos das entidades 
com os registos contabilísticos.

282.  No quadro seguinte identifica-se o serviço respon-
sável pela preparação e entrega das declarações ao 
«estado e entes públicos»:

DECLARAÇÃO SERVIÇO

Retenção na fonte de rendimentos do trabalho –  
Autoridade Tributária

Serviço responsável pelo processamento de remunerações

Retenção na fonte de rendimentos do trabalho  
e encargos da entidade – Segurança Social

Serviço responsável pelo processamento de remunerações

Retenção na fonte de rendimentos do trabalho  
e encargos da entidade – Caixa Geral de Aposentações

Serviço responsável pelo processamento de remunerações 

Imposto sobre Valor Acrescentado – Autoridade Tributária Serviço responsável pela Contabilidade Financeira

Retenção na fonte de rendimentos prediais –  
Autoridade Tributária

Serviço responsável pela Gestão Financeira

Informação empresarial simplificada Serviço responsável pela Gestão Financeira 
e pela Contabilidade Financeira

Ficheiro SAFT Serviço responsável pela Contabilidade Financeira

Comunicação de inventários à Autoridade Tributária Serviço responsável pela Contabilidade Financeira

Outros impostos e retenções – Autoridade Tributária e outras Serviço responsável pela Gestão Financeira
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/ 9.6

Processos judiciais (passivo) 

283.  O controlo das contas correntes inerentes de proces-
sos judiciais é efetuado pelo serviço com a responsa-
bilidade da Gestão Financeira, mediante informação 
prestada pelo serviço que gere os processos judiciais.

284.  Para o reconhecimento das dívidas judiciais o ser-
viço responsável pela gestão dos processos judiciais 
informa o serviço responsável pela Gestão Financeira, 
das sentenças, acordos extrajudiciais ou outros que 
responsabilizem o Município pelo pagamento de 
dívida, no prazo máximo de dez dias após a realiza-
ção dos respetivos atos.

285.  Quando a dívida é paga sem recursos a meios finan-
ceiros são também informados os serviços respon-
sáveis pelo planeamento orçamental e serviço de 
Gestão Financeira.

286.  A celebração de acordos extrajudiciais está depen-
dente da existência de dotação orçamental e fundos 
disponíveis, quando aplicável a LCPA.

287.  Trimestralmente, o serviço responsável pela gestão 
dos processos judiciais informa o serviço responsável 
pela Contabilidade Financeira e o serviço com a res-
ponsabilidade da Gestão Financeira, da situação dos 
processos e da sua expectativa de resolução, devendo 
para o efeito preparar um mapa resumo dos litígios 
com o seguinte conteúdo mínimo:

 • Número interno do processo;

 • Instância / Tribunal e respetivo número da ação;

 • Descrição sumária do processo;

 • Fase em que se encontra o processo;

 •  Desenvolvimento do processo face ao último trimestre;

 •  Montantes (financeiros e não financeiros) reclama-
dos por terceiros;

 •  Estimativa de outros encargos que acresçam ao 
processo (juros e outros);

 •  Estimativa da data de resolução do processo (no 
período económico, no período económico seguinte, 
ou em anos seguintes);

 •  Julgamento profissional quanto ao eventual desfe-
cho do processo judicial, nomeadamente se existe 
uma expectativa de o mesmo resultar em eventuais 
encargos para a Autarquia. Se estiver previsto a rea-
lização de acordo, indicação dos montantes que se 
consideram razoáveis para a realização do mesmo.

288.  O mapa resumo dos litígios será assinado pelo advo-
gado responsável de cada processo e pelo dirigente 
do serviço que gere os processos judiciais.

289.  Qualquer alteração às estimativas do mapa resumo 
dos litígios, ou resolução de litígio que nele conste, 
ou que ocorra entre o dia 1 de janeiro de cada ano 
e a apreciação das demonstrações financeiras pelo 
órgão deliberativo, será de imediato comunicado pelo 
serviço que gere os processos judiciais ao:

 •  Serviço com responsabilidade pela preparação das 
demonstrações financeiras;

 •  Serviço com responsabilidade de Auditoria Interna 
que informa o auditor externo e os órgãos munici-
pais quando necessário.

290.  O serviço com a responsabilidade da Gestão Finan-
ceira efetua o registo em rubrica adequada dos pas-
sivos contingentes pelo seu valor nominal, sendo as 
provisões registadas numa base anual pelo serviço 
com a responsabilidade da Contabilidade Financeira 
nos termos na NCP 15 - provisões, passivos contin-
gentes e ativos contingentes. 

291.  O serviço com a responsabilidade pela Contabilidade 
Financeira procede à conferência da evidenciação 
contabilística das dívidas correntes e não correntes, 
solicitando para o efeito informação ao serviço com 
a responsabilidade da Gestão Financeira. 
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/ 9.7

Garantias e cauções

292.  Sempre que as entidades externas procedam à apre-
sentação de garantias e ou cauções ou documentos 
equivalentes ao Município, o serviço que as solicitou, 
dá conhecimento ao serviço responsável pela gestão 
das mesmas, retendo cópia(s) para integrar o pro-
cesso respetivo, e envia o documento original que 
as titula para o serviço com a responsabilidade da 
Gestão Financeira, que procede ao seu registo conta-
bilístico, bem como o registo de mero controlo extra-
-contabilístico.

293.  A UO que procede à solicitação de garantias e ou 
cauções ou documentos equivalentes é responsável 
pela verificação da conformidade do seu clausulado, 
devendo existir minutas tipo devidamente aprovadas 
pelo presidente da Câmara ou vereador com compe-
tências para o efeito.

294.  As garantias e ou cauções ou documento equivalente 
deverão estar guardadas em local seguro, cofre ou 
equivalente, no Departamento Financeiro da CM de 
Loures.

295.  Sempre que o facto que originou a necessidade de 
garantia e ou caução se extinguir, o serviço respon-
sável pela sua gestão informa o serviço responsável 
pela Gestão Financeira para efeitos de cancelamento, 
através de documento devidamente autorizado pelo 
órgão competente para o efeito.

296.  O acionamento de garantias e ou cauções é efetuado 
pelo serviço responsável pela Gestão Financeira, por 
solicitação do serviço responsável pela gestão das 
mesmas, sendo o processo devidamente fundamen-
tado e autorizado pelo órgão competente.

297.  O serviço responsável pela Gestão Financeira analisa 
anualmente as garantias e ou cauções ou documento 
equivalente, solicitando ao Serviço responsável pela 
sua gestão informação quanto à sua manutenção.

/ 9.8

Derivados (instrumento 
financeiro - passivo)

298.  O controlo dos passivos financeiros relacionados com 
derivados é realizado pelo serviço responsável pelo 
endividamento, a quem compete aferir mensalmente 
o respetivo montante e informar o serviço responsável 
pela Contabilidade Financeira para que proceda ao 
respetivo registo.

/ 9.9

Outros (passivo)

299.  As restantes dívidas não elencadas nos pontos ante-
riores são controladas pelo serviço com a responsa-
bilidade da Gestão Financeira.

300.  O serviço com a responsabilidade pela Contabilidade 
Financeira efetua, se aplicável com caráter semestral, 
a conciliação das contas correntes por circularização 
de saldos, identificando e solicitando aos serviços res-
petivos justificação para eventuais diferenças.

301.  O serviço com a responsabilidade pela Contabilidade 
Financeira procede à conferência da evidenciação 
contabilística das dívidas correntes e não correntes, 
solicitando para o efeito informação ao serviço com 
a responsabilidade da Gestão Financeira.
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/ 9.10

Contas a receber

302.  Todas as aplicações informáticas dos serviços emisso-
res, no que respeita à emissão de faturação e controlo 
de terceiros, têm de ser integradas automaticamente 
na aplicação informática da contabilidade.

303.  As contas a receber envolvem o registo dos ativos que 
podem ter, entre outras, as seguintes: 

 • Prestações de serviços;

 • Taxas, licenças, multas e outras penalidades;

 • Arrendamento e concessões;

 • Impostos Municipais;

 •  Receitas do Orçamento de Estado e de Protocolos 
/ Contratos de Delegação de Competências;

 • Apoios, transferências e subsídios a receber;

 • Estado e outros entes públicos;

 • Processos judiciais e execuções fiscais;

 • Derivado (instrumento financeiro);

 • Outras.

304.  A identificação e mensuração dos ativos financeiros 
está presente na NCP 18, que os identifica como qual-
quer ativo que seja:

 • Dinheiro;

 • Instrumento de capital próprio de outra entidade;

 • Direito contratual:

 >  De receber dinheiro ou outro ativo financeiro de uma 
outra entidade;

 >  De trocar ativos financeiros ou passivos financei-
ros com outra entidade segundo condições que são 
potencialmente favoráveis para a entidade, ou

 •  Um contrato que será ou poderá ser liquidado em 
instrumentos de capital próprio da entidade e que é:

 >  Um não derivado relativamente ao qual a entidade 

está ou pode estar obrigada a receber um número 
variável dos seus próprios instrumentos de capital 
próprio; ou 

  >  Um derivado que será ou poderá ser liquidado por 
uma forma que não seja pela troca de uma quantia 
fixa de dinheiro ou de outro ativo financeiro por um 
número fixo dos seus próprios instrumentos de capi-
tal próprio. Para esta finalidade, os instrumentos 
de capital próprio da própria entidade não incluem 
instrumentos que sejam eles próprios contratos para 
futuro recebimento ou entrega dos instrumentos de 
capital próprio da própria entidade.

305.  Os procedimentos relativos ao ativo financeiro 
dinheiro são os que constam no ponto desta norma 
referente aos meios financeiros (ponto 8.) e os proce-
dimentos relativos ao ativo financeiro de instrumen-
tos de capital próprio de outra entidade constam do 
ponto referente às participações financeiras (ponto 
15).

306.  Compete aos serviços emissores de receita controla-
rem as contas correntes de acordo com o ponto desta 
norma de cobrança desfasada da liquidação (ponto 
7.5), sendo que o serviço com a responsabilidade da 
Gestão Financeira efetua a verificação do respetivo 
controlo.

/ 9.11

Apoios, subsídios e 
transferências a receber

307.  O serviço com a responsabilidade de obter e controlar 
os «apoios, subsídios e transferências» de entidades 
externas, efetua o controlo dos mesmos em mapa 
próprio e, sempre que os mesmos se destinem ao 
financiamento de bens do ativo fixo tangível, regista 
os mesmos na aplicação informática identificando os 
bens financiados, ou a financiar.

TERCEIROS
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308.  Sempre que exista o direito à obtenção de apoio, sub-
sídio ou transferência, é solicitado ao serviço com a 
responsabilidade da Gestão Financeira para que pro-
ceda à liquidação da respetiva receita.

309.  Quando a atribuição de subsídios é condicional, o ser-
viço que os gere informa mensalmente os serviços 
responsáveis pela Contabilidade Financeira e pela 
Gestão Financeira, nas seguintes fases:

 •  Na contratação ou celebração do protocolo ou outro 
procedimento que responsabilize a entidade externa 
pela atribuição do subsídio; 

 •  Na solicitação de adiantamentos ou de compartici-
pação de despesa já realizada;

 •  No cumprimento das condições inerentes ao subsídio;

 • No apuramento de restituições a efetuar.

/ 9.12

Estado e outros entes 
públicos (ativo)

310.  As dívidas a receber do estado resultam essen-
cialmente do apuramento a favor do Município do 
Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA), sendo a ges-
tão desta dívida competência do serviço responsável 
pela Contabilidade Financeira.

311.  Sempre que o montante apurado de valor a receber 
seja superior a 100 000 EUR, os serviços da Conta-
bilidade Financeira efetuam o respetivo pedido de 
reembolso, exceto quando justificada a sua recupe-
ração num período temporal inferior a dois anos.

312.  Quando é comunicado aos serviços o resultado do 
pedido de reembolso pela entidade competente, o 
serviço da Contabilidade Financeira solicita ao serviço 
responsável pela Gestão Financeira que proceda à 
emissão de guia de receita correspondente.

/ 9.13

Processos judiciais (ativo)

313.  O controlo das contas correntes inerentes de proces-
sos judiciais é efetuado pelo serviço com a responsa-
bilidade da Gestão Financeira, mediante informação 
prestada pelo serviço que gere os processos judiciais.

314.  Sempre que de um processo judicial resultar, após 
decisão em tribunal ou acordo, um valor a receber 
para o Município ou anulação da dívida, o mesmo é 
comunicado ao serviço com a responsabilidade da 
Gestão Financeira para que proceda a emissão da 
respetiva guia de receita e ou correção / anulação de 
guias de receita já emitidas, ou ao respetivo serviço 
emissor se diferente do serviço com a responsabili-
dade da Gestão Financeira.

315.  Os ativos contingentes relativos a decisões judiciais 
são controlados pelos serviços responsáveis pelos 
processos judiciais que para o efeito preparam tri-
mestralmente, para envio aos serviços responsáveis 
pela Contabilidade Financeira e Gestão Financeira, 
um mapa com o resumo dos processos com o seguinte 
conteúdo mínimo:

 a) Para todos os processos judiciais

 •  Número interno do processo;

 •  Instância / Tribunal e respetivo número da ação;

 •  Descrição sumária do processo;

 •  Fase em que se encontra o processo;

 •  Desenvolvimento do processo face ao último trimestre; 

 •  Montantes (financeiros e não financeiros) reclama-
dos pela Autarquia.

 b)  Para processos judicias onde o Município seja 
sujeito processual

 •  Estimativa de outros montantes que eventualmente 
acresçam ao processo (juros e outros); 
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 •  Estimativa da data de resolução do processo (no 
período económico, no período económico seguinte, 
ou em anos seguintes); 

 •  Julgamento profissional quanto ao eventual desfe-
cho do processo judicial, nomeadamente se existe 
uma expectativa de o mesmo resultar em eventual 
receita para a Autarquia. Se estiver previsto a rea-
lização de acordo, indicação dos montantes que se 
consideram razoáveis para a realização do mesmo.

316.  O mapa resumo dos processos em que o Município 
seja sujeito processual será assinado pelo advogado 
responsável de cada processo e pelo dirigente do ser-
viço que gere os processos judiciais.

317.  Qualquer alteração que ocorra às estimativas do 
mapa resumo dos processos judiciais, ou resolução 
do processo que nele conste, entre o dia 1 de janeiro e 
a data da apreciação das demonstrações financeiras 
pelo órgão deliberativo, será de imediato comunicado 
pelo serviço que gere os processos judiciais a:

 •  Serviço com responsabilidade pela preparação das 
demonstrações financeiras;

 •  Serviço com responsabilidade de Auditoria Interna, 
que informa os órgãos municipais quando necessá-
rio e o auditor externo.

/ 9.14

Execuções fiscais

318.  O serviço responsável pela gestão das execuções 
fiscais efetua o controlo dos mesmos em aplicação 
informática específica. 

319.  É da responsabilidade dos serviços emissores de 
receita identificarem os documentos de receita que 
devem transitar para cobrança em execução fiscal, 
efetuando esse registo na aplicação informática que 

emitiu a receita quando integrada na aplicação de 
contabilidade, ou diretamente na aplicação informá-
tica das execuções fiscais.

320.  Compete ao serviço responsável pelas execuções 
fiscais gerir e cobrar toda a receita que se encon-
tra registada na aplicação de contabilidade como 
estando disponível para execução fiscal.

321. Em moldes a definir em manual de procedimentos a 
elaborar pelo serviço responsável pelas execuções 
fiscais, deverá ser realizado trimestralmente um rela-
tório que contenha informação sobre a dívida que se 
encontra por cobrar, por documento, nomeadamente 
quanto aos seguintes aspetos:

 •  Identificação da natureza da dívida e do respetivo 
documento;

 •  Devedor;

 •  Valor da dívida (excluída de juros);

 •  Juros;

 •  Antiguidade da divida;

 •  Fase em que se encontra o processo;

 •  Expectativa de cobrança da dívida (valor e data).

322.  Por protocolo, pode o procedimento de execução fiscal 
ser efetuado pela Autoridade Tributária (AT), compe-
tindo ao serviço com execução fiscal na Autarquia, 
remeter à AT informação necessária nos termos e 
meios definidos em protocolo

/ 9.15

Derivados (instrumento 
financeiro - ativo)

323.  O controlo dos ativos financeiros relacionados com 
derivados é realizado pelo serviço responsável pelo 
endividamento, a quem compete aferir mensalmente 
o respetivo montante e informar o serviço responsável 
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pela Contabilidade Financeira para que esta proceda 
ao respetivo registo.

/ 9.16

Outros (ativo)

324.  As restantes dívidas não elencadas nos pontos ante-
riores são controladas pelo serviço com a responsa-
bilidade da Gestão Financeira.

325.  O serviço com a responsabilidade da Contabilidade 
Financeira procede à evidenciação contabilística das 
dívidas correntes e não correntes, solicitando para o 
efeito informação ao serviço com a responsabilidade 
da sua emissão. 

326.  O apuramento do efeito temporal do recebimento 
desfasado da emissão da receita é efetuado pelo 
serviço com a responsabilidade da Contabilidade 
Financeira, devendo para o efeito solicitar informa-
ção aos serviços que gerem a receita quanto à taxa 
de desconto a aplicar.

/ 9.17

Constituição de imparidade 
para dívida a receber

327.  O registo e controlo das imparidades de dívidas a 
receber são efetuados pelo serviço com a responsa-
bilidade da Contabilidade Financeira, que os efetua 
semestralmente, solicitando aos serviços que emiti-
ram a respetiva dívida informações relativas à res-
petiva expectativa de cobrabilidade.

/ 9.18

Controlo do endividamento 
municipal

328.  O serviço com a responsabilidade do controlo do endi-
vidamento municipal efetua, numa base mensal, o 
apuramento do endividamento sujeito a limite e os 
respetivos limites legais, elaborando relatório que é 
remetido ao membro do Executivo com o respetivo 
pelouro, nos termos definidos em manual de proce-
dimentos elaborado pelo respetivo serviço.
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/ 10.1

Disposições gerais

329.  O controlo dos inventários14 encontra-se previsto no 
ponto 2.9.10.2.2 e 2.9.10.3 do POCAL.

330.  Os inventários englobam bens comprados e detidos 
para revenda. Os inventários englobam igualmente 
produtos acabados ou trabalhos em curso que este-
jam a ser produzidos pela entidade. Os inventários 
também incluem materiais e consumíveis aguardando 
o seu uso no processo de produção e bens compra-
dos ou produzidos por uma entidade, para distribuir 
a terceiros gratuitamente ou por um valor simbólico.

331.  Os inventários na Autarquia podem incluir: 

 • Artigos consumíveis; 

 • Materiais de manutenção; 

 •  Peças de reserva para equipamentos que não sejam 
as tratadas em normas sobre ativos fixos tangíveis; 

 • Trabalhos em curso;

 •  Terrenos e edifícios detidos para venda e que não 
tenham sido previamente utilizados como ativos 
fixos tangíveis.

332.  Os trabalhos em curso são controlados e geridos 
pelos serviços com a competência para os executar. 
Para efeitos de contabilidade de gestão, os serviços 
que gerem trabalhos em curso informam, o serviço 
com a responsabilidade da contabilidade de gestão, 
dos gastos e eventual imputação de rendimentos, de 
acordo com manual de procedimentos do serviço com 
a responsabilidade da contabilidade de gestão.

14  O POCAL utiliza a terminologia de existências que em SNC-AP é substituída por 
inventários

333.  Os terrenos e edifícios detidos para venda são contro-
lados e geridos pelo serviço com a responsabilidade 
do Património, que informa o serviço com a respon-
sabilidade da Contabilidade Financeira de eventuais 
alterações ao uso dos equipamentos, ou de variações 
esperadas na venda de equipamentos face ao valor 
de custo, para que sejam constituídas as devidas 
imparidades.

334.  Os restantes bens armazenáveis são da responsa-
bilidade do serviço que os recebeu e ainda não os 
consumiu, ou entregou a outro serviço da Autarquia.

335.  Todos os serviços que tenham em sua responsabili-
dade bens armazenáveis que ainda não tenham sido 
consumidos, devem manter um controlo na aplicação 
de gestão de inventários, ou em casos previamente 
autorizados pelo membro do Executivo com o pelouro 
de Aprovisionamento, o controlo pode ser efetuado 
por recurso a folha de cálculo informatizada ou outro 
meio que permita aferir no final de cada dia as quan-
tidades existentes e o histórico dos consumos com a 
respetiva descrição.

/ 10.2

Entrega de bens

336.  Os bens adquiridos são entregues num dos locais do 
armazém municipal, ou em situações previamente 
autorizadas, pode a entrega ser efetuada em serviço 
diferente do armazém municipal.

337.  Sempre que um bem é recebido, é realizada a con-
ferência física, quantitativa e qualitativa do mesmo, 
verificando-se a guia de remessa, guia de transporte 
ou documento equivalente, no qual será colocado o 
carimbo de conferido e recebido, sendo obrigatória 
as assinaturas de quem recebe e confere, os bens, 
se distintos.
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338.  Não é permitida a receção de qualquer bem que não 
venha acompanhado de guia de remessa, guia de 
transporte ou documento equivalente.

339.  Quando a entrega de bens é efetuada em local dife-
rente do armazém, os serviços responsáveis pela 
receção dos bens realizam a conferência física, quan-
titativa e qualitativa e entregam, dia útil seguinte ao 
do recebimento, cópia da guia de remessa, guia de 
transporte ou documento equivalente, devidamente 
conferida e assinada, no armazém.

340. O serviço responsável pelo armazém, procede ao 
envio, no dia útil seguinte à receção dos bens, de 
fotocópia da da guia de entrada/lista de receção 
acompanhada do respetivo documento de entrega 
(guia de remessa/guia de transporte ou documento 
equivalente), para o serviço instrutor do processo de 
aquisição e original para o serviço com responsabi-
lidade da gestão financeira, após ter sido efetuada 
atualização das existências no programa informático 
de controlo físico das existências, acompanhada da 
respetiva requisição externa, após o que são emitidas 
as ordens de pagamento.

/ 10.3

Armazém

341.  A Área de Armazéns é constituída pelos seguintes 
locais:

 •  Armazém 1 – Sito no Juncal Sete Casas, Loures;

 •  Armazém 2 (Central) – Sito no Fanqueiro, Loures;

 •  Posto de abastecimento de combustíveis – Sito no 
Fanqueiro, Loures.

342.  Cada local de armazenagem tem um responsável 
pela sua gestão e responde perante o superior hie-
rárquico no caso de eventuais irregularidades ou 
falhas nos armazéns.

343.  O responsável de cada armazém não pode intervir no 
processo de aquisição dos bens armazenados.

344.  Por decisão do membro do Executivo com competên-
cia de aprovisionamento podem ser criados e extintos 
locais de armazenagem.

345.  A responsabilidade pelo armazenamento de bens, 
atualização do inventário em sistema informático e 
gestão do arquivo das requisições internas é do ser-
viço com a responsabilidade da gestão do armazém. 
Todos os bens e respetivas fichas informatizadas são 
controlados pela aplicação de gestão de inventários.

346.  Os bens armazenados deverão ser devidamente 
acondicionados observando a sua natureza, tipologia 
e características de conservação.

347.  Os serviços requisitantes podem, em casos excecionais 
e devidamente autorizados, efetuar a armazenagem 
de bens para utilização na sua atividade, sendo des-
ses serviços a responsabilidade do controlo e gestão 
desses bens, devendo para o efeito possuir uma lista-
gem atualizada dos bens na sua posse, o registo das 
entradas e saídas, estando devidamente identificado 
o trabalhador que levantou os bens e qual a aplicação 
dada aos mesmos.

348.  O serviço com a responsabilidade pela gestão do 
armazém deve garantir que não existe rutura de bens 
em stock para as necessidades previamente identifi-
cadas e informa os serviços instrutores dos processos 
de aquisição da eventual necessidade de reposição 
dos bens.
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/ 10.4

Fichas de movimento 
de armazém

349.  A cada código de classificação de bem corresponde 
uma ficha de movimento de armazém, registada na 
aplicação informática de gestão de inventários.

350.  A responsabilidade pela atualização das fichas de 
movimento de armazém é do serviço responsável pelo 
respetivo local do armazém municipal, sendo que os 
registos nas fichas são efetuados por trabalhadores 
que não procedam ao manuseamento físico dos bens 
em armazém.

351.  A ficha de movimento de armazém tem como con-
teúdo mínimo os seguintes dados:

 •  Referente ao produto:

 >  Numeração (código de artigo);

 >  Descrição do produto;

 >  Unidade de medida.

 •  Referente à movimentação:

 > Data de entrada e saída em armazém;

 >  Identificação das requisições internas, devoluções a 
fornecedores, abates ou outras movimentações de 
saídas de bens; 

 > Quantidade;

 > Valor unitário;

 > Valor global.

352.  O valor unitário é apurado em conformidade com a 
NCP 10 e restante normativo contabilístico. 

353.  Compete ao serviço responsável de gestão de arma-
zém ou ao serviço responsável com bens armazená-
veis em sua posse, promover, mediante autorização 
do órgão com a respetiva competência, quando 

necessário, o abate dos bens (que inclui eventual doa-
ção) ou a sua venda para sucata, sempre que estes 
não estejam em condições de uso pela Autarquia.

354.  Sempre que o serviço responsável de gestão de 
armazém ou o serviço responsável com bens arma-
zenáveis em sua posse, identifique furtos, extravios ou 
quebras, dá conhecimento dos bens nessa situação 
e do respetivo valor, ao membro do Executivo com a 
respetiva competência, sem prejuízo de participação 
às autoridades, respetivas.

355.  O serviço responsável de gestão do armazém em 
articulação com o Serviço responsável pela gestão 
de stocks, efetua e envia ao responsável da respetiva 
Unidade Orgânica e ao serviço com a responsabili-
dade na preparação das demonstrações financeiras, 
em moldes definidos no respetivo manual de procedi-
mentos, um relatório semestral com o seguinte con-
teúdo mínimo:

 •  Mapa com a listagem valorizada dos bens dispo-
níveis para abate ou em mau estado ou ainda que 
não tem uso para a Autarquia;

 •  Mapa de inventário (total) devidamente valorizado;

 •  Mapa com as quebras e abates, com indicação do 
respetivo valor.

/ 10.5

Inventariação física

356.  A inventariação física de bens tem como objetivo ates-
tar a fidedignidade do inventário permanente.

357.  A inventariação física é efetuada em todos os locais 
do armazém e ainda nos serviços que possuem a seu 
cargo bens e que ainda não os consumiram.

358.  A responsabilidade da inventariação física é do res-
ponsável do serviço de cada local do armazém e dos 
serviços com bens não consumidos a seu cargo.
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359.  São excluídos da necessidade de efetuar inventaria-
ção física os serviços que têm bens ainda não consu-
midos de valor agregado inferior a 1000 EUR.

360.  O serviço com a responsabilidade de gestão de stocks 
deve promover a realização de verificação física das 
existências não programadas, por amostragem, no 
mínimo, duas vezes em cada ano económico, em cada 
local de armazenagem.

361.  É obrigatória a inventariação física reportada a 31 de 
dezembro de cada ano, sendo enviado ao serviço com 
responsabilidade de preparação das demonstrações 
financeiras e ao serviço com a responsabilidade de 
Auditoria Interna, as respetivas listagens dos bens 
classificados, quantificados e valorizados existentes 
a essa data.

362.  A inventariação física é efetuada de acordo com o 
manual de procedimentos da respetiva área.

363.  A inventariação física realizada com referência a 
31 de dezembro de cada ano é acompanhada, por 
amostragem, pelo serviço com a responsabilidade 
de Auditoria Interna, tendo como objetivo averiguar 
o cumprimento das regras de contagem e sensibilizar 
os intervenientes para os respetivos procedimentos.

364.  Compete ao responsável de cada local do armazém 
ou do serviço com bens não consumidos, informar o 
serviço com a responsabilidade de Auditoria Interna 
da data de realização da inventariação física, com-
petindo a este último informar o auditor externo.

INVENTÁRIOS
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/ 11.1

Princípios orientadores 
da contratação pública

365.  No quadro dos princípios, limites e diretrizes que decor-
rem das deliberações e decisões dos órgãos eleitos e 
dos dirigentes do Município, devem as unidades orgâni-
cas às quais for cometida a competência para o efeito, 
organizar, desenvolver e controlar os processos de 
formação e execução de contratos públicos, relativos 
a alocação de bens aquisição de bens, aquisição de 
serviços (incluindo a aquisição de serviços em regime 
de avença ou tarefa) e empreitadas de obras públicas, 
assegurando que tais processos são desenvolvidos em 
conformidade quer com o quadro legal em vigor, quer 
com o quadro contratual estabelecido.

366.  À contratação pública deve subjazer todos os princí-
pios enunciados no Código dos Contratos Públicos e, 
em especial, os princípios da igualdade, da transpa-
rência e da concorrência, devendo os dirigentes com 
responsabilidades nesta matéria instituir procedimen-
tos que visem, garantir que:

 •  Não existe conflito de interesses de qualquer enti-
dade,qualquer que seja a natureza ou função dessa 
mesma entidade (eleitos, trabalhadores dirigentes, 
demais trabalhadores, entidades assessoras, enti-
dades consultoras, entidades concorrentes, mem-
bros do júri, gestores do contrato) no processo de 
formação e execução dos contratos; 

 •  Existe segregação de funções, nomeadamente, na 
função de quem identifica e procede ao levanta-
mento das necessidades a satisfazer e propõe a rea-
lização da contratação, na função da contratação, na 
função de quem instrui e desenvolve o procedimento 
aquisitivo, na função de quem redige o contrato, na 
função de “gestor do contrato”, na função de quem 
armazena, na função de quem paga os montantes 
dos preços devidos pela execução dos contratos.

367.  Os serviços com a responsabilidade de instruir e gerir 
os procedimentos de contratação pública, são os 
seguintes:

 •  Aquisição de empreitadas de obras públicas é reali-
zada pelos serviços com competência para o efeito;

 •  Locação de bens, aquisição de bens e aquisição 
de serviços é realizada exclusivamente, pelo ser-
viço com a responsabilidade de Aprovisionamento, 
salvo exceções devidamente fundamentadas pelo 
serviço proponente e autorizadas pelo membro do 
Executivo respetivo.

/ 11.2

Regras de contratação

368.  As locações de bens, aquisições de bens e aquisições 
de serviços, incluindo as referentes a tarefas e aven-
ças, são iniciadas mediante informação e requisição 
interna, emitidas pelo serviço requisitante e valida-
das pelo superior hierárquico do respetivo serviço  
com aprovação membro do executivo com o pelouro 
desse serviço e subsequente aprovação pelo órgão 
competente para contratar se esse não coincidir com 
o membro do executivo com o pelouro. 

369.  A requisição interna é sujeita a dotação orçamental e 
à existência de fundos disponíveis, nos termos do nor-
mativo em vigor – a LCPA, à data – sendo o processo 
desenvolvido posteriormente pelo respetivo serviço 
instrutor.

370.  Na contratação de empreitadas de obras públicas, os 
serviços instrutores realizam a abertura dos respeti-
vos procedimentos, mediante informação da despesa 
devidamente autorizada pelo superior hierárquico e 
do membro do executivo com o pelouro desse ser-
viço e subsequente aprovação pelo órgão competente 
para contratar se este não coincidir com o membro do 
executivo com o pelouro, sujeita a dotação orçamental 
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e à existência de fundos disponíveis, nos termos do 
normativo em vigor – a LCPA, à data. 

371.  Previamente ao lançamento de um procedimento 
aquisitivo para contratação de uma empreitada de 
obras públicas, devem verificar-se os pressupostos 
legais associados às condicionantes aplicáveis, com 
legitimidade para intervir, de ordenamento do territó-
rio, e caso necessário pareceres ou licenças emitidas 
pelas entidades competentes.

372.  Após efetuado e concluído qualquer procedimento de 
contratação pública de locação de bens, aquisição de 
bens, aquisição de serviços e empreitadas de obras 
públicas, deverá o respetivo compromisso ser assu-
mido em conformidade com as regras e procedimen-
tos legalmente previstos, devendo a identificação da 
entidade emitente e o número sequencial desse com-
promisso serem inscritos nos documentos pertinentes 
que estiverem em causa, consoante o caso, ou seja, 
na requisição externa, no contrato reduzido a escrito, 
na nota de encomenda ou qualquer documento equi-
valente. Nenhuma execução de um contrato reduzido 
a escrito, ou não reduzido a escrito, deve ser deter-
minada ou consentida sem que a assunção do com-
promisso em conformidade legal tenha sido efetuada 
e dada a conhecer ao concontratantes por via de um 
dos documentos pertinentes em causa, conforme 
atrás identificados.

373.  O serviço responsável pela celebração de contratos 
remete ao serviço com responsabilidade da Gestão 
Financeira e serviço instrutor dos procedimentos de 
contratação pública, informação relativa aos proces-
sos adjudicados, em termos a definir em manual de 
procedimentos, que inclui a digitalização ou cópia dos 
contratos assinados ou dos documentos respeitantes 
aos atos de contratação praticados e formalizados.

374.  Os documentos incluídos no processo físico de con-
tratação e respetiva digitalização, incluem todos 

elementos constantes nos procedimentos pré- 
-contratuais, até à formação do contrato.

375.  As informações internas prévias à instrução do pro-
cedimento contratual devem obedecer ao manual de 
apoio de contratação do respetivo serviço instrutor, 
sendo que as mesmas devem incluir designadamente:

 •  Objeto e respetivas especificações técnicas;

 •  Preço base;

 •  Confirmação da rubrica orçamental /plano que 
suporta a despesa;

 •  Identificação do elemento a propor para gestor  
de contrato;

 >  Entidades a convidar (quando aplicável);

 >  Data e localização da entrega do bem,  
quando aplicável.

 •  Todas as fundamentações estabelecidas legalmente, 
regularmente ou por determinação de órgão com-
petentes para o efeito, designadamente:

 >  fundamentação da necessidade de realização 
da despesa;

 >  Fundamentação do preço base proposto;

 >  Fundamentação da proposta de escolha do 
procedimento em função de critérios mate-
riais (quando o serviço requisitante proponha  
tal escolha).
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376.  A Gestão dos Recursos Humanos, obedece às disposi-
ções legais em vigor e, subsidiariamente, aos manuais 
de procedimentos e regulamentos internos da Autar-
quia.

377.  O procedimento de admissão de pessoal ou de mobili-
dade interna carece de prévio cabimento orçamental.

378.  O serviço com a competência do processamento de 
remunerações, organiza e mantém permanentemente 
atualizados os processos individuais dos trabalhado-
res e prestadores de serviços individuais.

379.  O controlo da assiduidade é aplicável a todos os tra-
balhadores e eleitos, devendo o mesmo ser efetuado 
de acordo com manual de procedimentos elaborado 
pelo serviço com a responsabilidade de gestão de 
pessoal, sendo imperativo o cumprimento dos prazos, 
pelos dirigentes das unidades orgânicas, definidos 
nesse manual para comunicação do controlo da assi-
duidade ao serviço responsável pelo processamento 
de remunerações.

380.  Aquando do processamento de vencimentos são reti-
dos na fonte os descontos obrigatórios por lei, bem 
como outros que tenham sido opção do trabalhador, 
que sejam enquadráveis na legislação em vigor.

381.  Os mapas respetivos são posteriormente enviados, 
para o serviço com a responsabilidade da Gestão 
Financeira para proceder à entrega dos montantes 
retidos às entidades competentes.

382.  Mensalmente é realizada reconciliação dos valores 
retidos na fonte e da entrega dos mesmos às entida-
des competentes pelo serviço com a responsabilidade 
da Gestão Financeira.

383.  Os suplementos remuneratórios, incluindo trabalho 
suplementar, apenas podem ser liquidados quando 
enquadrados legalmente, devidamente autorizados 
e quando exista dotação orçamental. 

384.  As ajudas de custo, deslocações e alojamento dos tra-
balhadores, obedecem às normas relativas ao Abono 
de Ajudas de Custo e Transporte para o pessoal da 
Administração Pública15, têm que se enquadrar devi-
damente fundamentadas, através, designadamente, 
da identificação do fim visado e da demonstração 
do interesse público subjacente à sua realização, 
devendo ser formalizadas em boletim de itinerário 
de modelo oficial, remetido no prazo estabelecido no 
Manual de Procedimentos do serviço com a respon-
sabilidade da gestão de pessoal, assinado pelo tra-
balhador, visado pelo dirigente e despachado pelo 
vereador do serviço respetivo.

385.  As deslocações em viatura própria só poderão ser 
efetuadas após prévia autorização dada pelo presi-
dente da Câmara ou pelo membro do Executivo com 
competência delegada do serviço respetivo. A auto-
rização deve acompanhar o boletim itinerário.

386.  O prestador de serviço sempre que tenha necessidade 
de se deslocar ao serviço do Município e cujas des-
pesas inerentes à sua deslocação sejam imputáveis 
contratualmente ao Município, poderá solicitar adian-
tamento para fazer face às mesmas, mediante infor-
mação do serviço municipal gestor da prestação de 
serviço e despacho do vereador da tutela respetiva. 
Estas despesas não poderão ser, em caso algum, as 
decorrentes da aplicação da norma relativa ao Abono 
de Ajudas de Custo e Transporte para o pessoal da 
Administração Pública.

387.  O serviço com a responsabilidade de processamento 
de remunerações, emite a fatura interna que regista 
as obrigações orçamentais, sendo a mesma conferida 
pelo respetivo serviço.

15 Terminologia do Decreto-Lei nº 106/98 de 24 de abril.
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388.  Mensalmente é elaborada, pelo serviço com a respon-
sabilidade da Gestão Financeira, análise comparativa 
entre:

 •  Remunerações do mês corrente, do mês imedia-
tamente anterior e do período homologo do ano 
anterior;

 •  Remunerações a pagar, remunerações pagas e 
registos contabilísticos correspondentes.

 Ser submetido à consideração do membro do Execu-
tivo com a tutela respetiva.

389.  É elaborado anualmente o Balanço Social com base 
na legislação em vigor, pelo departamento com a res-
ponsabilidade dos Recursos Humanos.

390.  Os dados relativos ao pessoal são confidenciais e obe-
decem ao definido no Manual de Procedimentos dos 
serviços com a responsabilidade dos Recursos Huma-
nos e informática e, ainda, no determinado no RGPD.
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391.  A atribuição de apoios ou transferências carece de 
deliberação do Executivo, mediante proposta funda-
mentada dos serviços e concordância do membro do 
Executivo do pelouro respetivo.

392.  Previamente à elaboração de proposta de atribuição 
de apoios ou transferências, o serviço responsável 
pela gestão dos mesmos, solicita ao serviço com a 
responsabilidade de controlo do orçamento, infor-
mação relativa à disponibilidade orçamental e (se 
aplicável a LCPA) à existência de fundos disponíveis, 
que sendo positiva, será previamente cabimentada e 
comprometida a verba total do apoio ou transferência 
com execução orçamental do respetivo período eco-
nómico, mediante autorização do membro do Execu-
tivo do respetivo pelouro.

393.  Após deliberação de atribuição de apoios ou transfe-
rências, o serviço responsável pela gestão dos apoios 
ou transferências informa o serviço com a responsa-
bilidade da Gestão Financeira, para que proceda ao 
registo do compromisso do ano e de anos futuros, 
bem como da respetiva obrigação.

394.  A validação do cumprimento físico, financeiro e legal das 
condições de atribuição de apoio(s) e transferência(s) 
à(s) entidade(s) beneficiária(s), é efetuada por parte do 
serviço responsável pelo controlo e gestão dos mes-
mos, com base em manual de procedimentos internos 
respetivo, devendo conter, obrigatoriamente menção 
à apreciação, designadamente, no que concerne à:

 •  Demonstração da situação contributiva regulari-
zada;

 •  Demonstração de situação tributária regularizada;

 •  Análise da situação estatutária da entidade.

395.  Semestralmente, o serviço responsável pelo controlo 
e gestão dos apoios ou transferências remete para 
o serviço responsável pela Contabilidade Financeira, 
informação que inclui por entidade beneficiária, os 
seguintes elementos:

 •  Valor do apoio ou transferência concedida para cada 
ano económico;

 •  Valor do apoio ou transferência que, de acordo com 
o cronograma financeiro, pode ser solicitado pela 
entidade beneficiária e que está pendente de vali-
dação para efetuar a respetiva atribuição;

 •  Eventual valor a devolver pelas entidades benefi-
ciárias em função de irregularidades detetadas;

 •  Cópia da conta corrente das próprias entidades 
beneficiárias e respetiva conciliação com a dívida 
inscrita na contabilidade, sendo que se necessário o 
valor da dívida contabilística é solicitado ao serviço 
com a responsabilidade da Gestão Financeira.
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/ 14.1

Aspetos gerais

396.  O imobilizado é constituído por todos os bens con-
trolados pela CM de Loures com características de 
continuidade ou permanência, por período superior a 
um ano, e que não se destinem a ser transformados 
ou vendidos no decurso normal das suas operações.

397.  Compreende-se no imobilizado, os ativos fixos tan-
gíveis, as propriedades de investimento e os ativos 
intangíveis, sendo o critério de reconhecimento e men-
suração efetuado respetivamente de acordo com NCP 
5, NCP 6 e NCP 3, bem como pela NCP 4 quanto aos 
ativos de concessão. 

398.  Adicionalmente também se considera imobilizado, as 
participações financeiras que não são detidas para 
negociação, embora estas não estejam sujeitas ao 
disposto neste ponto, por estarem regulamentadas 
no ponto de Participações Financeiras.

399.  O controlo do imobilizado encontra-se previsto no ponto 
2.9.10.4 do POCAL e o cadastro e vidas úteis do imo-
bilizado estão regulamentados no Classificador com-
plementar 2 do Plano de Contas Multidimensional do 
SNC-AP, sendo que no caso dos imóveis, para efeitos do 
cálculo das respetivas quotas de depreciação, é excluído 
o valor do terreno, quando não é possível distinguir o 
valor do terreno é atribuído 25% do valor global.

400.  A movimentação de ativos do imobilizado entre uni-
dades orgânicas é efetuada com base em auto de 
transferência devidamente autorizado e do qual é 
dado conhecimento ao serviço com responsabilidade 
da Gestão do Cadastro e Património.

401.  Todos os bens do ativo imobilizado encontram-se 
cobertos por seguro, os valores que serviram de base 
para a constituição do seguro devem ser adequada-
mente revistos, numa base anual.

402.  Considera-se serviço responsável pela gestão de ati-
vos imobilizados, aqueles que têm como responsabi-
lidade a utilização dos respetivos bens.

403.  Os procedimentos relativos ao inventário e cadastro 
são os previstos no respetivo regulamento.

/ 14.2

Cadastro de bens 
de imobilizado

404.  O serviço com a responsabilidade da gestão do 
Cadastro do Património efetua o levantamento, coor-
denação e sistematização da informação de todos os 
bens do imobilizado da CM de Loures.

405.  Cada bem deve ter uma Ficha de Cadastro, e inven-
tariado de per si, desde que constitua uma peça com 
funcionalidade autónoma e possa ser vendido indivi-
dualmente, que deverá encontrar-se atualizada até 
ao abate do bem e ter o seguinte conteúdo mínimo:

 •  Identificação;

 •  Localização do bem; 

 •  Quantidade (quando não se verificarem as condições 
para que o bem seja inventariado per si);

 •  serviço responsável pela gestão;

 •  Código corresponde à tabela do Classificador com-
plementar 2 acrescido do ano de aquisição ou do 1º 
registo e número sequencial;

 •  Tipo de aquisição (compra, doação, cedência, trans-
ferência, etc.);

 •  Valor inicial, valores de valorização posterior (reva-
lorização ou grandes reparações);

 •  Critério de depreciação, taxa anual, desvalorização 
por ano e total, perdas por imparidade por ano e 
total; e

 •  Valor atual.
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406.  As Fichas de Cadastro são geridas pelo serviço com a 
responsabilidade de Cadastro do Património, sendo 
informatizadas na aplicação de gestão dos bens de 
imobilizado e quando abatido o bem é identificado o 
motivo do abate, bem como o órgão que o autorizou 
e as datas de decisão e de abate.

407.  Os serviços intervenientes no processo de aquisição 
ou de gestão de bens imóveis reportam ao serviço 
com a responsabilidade de Cadastro do Patrimó-
nio, toda a informação necessária à inventariação e 
atualização das fichas de cadastro, relativamente aos 
bens de imobilizado, nomeadamente:

 •  As escrituras celebradas e dos contratos que impli-
quem: alteração ao uso, aquisições, doações, cedên-
cias, oneração de bens e titularidade;

 •  Cópia dos alvarás de loteamento e informação onde 
conste informação detalhada relativa às áreas de 
cedência para o domínio público e privado, devendo 
os mesmos ser valorizados pelo serviço responsável 
pela sua realização;

 •  Sentenças judiciais que afetem o uso, valor ou titu-
laridade de imóveis, incluindo expropriações e inde-
minizações;

 •  Informação relativa à conclusão das obras em curso 
ou sua conclusão parcial que permita o seu uso total 
e parcial dos equipamentos, devendo a mesma ser 
fornecida pelo serviço responsável pela gestão das 
Obras Municipais, sendo o valor da mesma conci-
liado com o serviço responsável pela Contabilidade 
Financeira;

 •  Alterações no uso interno dos bens, estado do bem 
(danificado, indisponível para uso, redução do seu uso 
ou potencial de serviço) e do serviço responsável;

 • Abates de bens.

408.  Todos os bens móveis devem ser identificados com 
uma etiqueta, que inclui a identificação e com o código 
corresponde à tabela do Classificador complementar 
nº 2 do SNC-AP acrescido do ano de aquisição ou do 

1º registo e número sequencial, exceto os registos por 
Lote ou outros em que, devido à sua natureza, não 
seja viável.

409.  As aquisições de imobilizado, que implicam fluxos 
financeiros, efetuam-se de acordo com o Plano Plu-
rianual de Investimentos e com base em deliberações 
do órgão executivo, através de requisições externas 
ou documento equivalente, designadamente contrato, 
emitido pelos responsáveis designados para o efeito, 
após verificação do cumprimento das normas legais 
aplicáveis, nomeadamente em matéria de empreita-
das e fornecimentos de bens.

/ 14.3

Amortizações, depreciações 
e imparidades do 
ativo imobilizado

410.  O apuramento das depreciações e amortizações é 
realizado pelo método das quotas constantes e de 
acordo com a vida útil dos bens, respeitando o Clas-
sificador complementar nº 2 do SNC-AP, sendo as 
mesmas apuradas pelo serviço com a responsabili-
dade do Cadastro do Património.

411.  As imparidades são apuradas pelo serviço que tem 
a responsabilidade do Cadastro do Património, de 
acordo com a informação remetida pelos serviços que 
utilizam, gerem e ou controlam os ativos imobilizados.
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/ 14.4

Conciliação dos registos 
e verificação física

412.  Semestralmente, o serviço responsável pela Contabi-
lidade Financeira realiza a reconciliação dos registos 
contabilísticos quanto aos:

 •  Montantes de aquisições (incluindo as gratuitas ou 
por troca);

 •  Abates (incluindo vendas, cedências e transferências);

 • Saldos iniciais e finais;

 •  Depreciações e amortizações acumuladas e do 
exercício. 

413.  Os serviços responsáveis pela gestão dos ativos imobili-
zado realizam anualmente a verificação física dos ativos 
de imobilizado a seu cargo e remetem as listagens de 
contagem, correspondentes, onde é identificada a res-
petiva etiqueta (quando aplicável) número de registo e 
o estado do bem, ao serviço responsável pelo cadas-
tro do património para conferência com os registos na 
aplicação informática de gestão de imobilizado. 

414.  Semestralmente, os serviços responsáveis pelo 
Cadastro do Património procedem aleatoriamente 
à verificação física de um local onde se encontrem 
ativos imobilizados.

415.  Anualmente e com referência a 31 de dezembro, o 
serviço responsável pelo Cadastro do Património con-
cilia os prédios e veículos registados na Autoridade 
Tributária com os registos na aplicação informática. 

416.  Quando existem divergências entre a verificação 
física e os registos na aplicação informática, o serviço 
responsável pelo Cadastro do Património informa o 
dirigente responsável para apuramento de eventuais 
responsabilidades e solicita autorização ao mesmo 
para a regularização das fichas de cadastro.

/ 14.5

Bens do imobilizado 
financiados

417.  Quando é obtido financiamento para aquisição ou 
construção de bens do imobilizado, o serviço respon-
sável pelo controlo da obtenção do subsídio regista 
na aplicação informática o respetivo contrato de 
financiamento e informa o serviço responsável pelo 
cadastro do património que posteriormente associa 
o financiamento aos bens financiados na aplicação 
informática de gestão de bens do imobilizado

418.  Compete ao serviço responsável pelo Cadastro do 
Património do Município o apuramento da imputação 
anual dos financiamentos, sendo o mesmo conciliado 
pelo serviço responsável pela Contabilidade Finan-
ceira com os registos contabilísticos.

/ 14.6

Utilização dos ativos 
imobilizados

419.  As regras de utilização, dos ativos imobilizados são 
definidas em regulamento próprio por cada serviço 
responsável pela gestão dos respetivos ativos.

420.  O regulamento de utilização dos ativos imobilizados, 
inclui o seguinte conteúdo mínimo:

 • Uso possível do equipamento;

 •  Entidades (internas ou externas) que o podem solicitar;

 • Custo da sua utilização (se aplicável);

 • Responsabilidades do utilizador;

 • Formalidades necessárias para a utilização.
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421.  O Município, no âmbito da legislação em vigor, parti-
cipa em entidades societárias e não societárias.

422.  A aquisição, constituição e alienação de participações 
financeiras, obedece aos normativos legais que lhes 
são aplicáveis, efetuando o serviço responsável pelo 
controlo de gestão a respetiva análise da conformi-
dade legal e aferindo o impacto para o endividamento 
municipal destes atos.

423.  A monitorização das participações financeiras é efe-
tuada pelo serviço com a responsabilidade do con-
trolo de gestão, nomeadamente quanto:

 •  Ao cumprimento dos deveres de reporte financeiro 
e orçamental;

 •  Ao cumprimento dos normativos legais relativos à 
viabilidade da entidade;

 • Ao impacto no endividamento municipal;

 • À adequação dos estatutos à legislação em vigor;

 •  À identificação das entidades controladas pelo Muni-
cípio de acordo com a definição de controlo prevista 
na NCP 22;

 •  À identificação das entidades associadas e empreen-
dimentos conjuntos de acordo com a NCP 23.

424.  A proposta de constituição de reforço ou diminuição 
de provisões para fazer face a prováveis alterações 
do valor das participações financeiras, deve obedecer 
ao princípio da prudência e é da responsabilidade do 
serviço com a competência do controlo de gestão.

425.  Sempre que seja detetada inconformidade legal nas 
participações financeiras (relativa a reporte, estatutos 
ou outra), ou que existam indícios fortes de dificulda-
des financeiras, o membro do Executivo com o pelouro 
financeiro é informado e, se aplicável, são sugeridas 
pelo serviço medidas que mitiguem a situação.

426.  Semestralmente, o serviço responsável pelo controlo de 
gestão elabora um relatório relativo à monitorização 

das participações financeiras, sendo o mesmo remetido 
ao membro do Executivo com o pelouro Financeiro.

427.  Para efeitos de monitorização das participações 
financeiras, o serviço responsável pelas mesmas, 
arquiva a informação necessária e sempre que careça 
de informação adicional diligencia de forma a que a 
obtenha junto das respetivas entidades.

428.  Os títulos das entidades participadas são guardados 
no cofre da tesouraria municipal.

429.  O registo do cadastro das participações financeiras 
é realizado na aplicação informática que gere o imo-
bilizado pelo serviço responsável pela gestão do imo-
bilizado, mediante informação remetida pelo serviço 
com a responsabilidade do controlo de gestão, que 
deve incluir:

 • Nome da entidade;

 • Sede;

 • Órgãos sociais;

 • Número de identificação fiscal da entidade;

 • Forma societária;

 • Capital ou património; 

 • Valor nominal da participação;

 • Percentagem de participação;

 • Data da última prestação de contas;

 • Valor do capital próprio ou do património líquido.

430.  O cadastro das participações financeiras é atualizado 
sempre que necessário e revisto semestralmente.

431.  O serviço com a responsabilidade da Contabilidade 
Financeira efetua os registos contabilísticos das par-
ticipações financeiras do Município, para efeitos de 
prestação de contas, de acordo com o normativo con-
tabilístico em vigor, utilizando sempre que aplicável 
como método de mensuração o custo nas contas indi-
viduais, corrigido de eventuais imparidades.
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432.  De acordo com a NCP 27 é adotado pela Autarquia 
um sistema de contabilidade de gestão e que se 
destina a produzir informação relevante e analítica 
sobre custos, e sobre rendimentos e resultados, para 
satisfazer uma variedade de necessidades de infor-
mação dos dirigentes/gestores públicos na tomada 
de decisão.

433.  As necessidades de informação são definidas anual-
mente aquando da preparação do orçamento muni-
cipal, sendo o sistema de contabilidade de gestão 
adotado em conformidade.

434.  Os procedimentos de elaboração da contabilidade de 
gestão são os previstos no respetivo manual elabo-
rado pelo serviço com a responsabilidade de conta-
bilidade de gestão.

435.  Sempre que solicitado, os serviços municipais reme-
tem informação ao serviço responsável pela conta-
bilidade de gestão nos termos previamente definidos 
por este.

436.  Todas as requisições internas e externas, bem como 
rendimentos obtidos, incluem identificação da respe-
tiva conta de imputação analítica, sendo a respon-
sabilidade pela identificação da conta analítica do 
serviço que emitiu a requisição e guia de liquidação 
da receita ou documento equivalente.

437.  Mensalmente, o serviço responsável da contabilidade 
de gestão, concilia os dados constantes no balancete 
analítico da contabilidade de gestão com o balancete 
da Contabilidade Financeira, identificando as even-
tuais divergências com a colaboração dos serviços 
municipais e propondo eventuais regularizações.

438.  Trimestralmente, o serviço responsável da contabi-
lidade de gestão elabora o respetivo relatório ana-
lítico de acordo com as necessidades de informação 
previamente identificadas, sendo o mesmo enviado 

ao membro do Executivo com o pelouro da área 
Financeira que, caso considere relevante, envia aos 
membros do Executivo e dirigentes das respetivas 
unidades orgânicas abrangidas pelo relatório.
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/ 17.1

Documentos de 
prestação de contas

439.  De acordo com o SNC-AP, a CM de Loures prepara 
demonstrações financeiras individuais orçamentais 
e financeiras, sendo que o conjunto completo com-
preende:

 •  Documentos orçamentais, conforme previsto na  
NCP 26.

 • Demonstração de relato individual:

 > Demonstração do desempenho orçamental;

 > Demonstração de execução orçamental da receita;

 > Demonstração de execução orçamental da despesa;

 > Anexo às demonstrações orçamentais;

 >  Demonstração de execução do Plano Plurianual de 
Investimentos.

 Embora não previsto na NCP 26 é também preparada 
a demonstração de execução do Plano de Atividades 
Municipais em analogia à demonstração de execução 
do Plano Plurianual de Investimentos.

 •  Documentos financeiros, conforme previsto na NCP 1.

 •  Demonstrações financeiras individuais:

 > Balanço;

 > Demonstração dos resultados por natureza;

 > Demonstração das alterações no património líquido;

 > Demonstração dos fluxos de caixa;

 > Anexo às demonstrações financeiras.

440.  Quando nos termos da NCP 26, nomeadamente no seu 
ponto 7.2, a CM de Loures seja obrigada a consolidar 
contas, prepara demonstrações orçamentais consoli-
dadas, em conformidade com o respetivo manual de 
consolidação e que incluem os seguintes elementos:

 • Demonstrações de relato consolidado:

 >  Demonstração consolidada do desempenho orça-
mental;

 >  Demonstração consolidada de direitos e obrigações 
por natureza.

441.  Quando nos termos do artº 75 do RFALEI e da NCP 
22, a CM de Loures deva a consolidar contas, prepara 
demonstrações financeiras consolidadas, em confor-
midade com o manual de consolidação, que incluem 
os seguintes elementos:

 •  Demonstrações financeiras consolidadas:

 > Balanço;

 > Demonstração dos resultados por natureza;

 > Demonstração das alterações no património líquido;

 > Demonstração dos fluxos de caixa;

 > Anexo às demonstrações financeiras.

442.  Adicionalmente deve ser preparado um relatório de 
gestão nas contas individuais e consolidadas (quando 
obrigatória a sua preparação) que deve incluir como 
informação mínima o previsto no parágrafo 34 da 
NCP 27.

443.  Inclui-se como anexo à prestação de contas e como 
tal é parte integrante da mesma, a Certificação Legal 
de Contas (CLC) e Parecer, emitidos pelo auditor 
externo, bem como as declarações de responsabi-
lidade e outros documentos previstos em instruções 
do Tribunal de Contas.

444.  A responsabilidade de preparação da prestação de 
contas é do contabilista certificado, sendo os mapas:

 •  financeiros elaborados pelo serviço com a compe-
tência da Contabilidade Financeira;

 •  orçamentais elaborados pelo serviço com a compe-
tência pela Gestão Financeira; e

  •  a informação de gestão elaborados pelo serviço do 
planeamento na área Financeira.
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445.  É da responsabilidade do serviço com a competência 
da Contabilidade Financeira o envio de informação 
relativa à contabilidade de gestão analítica a incluir 
no relatório de gestão.

446.  Para efeitos de informação de gestão, o contabilista 
certificado prepara uma demonstração semestral 
intercalar, utilizando os mesmos mapas previstos para 
a prestação de contas anual, mas produzidos em ana-
logia com os requisitos da IAS 34 (International Accou-

nting Standard 34 – endossada pela União Europeia). 

447.  A informação para a preparação dos mapas interca-
lares é remetida pelos serviços nos mesmos termos 
da prestação de contas anual.

/ 17.2

Auditoria externa

448.  A Câmara Municipal de Loures prepara documen-
tação de prestação de contas anuais, individuais e 
consolidadas, bem como demonstração semestral 
intercalar.

449.  As contas anuais da CM de Loures são verificadas por 
auditor externo, nos termos do RFALEI.

450.  Compete ao auditor externo a elaboração dos seguin-
tes documentos:

 •  Relatório semestral (1º e 2º semestre); e,

 •  Relatório anual e respetiva certificação de contas, indi-
viduais e consolidadas e o parecer sobre as mesmas.

451.  Os documentos elaborados pelo auditor externo, 
antes de serem considerados como finais devem ser 
previamente discutidos com os serviços em reunião de 
contraditório, conduzida pelo serviço com a compe-
tência pela Auditoria Interna, podendo os documentos 
do auditor externo provisórios ser alterados após essa 
reunião.

452. O auditor externo prepara informação semestral nos 
termos do RFALEI baseando a sua informação nos 
documentos intercalares preparados pela Autarquia.

453.  No âmbito da atividade desenvolvida pela audito-
ria externa, os eleitos, dirigentes e serviços da CM de 
Loures prestam toda a colaboração ao auditor desig-
nado, nomeadamente no que respeita ao acesso à 
informação considerada necessária.

454.  Ao auditor externo é-lhe permitida a consulta e repro-
dução de todos os documentos que necessite para a 
execução do seu trabalho, devendo a reprodução ser 
efetuada sempre que possível de forma digital.

455.  O auditor externo pode contactar qualquer UO e/ou 
trabalhador.

456.  O auditor externo tem acesso, quando solicita, a todas 
as aplicações informáticas da Autarquia, com permis-
são de acesso para consulta.

457.  O auditor externo no âmbito das suas funções pode 
contactar qualquer entidade que seja relacionada com 
a Autarquia, a fim de solicitar informação complemen-
tar, validar saldos e ou transações, exceto quando este 
pedido acarrete custos para a CM de Loures, situação 
que terá de ser precedida de autorização.

/ 17.3

Aprovação dos documentos 
de prestação de contas

458.  A aprovação dos documentos de prestação de contas 
individuais e consolidadas é precedida de calenda-
rização anual para o mesmo a elaborar pelo ser-
viço com a responsabilidade de Auditoria Interna, 
mediante informação dos respetivos intervenientes, 
que deve comtemplar as seguintes ações:
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 •  Preparação dos documentos de prestação de contas 
(financeiros, individuais e consolidados e relato de 
gestão) pelo contabilista certificado;

 •  Apreciação dos documentos pelo auditor externo;

 •  Reunião de contraditório do auditor externo com os 
serviços municipais e com a Auditoria Interna;

 •  Emissão de relatório, da CLC e respetivo parecer pelo 
auditor externo, com envio de originais destes docu-
mentos para a Assembleia Municipal e para a Câmara 
Municipal de Loures/Presidência/Auditoria Interna;

 •  Envio por parte do serviço com a competência das 
finanças e contabilidade dos documentos de presta-
ção de contas com os respetivos anexos bem como 
documentação produzida pelo auditor externo para 
conhecimento e para aprovação ao órgão executivo;

 •  Após aprovação pelo órgão executivo, envio dos 
documentos de prestação de contas para o órgão 
deliberativo;

 •  A apreciação da prestação de contas pelo órgão 
deliberativo ocorre na sessão do mês de abril do 
ano seguinte àquele a que respeitam, devendo a 
convocatória para a respetiva sessão ser efetuada 
com, pelo menos, oito dias de antecedência. A pro-
posta apresentada pelo órgão executivo não pode 
ser alterada pelo órgão deliberativo, carecendo de 
devida fundamentação quando rejeitada;

 •  Os documentos intercalares têm a natureza de infor-
mação de gestão, pelo que apenas são apreciados 
pelo órgão executivo e não estão sujeitos a certifi-
cação legal de contas nem ao respetivo parecer;

 •  A aprovação dos documentos de prestação de con-
tas consolidada segue a mesma ordem dos docu-
mentos de prestação de contas individual, sendo 
a apreciação das contas pelo órgão deliberativo 
realizada na sessão do mês de junho, devendo a 
convocatória para a respetiva sessão ser efetuada 
com, pelo menos, oito dias de antecedência. A pro-
posta apresentada pelo órgão executivo não pode 
ser alterada pelo órgão deliberativo, carecendo de 
devida fundamentação quando rejeitada.

/ 17.4

Envio aos órgãos de 
superintendência e da tutela

459.  Após aprovação por parte do órgão executivo, o 
serviço com responsabilidade pelo planeamento da 
área Financeira envia os documentos de prestação 
de contas e de informação financeira, nos termos da 
legislação em vigor, aos órgãos de superintendência 
e da tutela, em conformidade com os prazos legais, 
nomeadamente:

 a) Tribunal de Contas (TC);

 b) Direção geral das Autarquias Locais (DGAL);

 c) Direção geral do Orçamento (DGO);

 d)  Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT);

 e) Instituto Nacional de Estatística(INE);

 f) Outras entidades.

460.  O envio dos documentos de prestação de contas, não 
está dependente da apreciação do órgão deliberativo.

461.  A informação será remetida digitalmente e nas plata-
formas eletrónicas das respetivas entidades, quando 
previsto na legislação em vigor ou quando as entida-
des de superintendência e da tutela o solicitem.

462.  Verificando-se atraso na elaboração das contas por 
razões ponderosas, excecionais e devidamente fun-
damentadas, reconhecidas pelo Tribunal de Contas, o 
Município deve informar o aquele organismo e solici-
tar-lhe prorrogação do prazo para o envio das contas.
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/ 17.5

Divulgação

463.  A responsabilidade pela publicitação dos documen-
tos no sítio da internet da CM de Loures é do serviço 
responsável pela gestão do sítio da internet da Autar-
quia, que os publica após aprovação dos mesmos pelo 
órgão executivo e ainda após apreciação do órgão 
deliberativo.

464.  Outra informação obrigatória a incluir no sítio da 
internet, deve ser enviada pelo serviço responsável 
pela sua elaboração, ao serviço responsável pela ges-
tão do sítio da internet.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
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/ 18.1

Divulgação da norma 
de controlo interno

465.  A presente norma será divulgada da seguinte forma:

 a) Na intranet;

 b) No sítio da internet;

 c)  Distribuição aos dirigentes de todos os serviços 
municipais;

 d)  Por realização de ações de sensibilização pelo ser-
viço com a responsabilidade de Auditoria Interna;

 e)  Por envio aos órgãos da tutela, bem como de todas 
as alterações:

 •  Ao TC;

 •  À DGAL;

 •  À IGF;

 No prazo de 30 dias após a sua aprovação.

/ 18.2

Cumprimento da norma 
de controlo interno

466.  Compete aos membros dos Órgãos Municipais, 
membros dos gabinetes de apoio, dirigentes e a todos 
os trabalhadores da Autarquia zelar pelo cumpri-
mento da presente norma.

467.  Compete ao serviço com a competência da Auditoria 
Interna o acompanhamento e monitorização da execu-
ção e cumprimento da presente NCI, bem como a sua 
avaliação contínua e a consequente apresentação de 
propostas de melhoria, atentando a fundamentos de 
melhoria, eficiência e eficácia que assim o justifiquem, 
ou que decorram de exigências de natureza funcional.

468.  A presente norma pode igualmente ser objeto de 
alterações, aditamentos ou revogações, resultante 
de necessária adequação a eventuais:

 •  Deliberações dos órgãos municipais;

 •  Determinação de natureza legal que venham a ser 
publicadas.

469.  As dúvidas e omissões que se suscitarem na aplicação 
ou interpretação desta norma serão resolvidas por 
despacho do presidente da Câmara sem prejuízo da 
legislação aplicável.

470.  A violação das regras estabelecidas na presente 
norma, sempre que indicie infração disciplinar, dará 
lugar à instauração do competente procedimento.

/ 18.3

Norma revogatória

471.  Com a entrada em vigor da NCI é revogado o Manual 
de Controlo Interno aprovado na 8ª Reunião Ordiná-
ria de Câmara, realizada em 2002.04.30, bem como 
todas as disposições municipais que a contradizem 
ou nas partes em que a contrariem.

472.  A violação das regras estabelecidas na presente 
norma, sempre que indicie infração disciplinar, dará 
lugar à instauração do competente procedimento.

/ 18.4

Vigência

473.  A presente NCI deve ser revista, no mínimo, a cada 
triénio da sua vigência, admitindo-se a possibilidade 
de antecipação deste período, se tal se vier a justificar.
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/ 18.5

Entrada em vigor

474.  A presente Norma de Controlo Interno entra em vigor 
no dia seguinte à sua aprovação pelo órgão executivo. 

475.  A presente Norma de Controlo Interno apenas é 
aplicável aos documentos de prestação de contas 
dos exercícios económicos iniciados após a entrada 
em vigor do SNC-AP.

476.  Enquanto estiver em vigor o POCAL todas as referên-
cias, documentos e demais exigências ou normativos 
referentes ao SNC-AP devem ser substituídos pelos 
constantes no POCAL ponto 2.8.2.

477.  O regulamento previsto para o património deve ser 
aprovado durante o primeiro exercício económico em 
que vigora o SNC-AP.

A presente Norma de Controlo Interno foi aprovada na 
___ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em __ de_________ de 2020.
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Nomenclatura/
siglas/acrónimos

CCDRLVT Comissão Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo 

CM de Loures Câmara Municipal de Loures

DGAL Direção-Geral das Autarquias Locais

DGO Direção-Geral do Orçamento

IGF Inspeção-Geral de Finanças

INE Instituto Nacional de Estatística

LCPA Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso

LGTFP Lei Geral dos Trabalhadores em Funções Públicas

MCI Manual de Controlo Interno

NCI Norma de Controlo Interno

NCP Norma Contabilística Pública

PAAI Plano Anual de Auditoria Interna

POCAL Plano Oficial de Contas das Autarquias Locais

PPI Plano Plurianual de Investimentos

PPRGCIC Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, 
incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas

RFALEI Regime Financeiro das Autarquias Locais  
e Entidades Locais

RGPD Regulamento Geral de Proteção de Dados

SCI Sistema de Controlo Interno

SEL Setor Empresarial Local

SNC-AP Sistema de Normalização Contabilística 
– Administração Pública

TC Tribunal de Contas

UO Unidade Orgânica
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Glossário Abuso de Poder – Comportamento do funcionário que abusa de 
poderes ou viola deveres inerentes às suas funções, com intenção de 
obter, para si ou para terceiro, benefício ilegítimo ou causar prejuízo 
a outra pessoa. 

Controlo Interno – Processo levado a cabo pelo Conselho de Admi-
nistração, direção e outros membros da organização com o objetivo 
de proporcionar um grau de confiança razoável na concretização dos 
seguintes objetivos:

 •  Eficácia e eficiência dos recursos;

 •  Fiabilidade da informação financeira;

 •  Cumprimento das leis e normas estabelecidas1.

Norma de Controlo Interno – Visa estabelecer um conjunto de prin-
cípios e regras que definem políticas, métodos e procedimentos de 
controlo a adotar pelo Município de Loures2.

Riscos de Gestão – Identificação, análise e eliminação ou mitigação, a 
um nível aceitável, dos perigos e os conseguintes riscos, que ameaçam 
a viabilidade de uma organização.

Riscos de Corrupção – A prática de um qualquer ato ou a sua omissão, 
seja lícito ou ilícito, contra o recebimento ou a promessa de uma qual-
quer compensação que não seja devida, para o próprio e para terceiro.

Riscos Conexos – Ato em que se obtém uma vantagem (ou compen-
sação) não devida, sendo exemplos o suborno, o peculato, o abuso de 
poder, a concussão, o tráfico de influência, a participação económica 
em negócio e o abuso de poder.

1 Definição de Controlo Interno pela COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission).
2 Em cumprimento do estabelecido no ponto 2.9 do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua 
redação atual, que aprova o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).
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INFORMAÇÃO E/3171/2020 - Excerto 
 

PROGRAMA MAIS DESPORTO EM LOURES 
2019/2020 

 
ANÁLISE DE CANDIDATURAS 

 
PROPOSTA DE APOIO 

 
 



 

Programa Mais Desporto em Loures 2019/2020 
 

Análise de candidaturas e proposta de apoio 
 

Quadro A: Programa Municipal mais Desporto em Loures - Candidaturas recebidas 
 

Entidade Modalidade/Atividade 

Acromix Camarate Clube 
Ginástica Acrobática 
 
GPT 

Agregar - Associação de Apoio e Integração Social, Desporto e Cultura Rugby 

Associação Casa do Benfica de Loures Futebol de Praia 

Associação Cultural e Recreativa da Mealhada Atletismo 

Associação de Dança de Moscavide 
Dança Desportiva 
Hip Hop 
Dança Social 

Associação de Karaté Shoto Karaté 

Associação de Patinagem Atlético Clube do Tojal - APAC Tojal 
Hóquei em Patins 
Patinagem Artística 

Associação Desportiva Bobadelense 

Futebol 
Karaté 
Futsal 
Basquetebol 
Desporto Sénior a) 

Associação Desportiva Cultural do Catujal Taekwondo 

Associação Desportiva Cultural Social de Frielas - Gimnofrielas Ginástica Acrobática 

Associação Desportiva Leões Apelaçonenses Atletismo 

Associação Desportiva Recreativa e Cultural Colégio Integrado Monte Maior 

Futsal 
Natação Pura 
Judo 
Ginástica 

Associação dos Moradores da Portela Futsal 
Ginástica Acrobática 

Associação dos Moradores de Santo António Cavaleiros Futsal 
Ginástica Artística 

Associação dos Naturais e Amigos de Loriga - ANALOR Ténis 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Loures Taekwondo 

Associação KIAP Taekwondo 

Associação Mais Taekwondo Taekwondo 

Associação Para a Mudança e Representação Transcultural - AMRT Basquetebol 

Atlético Clube de Moscavide Basquetebol 

Atlético Clube do Tojal Futebol 



 

Banda Recreativa de Bucelas Kajukenbo Methodb) 

Casa do Povo de Bucelas 

Karaté 
Ginástica Acrobática 
Ginástica Artística 
Ginástica Manutenção 
Zumba 
Body Balance 

Centro Cultural e Social de Santo António Cavaleiros - CECSSAC 

Ginástica Desportiva 
Gin. Acrobática 
Taekwondo 
Judo 
Kickboxing 
Sport Kempo 
Hip Hop 
Zumba 
Ballet c) 
Dance Kids Mix c) 
Bebé Art c) 
Play Kids c) 
Dança contemporânea/Jazz c) 

Centro de Cultura e Desporto do Município de Loures 

Yoga 
Pilates 
Kendo 
Ju Jutsu 
Gin. Localizada 
Ginástica Sénior a) 
Meditação c) 

Clube de Atletismo de Vale de Figueira Atletismo 

Clube de Futebol de Santa Iria 
Futebol 
Futsal 

Clube de Futebol “Os Bucelenses” Futebol 

Clube de Karaté de Loures Karaté 

Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide 

Basquetebol 
Futebol d) 
Triatlo d) 
Natação d) 
Atletismo d) 
Pentatlo Moderno d) 
Artes Marciais d) 
Badminton d) 
Subbuteo d) c) 

Clube União Recreativo S. Julião do Tojal 

Ginástica Artística 
Ginástica Aeróbica 
Karaté 
Hip Hop 
Ginástica Sénior 

Grupo Cultural e Recreativo Murteirense Futebol 

Grupo Desportivo Águias de Camarate 
Futebol 
Kickboxing 



 

Grupo Desportivo de Lousa 

Ciclismo 
Ginástica Acrobática 
GPT 
Ginástica Trampolins 

Grupo Desportivo de Pirescoxe Ténis de Mesa 
Futsal 

Grupo Desportivo de S. Domingos Atletismo 

Grupo Dramático e Recreativo Corações de Vale Figueira 
Ginástica Artística 
Zumba 
Danças de Salão c) 

Grupo Musical e Recreativo da Bemposta 

Ginástica Artística 
Ginástica Acrobática 
Step/Manutenção 
Zumba 
Ginástica Sénior 

Grupo Recreativo Apelaçonense Ginástica 

Grupo Sportivo de Loures 
Andebol 
Futebol 

Grupo União Lebrense Hip Hop 
Taekwondo 

Infantado Futebol Clube Futsal 
Patinagem Artística 

Inline Skating Clube de Patinagem de Loures Patinagem de Velocidade 

Pioneiros Núcleo Basket de Loures Basquetebol 

Sociedade Recreativa Catujalense Futebol 
Futsal 

Sociedade Recreativa de Casaínhos Judo 

Sport Clube de Frielas Futebol 

Sport Clube Sanjoanense 
Futebol 
Ginástica Artística 
Patinagem Artística 

Sport Grupo Sacavenense Futebol 

Sporting Clube de Pinheiro de Loures Futebol 

Taekwondo Clube de Santo António dos Cavaleiros Taekwondo 

União Desportiva da Ponte de Frielas Futebol 

 
a) Candidatura não considerada: a coletividade é apoiada financeiramente através da sua participação no 

Programa “Desporto Sénior”; 
 
b) Candidatura não considerada: não foi completada a entrega de documentos de candidatura; 
 
c) Candidatura não considerada: atividade não identificadacomo modalidade ou atividade de cariz 

desportivo; 
 
d) Candidatura não considerada: a prática da modalidade ou atividade não se desenvolve no âmbito 

territorial do concelho de Loures;  
 
 



 

Apoio às entidades com equipas a participar em campeonatos nacionais do escalão sénior - 
modalidades coletivas 
 
Tabela 1 
 

Futebol  Andebol  Basquetebol 

Campeonato de Portugal 
Masc. 7.500,00 €  1.ª Divisão 7.500,00 €  ProLiga 7.500,00 € 

1.ª Divisão - Fem. 7.500,00 €  2.ª Divisão 5.500,00 €  1ª Divisão 5.500,00 € 
2.ª Divisão - Fem. 3.750,00 €  3.ª Divisão 3.500,00 €  2ª Divisão 3.500,00 € 
        

Futsal  Hóquei em Patins  Voleibol 

2.ª Divisão - Masc. 5.500,00 €  1.ª Divisão 7.500,00 €  1ª Divisão 7.500,00 € 
1.ª Divisão - Fem. 5.500,00 €  2.ª Divisão 5.500,00 €  2ª Divisão 5.500,00 € 
2.ª Divisão - Fem. 3.000,00 €  3.ª Divisão 3.500,00 €  3ª Divisão 3.500,00 € 

 
 
Apoio às entidades com atletas a participar em campeonatos nacionais do escalão sénior - 
modalidades individuais 
 
Tabela 2 
 

Função Objetivo Cálculo 

Material de desgaste 
rápido a1 Destina-se a comparticipar as despesas de aquisição de material com um 

valor fixo por atleta participante (15,00 €), no máximo de 15 atletas. 15,00 € x n 

    

Despesas Médicas a2 Destina-se a comparticipar as despesas médicas e medicamentosas, no 
valor fixo anual de 400,00 €. 

400,00 € 

    

Treinadores a3 

Destina-se a comparticipar as despesas com o corpo técnico cuja creditação 
deverá ser presente à Câmara Municipal na fase de candidatura (valor fixo 
anual); máximo 2 treinadores: 
    Treinador TPTD Nível III/IV - 600,00 € 
    Treinador TPTD Nível I/II - 400,00 € 

600,00 € 
ou 

400,00 € 

    

Deslocações a4 

Destina-se a comparticipar as despesas inerentes aos custos com estadia e 
alimentação dos atletas, em deslocações superiores a 50Km, com o valor de 
40,00 €/elemento da equipa, abrangendo um máximo de 15 atletas (valor por 
atleta/dia). 

40,00 € x n 

    
Valor global do apoio a1 + a2 + a3 + a4 

 
n = n.º de atletas participantes na competição, até um máximo de 15 
 
 
 
Proposta de valores a transferir 
 
Quadro B: SubPrograma A - Caracterização da entidade e Apoio à Formação -Valores encontrados 
 
N.º Entidade Modalidade Valor 

1 Acromix Camarate Clube Ginástica Acrobática 
GPT 2.437,80 € 

2 Agregar - Associação de Apoio e Integração Social, 
Desporto e Cultura 

Rugby 2.566,95 € 

3 Associação Casa do Benfica de Loures Futebol de Praia 389,11 € 

4 Associação Cultural e Recreativa da Mealhada Atletismo 1.343,38 € 

5 Associação de Dança de Moscavide 
Dança Desportiva 
Hip Hop 
Dança Social 

3.743,62 € 



 

6 Associação de Karaté Shoto Karaté 3.049,02 € 

7 Associação de Patinagem Atlético Clube do Tojal - Apac Tojal 
Hóquei em Patins 
Patinagem Artística 7.994,07 € 

8 Associação Desportiva Bobadelense 

Futebol 
Karaté 
Futsal 
Basquetebol 

4.580,26 € 

9 Associação Desportiva Cultural do Catujal Taekwondo 732,67 € 

10 Associação Desportiva Cultural Social de Frielas - Gimnofrielas Ginástica Acrobática 6.010,59 € 

11 Associação Desportiva Leões Apelaçonenses Atletismo 455,96 € 

12 Associação Desportiva Recreativa e Cultural Colégio Integrado 
Monte Maior 

Futsal 
Natação Pura 
Judo 
Ginástica 

5.944,79 € 

13 Associação dos Moradores da Portela Futsal 
Ginástica Acrobática 6.965,05 € 

14 Associação dos Moradores de Santo António Cavaleiros Futsal 
Ginástica 

4.330,80 € 

15 Associação dos Naturais e Amigos de Loriga - ANALOR Ténis 367,78 € 

16 Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Loures Taekwondo 519,58 € 

17 Associação Kiap Taekwondo 484,57 € 

18 Associação Mais Taekwondo Taekwondo 563,93 € 

19 Associação para a Mudança e Representação Transcultural - AMRT Basquetebol 1.526,83 € 

20 Atlético Clube de Moscavide Basquetebol 3.098,49 € 

21 Atlético Clube do Tojal Futebol 4.623,49 € 

22 Casa do Povo de Bucelas 

Karaté 
Ginástica Acrobática 
Ginástica Artística 
Ginástica Manutenção 
Zumba 
Body Balance 

2.213,45 € 

23 Centro Cultural e Social de Santo António dos Cavaleiros 
CECSSAC 

Ginástica Desportiva 
Ginástica Acrobática 
Taekwondo 
Judo 
Kickboxing/Sport Kempo 
Hip Hop 
Zumba 

6.372,04 € 



 

24 Centro de Cultura e Desporto do Município de Loures 

Yoga 
Pilates 
Kendo 
Ju Jutsu 
Ginástica Localizada 

1.279,30 € 

25 Clube de Atletismo de Vale de Figueira Atletismo 2.569,38 € 

26 Clube de Futebol de Santa Iria 
Futebol 
Futsal 5.077,51 € 

27 Clube de Futebol Os Bucelenses Futebol 2.775,64 € 

28 Clube de Karaté de Loures Karaté 434,08 € 

29 Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide Basquetebol 540,29 € 

30 Clube União Recreativo de São Julião do Tojal 

Ginástica Artística 
Ginástica Aeróbica 
Karaté 
Hip Hop 
Ginástica Sénior 

1.874,46 € 

31 Grupo Cultural e Recreativo Murteirense Futebol 1.612,96 € 

32 Grupo Desportivo Águias de Camarate Futebol 
Kickboxing 5.176,66 € 

33 Grupo Desportivo de Lousa 

Ciclismo 
Ginástica Acrobática 
GPT 
Ginástica Trampolins 

4.561,61 € 

34 Grupo Desportivo de Pirescoxe Ténis de Mesa 
Futsal 

3.241,24 € 

35 Grupo Desportivo de S. Domingos Atletismo 2.233,77 € 

36 Grupo Dramático e Recreativo Corações de Vale Figueira Ginástica 
Zumba 2.398,34 € 

37 Grupo Musical e Recreativo da Bemposta 

Ginástica Artística 
Ginástica Acrobática 
Step/Manutenção 
Zumba 
Ginástica Sénior 

1.894,96 € 

38 Grupo Recreativo Apelaçonense Ginástica 574,40 € 

39 Grupo Sportivo de Loures 
Futebol 
Futsal 4.730,78 € 

40 Grupo União Lebrense 
Hip Hop 
Taekwondo 736,37 € 

41 Infantado Futebol Clube Futsal 
Patinagem Artística 3.815,66 € 

42 Inline Skating Clube de Patinagem de Loures Patinagem de Velocidade 1.363,65 € 



 

43 Pioneiros Núcleo Basket de Loures Basquetebol 2.740,49 € 

44 Sociedade Recreativa Catujalense 
Futebol 
Futsal 3.965,85 € 

45 Sociedade Recreativa de Casaínhos Judo 442,86 € 

46 Sport Clube de Frielas Futebol 2.961,53 € 

47 Sport Clube Sanjoanense 
Futebol 
Ginástica 
Patinagem Artística 

7.090,32 € 

48 Sport Grupo Sacavenense Futebol 5.153,14 € 

49 Sporting Clube de Pinheiro de Loures Futebol 2.050,57 € 

50 Taekwondo Clube de Santo António dos Cavaleiros Taekwondo 2.108,54 € 

51 União Desportiva da Ponte de Frielas Futebol 5.273,75 € 

  
TOTAL 148.992,34 € 

 
 
Quadro C: SubPrograma B - Participação em Campeonatos Nacionais do escalão Sénior - Proposta 
de Valores a transferir 
 
N.º Entidade Modalidade Critério Valor (€) 

1 Associação Casa do Benfica de Loures Futebol de Praia 
Campeonato de Portugal 
Masculino 

2.681,10 

2 Associação de Dança de Moscavide Dança Desportiva CN de Seniores 
6 atletas M/F 

1.367,36 

3 Associação de Karaté Shoto Karaté 
CN Seniores 
8 atletas M/F 

1.465,67 

4 
Associação de Patinagem 
Atlético Clube do Tojal Hóquei em Patins 

CN 3.ª Divisão 
Masculino 3.127,95 

5 
Associação de Patinagem 
Atlético Clube do Tojal Hóquei em Patins 

CN 1.ª Divisão 
Feminino 

6.702,75 

6 
Associação Desportiva Cultural Social 
de Frielas - GimnoFrielas Ginástica Acrobática 

CN Seniores 
12 atletas M/F 

1.304,80 

7 
Associação Desportiva Recreativa 
Cultural Colégio Integrado Monte Maior Natação Pura 

15 atletas 
CN Clubes - M 
CN Clubes 2.ª Div - F 

1.631,00 

8 Associação de Moradores 
de Santo António dos Cavaleiros Futsal CN 2.ª Divisão 

Masculino 
4.915,35 

9 Atlético Clube de Moscavide Basquetebol  
CN 1.ª Divisão 
Masculino 

4.915,35 

10 
Centro Cultural e Social 
de Santo António dos Cavaleiros Taekwondo 

CN Seniores 
6 atletas 

795,39 



 

11 Centro Cultural e Social 
de Santo António dos Cavaleiros Sport Kempo CN Seniores 

3 atletas 
862,42 

12 Clube de Atletismo de Vale de Figueira Atletismo 
CN Estrada 
CN Corta Mato Longo 
15 atletas M/F 916,04 

13 Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide Basquetebol 
CN 2.ª Divisão 
Feminino 

3.127,95 

14 Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide Basquetebol CN 2.ª Divisão 
Masculino 

3.127,95 

15 Grupo Desportivo de Pirescoxe Ténis de Mesa CN Challenge M 
5 atletas 

813,27 

16 Grupo Desportivo de Lousa Ginástica Acrobática CN 1.ª Divisão F 
2 atletas 

960,73 

17 Grupo Sportivo de Loures Futebol 
Campeonato de Portugal 
Masculino 

6.702,75 

18 Pioneiros - Núcleo Basket de Loures Basquetebol 
CN 2.ª Divisão 
Masculino 

3.127,95 

19 Sport Grupo Sacavenense Futebol Campeonato de Portugal 
Masculino 

6.702,75 

20 Taekwondo Clube 
de Santo António dos Cavaleiros TaekwonDo CN M/F 

11 atletas 
1.398,64 

21 União Desportiva da Ponte de Frielas Futebol CN 2.ª Divisão 
Feminino 

3.351,38 

  
 

TOTAL 59.998,55 € 

 
 
 
Quadro D: Programa Municipal Mais Desporto em Loures 2019/2020- Proposta de Valores a transferir 
 

ENTIDADE NIF 
MODALIDADE/ 

ATIVIDADE 
TOTAIS/ 

ENTIDADE (€) 
1ª TRANCHE 

(€) 
2ª TRANCHE 

(€) 

Acromix Camarate Clube 513124853 Ginástica Acrobática 
GPT 2.332,51 2.332,51  

Agregar - Associação de Apoio 
e Integração Social, Desporto 
e Cultura 

513032398 Rugby 2.462,39 2.462,39  

Associação Casa do Benfica 
de Loures 

513179097 Futebol de Praia 2.956,12 2.956,12  

Associação Cultural e Recreativa 
da Mealhada 

503536202 Atletismo 1.288,74 1.288,74  

Associação de Dança 
de Moscavide 507570901 

Dança Desportiva 
Hip Hop 
Dança Social 

4.902,62 1.961,05 2.941,57 

Associação de Karaté Shoto 504831178 Karaté 4.330,66 1.732,26 2.598,40 

Associação de Patinagem Atlético 
Clube do Tojal - APAC Tojal 513573658 

Hóquei em Patins 
Patinagem Artística 17.097,68 8.548,84 8.548,84 



 

Associação Desportiva 
 Bobadelense 

501607692 

Futebol 
Karaté 
Futsal 
Basquetebol 

4.393,56 1.757,42 2.636,14 

Associação Desportiva Cultural 
do Catujal 

507790162 Taekwondo 702,95 702,95  

Associação Desportiva Cultural 
Social de Frielas - Gimnofrielas 509091270 Ginástica Acrobática 7.017,08 3.508,54 3.508,54 

Associação Desportiva 
Leões Apelaçonenses 501424539 Atletismo 437,53 437,53  

Associação Desportiva Recreativa 
e Cultural 
Colégio Integrado Monte Maior 

509613713 

Futsal 
Natação Pura 
Judo 
Ginástica 

7.255,86 3.627,93 3.627,93 

Associação dos Moradores 
da Portela 500742367 Futsal 

Ginástica Acrobática 6.681,04 2.672,42 4.008,62 

Associação dos Moradores 
de Santo António Cavaleiros 

501116516 Futsal 
Ginástica 

8.869,07 4.434,54 4.434,53 

Associação dos Naturais 
e Amigos de Loriga - ANALOR 501915818 Ténis 352,95 352,95  

Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários 
de Loures 

501064770 Taekwondo 498,55 498,55  

Associação KIAP 514138661 Taekwondo 464,97 464,97  

Associação Mais Taekwondo 509819036 Taekwondo 541,09 541,09  

Associação Para a Mudança 
e Representação Transcultural - 
AMRT 

503107344 Basquetebol 1.464,71 1.464,71  

Atlético Clube de Moscavide 501242228 Basquetebol 10.242,75 5.121,38 5.121,37 

Atlético Clube do Tojal 501279237 Futebol 4.435,02 1.774,01 2.661,01 

Casa do Povo de Bucelas 500927359 

Karaté 
Ginástica Acrobática 
Ginástica 
Ginástica Manutenção 
Zumba 
Body Balance 

2.123,31 2.123,31  

Centro Cultural e Social 
de Santo António Cavaleiros - 
CECSSAC 

501382399 

Ginástica Artística 
Ginástica Acrobática 
Taekwondo 
Judo 
Kickboxing/Sport Kempo 
Hip Hop 
Zumba 

7.702,39 3.851,20 3.851,19 

Centro de Cultura e Desporto 
do Município de Loures 

501284141 

Yoga 
Pilates 
Kendo 
Ju Jutsu 
Ginástica Localizada 

1.227,28 1.227,28  

Clube de Atletismo 
de Vale de Figueira 502113812 Atletismo 3.343,39 1.337,36 2.006,03 



 

Clube de Futebol de Santa Iria 501372652 Futebol 
Futsal 4.870,52 1.948,21 2.922,31 

Clube de Futebol “Os Bucelenses” 501855521 Futebol 2.662,57 2.662,57  

Clube de Karaté de Loures 901822175 Karaté 416,54 416,54  

Clube Desportivo 
dos Olivais e Moscavide 501132805 Basquetebol 6.519,07 2.607,63 3.911,44 

Clube União Recreativo 
de São Julião do Tojal 502001143 

Ginástica 
Ginástica Aeróbica 
Karaté 
Hip Hop 
Ginástica Sénior 

1.798,15 1.798,15  

Grupo Cultural e Recreativo 
Murteirense 501626174 Futebol 1.547,32 1.547,32  

Grupo Desportivo 
Águias de Camarate 

501661379 Futebol 
Kickboxing 

4.965,62 1.986,25 2.979,37 

Grupo Desportivo de Lousa 501182276 

Ciclismo 
Ginástica Acrobática 
GPT 
Gin. Trampolins 

5.155,76 2.062,30 3.093,46 

Grupo Desportivo de Pirescoxe 501617540 Ténis de Mesa 
Futsal 

4.030,70 1.612,28 2.418,42 

Grupo Desportivo de S. Domingos 505091208 Atletismo 2.142,80 2.142,80  

Grupo Dramático e Recreativo 
Corações de Vale de Figueira 501616977 Ginástica 

Zumba 2.300,66 2.300,66  

Grupo Musical e Recreativo 
da Bemposta 501140832 

Ginástica 
Ginástica Acrobática 
Step/Manutenção 
Zumba 
Ginástica Sénior 

1.817,82 1.817,82  

Grupo Recreativo Apelaçonense 501351795 Ginástica 551,14 551,14  

Grupo Sportivo de Loures 500131171 
Futebol 
Futsal 14.154,00 7.077,00 7.077,00 

Grupo União Lebrense 501208801 Hip Hop 
Taekwondo 

706,50 706,50  

Infantado Futebol Clube 503879991 Futsal 
Patinagem Artística 3.660,15 1.464,06 2.196,09 

Inline Skating Clube de Patinagem 
de Loures 514196670 

Patinagem de 
Velocidade 1.308,18 1.308,18  

Pioneiros 
Núcleo Basket de Loures 

513484177 Basquetebol 5.629,18 2.251,67 3.377,51 

Sociedade Recreativa Catujalense 502391910 
Futebol 
Futsal 3.804,21 1.521,68 2.282,53 

Sociedade Recreativa 
de Casaínhos 

501853260 Judo 424,97 424,97  

Sport Clube de Frielas 510420860 Futebol 2.840,87 2.840,87  

Sport Clube Sanjoanense 501599100 
Futebol 
Ginástica 
Patinagem Artística 

6.801,20 2.720,48 4.080,72 



 

Sport Grupo Sacavenense 501365508 Futebol 14.154,00 7.077,00 7.077,00 

Sporting Clube 
de Pinheiro de Loures 501204601 Futebol 1.967,08 1.967,08  

Taekwondo Clube 
de Santo António dos Cavaleiros 505258030 Taekwondo 3.364,26 1.345,70 2.018,56 

União Desportiva 
da Ponte de Frielas 502642882 Futebol 8.273,40 4.136,70 4.136,70 

Totais 208.990,89 115.475,61 93.515,28 

 
 
Total da verba a transferir: 208.990,89 € (duzentos e oito mil novecentos e noventa euros e oitenta e nove 
cêntimos) 
 
1.ª tranche: 115.475,61 € (cento e quinze mil quatrocentos e setenta e cinco euros e sessenta e um 
cêntimos) 
 
2.ª tranche:93.515,28 € (noventa e três mil quinhentos e quinze euros e vinte e oito cêntimos) 

 
 
 



 

 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 212/2020 
 
 
 

INFORMAÇÃO E/41296/2020 - Excerto 
 

ANÁLISE TÉCNICA 
ÀS CANDIDATURAS APRESENTADAS AO RMAA 

E RESPETIVAS PROPOSTAS DE TRANSFERÊNCIAS 
 
 
 



INFORMAÇÃOINFORMAÇÃOINFORMAÇÃOINFORMAÇÃO    E/E/E/E/41296412964129641296/2020/2020/2020/2020    ----    ExcertoExcertoExcertoExcerto    
    
ANÁLISEANÁLISEANÁLISEANÁLISE    TÉCNICA ÀS CANDIDATURAS APRESENTADAS AO RMAA E RESPETIVAS PROPOSTAS DE TÉCNICA ÀS CANDIDATURAS APRESENTADAS AO RMAA E RESPETIVAS PROPOSTAS DE TÉCNICA ÀS CANDIDATURAS APRESENTADAS AO RMAA E RESPETIVAS PROPOSTAS DE TÉCNICA ÀS CANDIDATURAS APRESENTADAS AO RMAA E RESPETIVAS PROPOSTAS DE 

TRANSFERÊNCIASTRANSFERÊNCIASTRANSFERÊNCIASTRANSFERÊNCIAS    

 
Zona NorteZona NorteZona NorteZona Norte    

 

Academia Esgrima HistóricaAcademia Esgrima HistóricaAcademia Esgrima HistóricaAcademia Esgrima Histórica    NIF: 510857221 

Aquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 8.270,83€ Orçamento elegível: 8.270,83€ 

Obs.:  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    1.188,001.188,001.188,001.188,00€€€€ (mil cento e oitenta e oito euros) 

 

Associação Cultural e Recreativa da MealhadaAssociação Cultural e Recreativa da MealhadaAssociação Cultural e Recreativa da MealhadaAssociação Cultural e Recreativa da Mealhada    NIF: 503536202 

Aquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 3.743,20€ Orçamento elegível: 3.743,20€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 1.188,00€ 

Aquisição de EquipamentosAquisição de EquipamentosAquisição de EquipamentosAquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 2.662,20€ Orçamento elegível: 2.662,20€ 

Obs.: Artigos diversos para a sede 

Proposta de subsídio a atribuir 640,07€ 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    1.81.81.81.828,28,28,28,07070707€€€€    (mil oitocentos e vinte e oito euros e sete 

cêntimos)    

 

Associação de Escoteiros de Portugal Associação de Escoteiros de Portugal Associação de Escoteiros de Portugal Associação de Escoteiros de Portugal ––––    Grupo 208 de S.A.C.Grupo 208 de S.A.C.Grupo 208 de S.A.C.Grupo 208 de S.A.C.****    NIF: 500989109 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 12.655,00€ Orçamento elegível: 2.055,00€ 

Obs.: Os valores referenciados em candidatura não foram todos passíveis de apoio por falta de 
enquadramento. 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    525252522222,,,,18181818€€€€ (quinhentos e vinte  e dois euros e dezoito 

cêntimos) 

 

Associação Desportiva Cultural e Social de Frielas Associação Desportiva Cultural e Social de Frielas Associação Desportiva Cultural e Social de Frielas Associação Desportiva Cultural e Social de Frielas ––––    GimnofriGimnofriGimnofriGimnofrielaselaselaselas    NIF: 509091270 

Aquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 11.805,62€ Orçamento elegível: 11.805,62€ 

Obs.: algumas despesas não documentadas 

Proposta de subsídio a atribuir 1.584,00€ 

Aquisição EquipamentosAquisição EquipamentosAquisição EquipamentosAquisição Equipamentos 

Orçamento apresentado: 8.219,37€ Orçamento elegível: 8.199,69€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 1.083,00€ 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 2.600,00€ Orçamento elegível: 2.400,00€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 600,60€ 

Obras deObras deObras deObras de    Manutenção e ConservaçãoManutenção e ConservaçãoManutenção e ConservaçãoManutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 3.001,20€ Orçamento elegível: 3.001,20€ 

Obs.: Reparação e paredes e teto da sede 

Proposta de subsídio a atribuir 733,23€ 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    4.4.4.4.040,83040,83040,83040,83€€€€    (quatro mil e quarenta euros e oitenta e três 

cêntimos) 

 
 
 
 
 
 



Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de FanhõesAssociação Humanitária de Bombeiros Voluntários de FanhõesAssociação Humanitária de Bombeiros Voluntários de FanhõesAssociação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fanhões    NIF: 501141090 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 20.000,00€ Orçamento elegível: 18.000,00€ 

Obs: Foi cancelada a iniciativa Jantar e noite temática  

Proposta de subsídio a atribuir: 4.989,60€ 

Obras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e Conservação     

Orçamento apresentado: 6.595,5CAÇA0€ Orçamento elegível: 5.000,00€ 

Obs:     

Proposta de subsídio a atribuir: 745,80€ 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    5.5.5.5.777733335,45,45,45,40000€€€€    (cinco mil setecentos e trinta e cinco euros e 

quarenta cêntimos) 

 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de LouresAssociação Humanitária de Bombeiros Voluntários de LouresAssociação Humanitária de Bombeiros Voluntários de LouresAssociação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Loures    NIF: 501064770 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 16.280,00€ Orçamento elegível: 8.980,00€ 

Obs: Não foram considerados elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rúbricas: Aniversário 
Banda de Música, por existir Acordo de Colaboração específico para esta atividade; Concurso de manobras, 
atividade corporação de Bombeiros; Concerto ano novo, participação Festa Associativismo e participação 
Festival internacional de bandas por serem iniciativas municipais; Foi cancelada a iniciativa concerto da 
pascoa 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    2.2.2.2.696969696666,,,,66669999€€€€    (dois mil seiscentos e noventa e seis euros e 

sessenta e nove cêntimos) 

 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do ZambujalAssociação Humanitária de Bombeiros Voluntários do ZambujalAssociação Humanitária de Bombeiros Voluntários do ZambujalAssociação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Zambujal    NIF: 501343393 

Obras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e Conservação     

Orçamento apresentado: 6.400,00€ Orçamento elegível: 5.000,00€ 

Obs:     

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    1.1.1.1.084084084084,80,80,80,80€€€€ (mil e oitenta e quatro euros e oitenta cêntimos) 

 

Associação Moradores St. António CavaleirosAssociação Moradores St. António CavaleirosAssociação Moradores St. António CavaleirosAssociação Moradores St. António Cavaleiros    NIF: 501116516 

Aquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 5.378,81€ Orçamento elegível: 3.939,58€ 

Obs.: Despesas que não são material desportivo 

Proposta de subsídio a atribuir 1.391,24€ 

Aquisição de EquipamentosAquisição de EquipamentosAquisição de EquipamentosAquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 0,00€ Orçamento elegível: 1.225,91€ 

Obs.: Foram apresentados como material desportivo, sendo no entanto equipamento. 

Proposta de subsídio a atribuir 247,83€ 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    1.1.1.1.639,07639,07639,07639,07€€€€    (mil seiscentos e trinta e nove euros e sete 

cêntimos )    

 

Associação Patinagem Atlético Clube TojalAssociação Patinagem Atlético Clube TojalAssociação Patinagem Atlético Clube TojalAssociação Patinagem Atlético Clube Tojal    NIF: 513573658 

Aquisição EquipamentosAquisição EquipamentosAquisição EquipamentosAquisição Equipamentos 

Orçamento apresentado: 314,70€ Orçamento elegível: 314,70€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 79,53€  

Aquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material Desportivo  

Orçamento apresentado: 6.026,89€ Orçamento elegível: 6.026,89€ 

Obs.: Referente a duas modalidades  

Proposta de subsídio a atribuir 2.123,19€  

Valor Total a tValor Total a tValor Total a tValor Total a transferir:ransferir:ransferir:ransferir:    2.2.2.2.202020202222,,,,72727272€ € € € (dois mil duzentos e dois euros e setenta e dois 

cêntimos)    

 
 
 



Associação Recreativa Cultural e Desportiva de Vila de ReiAssociação Recreativa Cultural e Desportiva de Vila de ReiAssociação Recreativa Cultural e Desportiva de Vila de ReiAssociação Recreativa Cultural e Desportiva de Vila de Rei    NIF: 501750240 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado:25.885,00€ Orçamento elegível: 22.285,00€ 

Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rúbricas: Ginastica, 
por ser iniciativa desportiva; Gala Gímnica, por ser iniciativa desportiva; Festa do Vinho e das Vindimas, por 
se tratar de uma iniciativa municipal cujas participantes já são alvo de um apoio especifico; Passeio convívio, 
apoio a deslocações com cedência de transporte se disponivel 

Proposta de subsídio a atribuir: 4.4.4.4.484848486666,,,,71717171€€€€  

Obras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado:4.988,00€ Orçamento elegível: 4.988,00€ 

Obs:  

Proposta de subsídio a atribuir: 1.082,20€  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    5.5.5.5.568,91568,91568,91568,91€ € € € (cinco mil quinhentos e sessenta e oito euros e 

noventa e um cêntimos)    

 

 
 
 
 
 
 
 

AAAAVAL VAL VAL VAL ––––    Associação de Veículos Antigos de LouresAssociação de Veículos Antigos de LouresAssociação de Veículos Antigos de LouresAssociação de Veículos Antigos de Loures    NIF: 513364137 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 1.957,00€ Orçamento elegível: 720,00€ 

Obs: Não foi considerada elegível para atribuição de comparticipação a seguinte rúbrica: Participação na FIL, 
Salão Motor Clássico, o valor apresentado não se refere a uma atividade cultural; participação na festa do 
associativismo, por se tratar de uma iniciativa municipal; Lousa Free Ride, por ser uma iniciativa desportiva; 
Foram canceladas duas concentrações mensais 

Valor Total a trValor Total a trValor Total a trValor Total a transferir:ansferir:ansferir:ansferir: 174,174,174,174,66664444€€€€    (cento e setenta e quatro euros e sessenta e quatro 

cêntimos) 

Banda Recreativa de BucelasBanda Recreativa de BucelasBanda Recreativa de BucelasBanda Recreativa de Bucelas    NIF: 501083138 

Apoio à Atividade Regular, Recreativa e JuvenilApoio à Atividade Regular, Recreativa e JuvenilApoio à Atividade Regular, Recreativa e JuvenilApoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado: 50.100,00€ Orçamento elegível: 44.000,00€ 

Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rúbricas: Material de 
apoio e divulgação 157º Aniversário da Banda, por consistir no encontro de bandas com Acordo de 
Colaboração específico para esta atividade; Participação Festa do Vinho e das Vindimas, por se tratar de uma 
iniciativa municipal cujas participantes já são alvo de um apoio especifico; As duas visitas culturais, por as 
deslocações serem apoiadas com cedência de transporte; Concerto de ano novo, por ser uma iniciativa 
municipal; Foi cancelada a iniciativa Concerto da liberdade 

Proposta de subsídio a atribuir: 3.522,75€  

Obras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado:  8.840,35€ Orçamento elegível: 5.000,00€ 

Obs: 

Proposta de subsídio a atribuir: 1.152,60€  

Aquisição de EquipaAquisição de EquipaAquisição de EquipaAquisição de Equipamentosmentosmentosmentos 

Orçamento apresentado:1.137,60€ Orçamento elegível: 1.137,60€ 

Obs: 

Proposta de subsídio a atribuir: 215,60€  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 4.4.4.4.890,95890,95890,95890,95€ € € € (quatro mil oitocentos e noventa euros e noventa 

e cinco cêntimos) 



Casa do Povo de BucelasCasa do Povo de BucelasCasa do Povo de BucelasCasa do Povo de Bucelas    NIF: 500927359 

Apoio à Atividade Regular, Recreativa e JuvenilApoio à Atividade Regular, Recreativa e JuvenilApoio à Atividade Regular, Recreativa e JuvenilApoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado:6.000,00€ Orçamento elegível: 4.150,00€ 

Obs: Não foram consideradas elegíveis as seguintes iniciativas: Torneios Karate, Saraus Ginastica, por serem 
iniciativas de âmbito desportivo; Participação Festa do Vinho e das Vindimas, uma vez que é uma iniciativa 
que já tem apoios específicos; Encontro de Grupos Corais, iniciativa alvo de apoio especifico por AC do PIM 
da Música; Visita temática ao Concelho, os apoios a deslocações são realizados através da cedência de 
transportes; Foi cancelada a caminhada da primavera 

Proposta de subsídio a atribuir: 1.006,58€  

Aquisição EquipamentosAquisição EquipamentosAquisição EquipamentosAquisição Equipamentos 

Orçamento apresentado:  319,57€ Orçamento elegível:  319,57€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 69,22€  

Obras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 700,00€ Orçamento elegível: 700,00€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 123,40€  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 1.1.1.1.199,20199,20199,20199,20€ € € € (mil cento e noventa e nove euros e vinte 

cêntimos)    

 

CCD Município de LouresCCD Município de LouresCCD Município de LouresCCD Município de Loures    NIF: 501284141 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil    

Orçamento apresentado: 4.700,00€ Orçamento elegível: 4.200,00€ 

Obs: Não foi considerada elegível para atribuição de comparticipação a seguinte rúbrica: Participação na 
Festa do Associativismo, por ser uma iniciativa municipal 

Proposta de subsídio a atribuir: 1.051,05€  

Obras de Manutenção e ConservaçObras de Manutenção e ConservaçObras de Manutenção e ConservaçObras de Manutenção e Conservaçãoãoãoão    

Orçamento apresentado: 2.869,86€ Orçamento elegível: 270,60€    

Proposta de subsídio a atribuir 58,71€  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    1.1.1.1.109,7109,7109,7109,76666€ € € € (mil cento e nove euros e setenta e seis cêntimos)    

 

Centro Cultural e Recreativo União Jovem ÀCentro Cultural e Recreativo União Jovem ÀCentro Cultural e Recreativo União Jovem ÀCentro Cultural e Recreativo União Jovem À----dosdosdosdos----CãosCãosCãosCãos    NIF: 502184663 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 15.100,00€ Orçamento elegível: 15.100,00€ 

Obs:  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    2.2.2.2.592,59592,59592,59592,59€€€€ (dois mil quinhentos e noventa e dois euros e 

cinquenta e nove cêntimos) 

 

CECSSACCECSSACCECSSACCECSSAC    NIF: 501382399 

Aquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material Desportivo        

Orçamento apresentado: 4.254,03€    Orçamento elegível: 4.154,03€    

Obs.:   

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 1.188,001.188,001.188,001.188,00€€€€ (mil cento e oitenta oito euros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Clube Futebol MontachiqueClube Futebol MontachiqueClube Futebol MontachiqueClube Futebol Montachique    NIF: 502275871 

Atividade regularAtividade regularAtividade regularAtividade regular    cultural, recreativa e juvenilcultural, recreativa e juvenilcultural, recreativa e juvenilcultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 8.315,00€ Orçamento elegível: 7.615,00€ 

Obs: Não foi considerado o IV passeio TT por ser de âmbito desportivo 

Proposta de subsídio a atribuir: 1.172,71€  

Aquisição de EquipamentosAquisição de EquipamentosAquisição de EquipamentosAquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 517,76€ Orçamento elegível: 517,76€ 

Obs:  

Proposta de subsídio a atribuir: 130,84€ 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 1.1.1.1.303303303303,5,5,5,55555€€€€ (mil trezentos e três euros e cinquenta e cinco 

cêntimos) 

 

Clube Motard de Loures Clube Motard de Loures Clube Motard de Loures Clube Motard de Loures ––––    Irmãos de ArmasIrmãos de ArmasIrmãos de ArmasIrmãos de Armas    NIF: 515143081 

Atividade Atividade Atividade Atividade regular cultural, recreativa e juvenilregular cultural, recreativa e juvenilregular cultural, recreativa e juvenilregular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 4.000,00€ Orçamento elegível: 4.000,00€ 

Obs:  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 816,20816,20816,20816,20€€€€ (oitocentos e dezasseis euros e vinte cêntimos) 

 

Clube União Recreativa de São Julião do TojalClube União Recreativa de São Julião do TojalClube União Recreativa de São Julião do TojalClube União Recreativa de São Julião do Tojal    NIF: 502001143NIF: 502001143NIF: 502001143NIF: 502001143    

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil    

Orçamento apresentado:7.900,00€ Orçamento elegível: 1.000,00€ 

Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rúbricas: 
Sarau de encerramento, iniciativa para as modalidades desportivas; Participação no corso de carnaval, por 
existir um apoio especifico da autarquia para essa iniciativa; Foi cancelada a comemoração do 25 de Abril 

Proposta de subsídio a atribuir: 242,55€  

Aquisição de Material DesportivoAquisição de Material DesportivoAquisição de Material DesportivoAquisição de Material Desportivo    

Orçamento apresentado:222,48€ Orçamento elegível: 168,48€ 

Obs: Não foram apresentados documentos para a totalidade da candidatura 
 

Proposta de subsídio a atribuir: 53,37€ (cinquenta e três euros e trinta e sete cêntimos) 

Obras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e Conservação    

Orçamento apresentado:12.880,87€ Orçamento elegível: 5.790,84€ 

Obs: Foi considerada a obra para implementação de medidas de proteção contra incêndios 
 

Proposta de subsídio a atribuir: 1.220,40€ 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 1.1.1.1.516,32516,32516,32516,32€€€€ (mil quinhentos e dezasseis euros e trinta e dois 

cêntimos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Confraria do Arinto de BucelasConfraria do Arinto de BucelasConfraria do Arinto de BucelasConfraria do Arinto de Bucelas    NIF: 508653525 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado:12.300,00€ Orçamento elegível: 7.000,00€ 

Obs: Não foram consideradas elegíveis para apoio as seguintes iniciativas: Participação na festa do 
associativismo, festas do Concelho, participação em iniciativas organizadas pela CM Loures, por serem 
iniciativas municipais; Cursos de escanção não são iniciativas culturais 

Proposta de subsídio a atribuir: 1.617,00€  

Aquisição de EquipamentosAquisição de EquipamentosAquisição de EquipamentosAquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 311,76€ Orçamento elegível: 281,71€ 

Obs: Não foi considerado elegível para apoio o seguro de proteção de equipamento 

Proposta de subsídio a atribuir: 49,84€  

Obras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 4.532,55€ Orçamento elegível: 4.532,55€ 

Obs:  

Proposta de subsídio a atribuir: 1.044,85€  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 2.2.2.2.777711,6911,6911,6911,69€€€€ (dois mil setecentos e onze euros e sessenta e 

nove cêntimos) 

 

Corpo Nacional de Escutas Corpo Nacional de Escutas Corpo Nacional de Escutas Corpo Nacional de Escutas ----    Agrupamento 1349 SAgrupamento 1349 SAgrupamento 1349 SAgrupamento 1349 Sta. Maria de Louresta. Maria de Louresta. Maria de Louresta. Maria de Loures****    NIF: 500972052 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 27882,00€ Orçamento elegível: 9482,00€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir  2.610,16€  

Aquisição de equipamentosAquisição de equipamentosAquisição de equipamentosAquisição de equipamentos 

Orçamento apresentado: 378,46€ Orçamento elegível: 378,46€  

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 76,51€  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    2.2.2.2.686868686666,6,6,6,67777€€€€ (dois mil seiscentos e oitenta e seis euros e 

sessenta e sete cêntimos) 

 

Corpo Nacional de Escutas Corpo Nacional de Escutas Corpo Nacional de Escutas Corpo Nacional de Escutas ----    Agrupamento 1401 S. Pedro de LousaAgrupamento 1401 S. Pedro de LousaAgrupamento 1401 S. Pedro de LousaAgrupamento 1401 S. Pedro de Lousa****    NIF: 500972052 

Obras de manutenção e conservaçãoObras de manutenção e conservaçãoObras de manutenção e conservaçãoObras de manutenção e conservação 

Orçamento apresentado: 2.135,11€ Orçamento elegível: 2.135,11€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir  579,04€  

Aquisição de equipamentosAquisição de equipamentosAquisição de equipamentosAquisição de equipamentos 

Orçamento apresentado: 769,28€ Orçamento elegível: 769,28€  

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 155,52€ 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 734,56734,56734,56734,56€€€€ (setecentos e trinta e quatro euros e cinquenta e 

seis cêntimos) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Fábrica da Igreja Fábrica da Igreja Fábrica da Igreja Fábrica da Igreja ––––    Comissão de Festas de BucelasComissão de Festas de BucelasComissão de Festas de BucelasComissão de Festas de Bucelas    NIF: 501237844 

Atividade regular cultural, recreAtividade regular cultural, recreAtividade regular cultural, recreAtividade regular cultural, recreativa e juvenilativa e juvenilativa e juvenilativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 19.300,00€ Orçamento elegível: 13.400,00€  

Obs: Atendendo ao carater de intervenção da entidade só pode ser considerado alvo de apoio a Festa Anual 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 1.1.1.1.805,65805,65805,65805,65€€€€ (mil oitocentos e cinco euros e sessenta e cinco 

cêntimos) 

 

Gato Ruim Gato Ruim Gato Ruim Gato Ruim ––––    Associação CulturalAssociação CulturalAssociação CulturalAssociação Cultural    NIF: 510420060 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 1.100,00€ Orçamento elegível: 1.100,00€ 

Obs:  
 

Proposta de subsídio a atribuir: 338,80€  

Aquisição deAquisição deAquisição deAquisição de    EquipamentosEquipamentosEquipamentosEquipamentos 

Orçamento apresentado: 593,36€ Orçamento elegível: 593,36€ 

Obs: A soma apresentada na candidatura estava enganada 

Proposta de subsídio a atribuir: 119,95€  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 454545458888,,,,75757575€€€€ (quatrocentos e cinquenta e oito euros e setenta e 

cinco cêntimos) 

 

Grupo Cultural e Recreativo MurteirenseGrupo Cultural e Recreativo MurteirenseGrupo Cultural e Recreativo MurteirenseGrupo Cultural e Recreativo Murteirense    NIF: 501626174 

Obras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 17.982,04€ Orçamento elegível: 5.000,00€ 

Obs: Intervenção na Sede do Clube e no campo de Futebol 
 

Valor Total a transfeValor Total a transfeValor Total a transfeValor Total a transferir:rir:rir:rir: 1.1.1.1.288,20288,20288,20288,20€€€€ (mil duzentos e oitenta e oito euros e vinte 

cêntimos) 

 

Grupo Desportivo LousaGrupo Desportivo LousaGrupo Desportivo LousaGrupo Desportivo Lousa    NIF: 501182276 

Aquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material Desportivo        

Orçamento apresentado: 9.547,33€    Orçamento elegível: 9.547,33€    

Obs.: Ciclismo e ginástica        

Proposta de subsídio a atribuir    3.148,79€     

Aquisição EquipamentosAquisição EquipamentosAquisição EquipamentosAquisição Equipamentos 

Orçamento apresentado: 2.222,00€ Orçamento elegível: 2.222,00€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 561,50€  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 3.713.713.713.710,290,290,290,29€€€€ (três mil setecentos e dez euros e noventa e três 

cêntimos) 

 

Grupo Desportivo São DomingosGrupo Desportivo São DomingosGrupo Desportivo São DomingosGrupo Desportivo São Domingos    NIF: 505091208 

Aquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material Desportivo  

Orçamento apresentado: 4.321,78€ Orçamento elegível: 4.232,85€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 1.508,59€ (mil quinhentos e oito euros e cinquenta e nove 

cêntimos ) 

Eventos EspeciaisEventos EspeciaisEventos EspeciaisEventos Especiais 

Orçamento apresentado: 3.260,00€ Orçamento elegível: 3.260,00€ 

Obs.: Prova marcha atlética 

Proposta de subsídio a atribuir 1.630,00€ (mil seiscentos e trinta euros) 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    3.3.3.3.138,59138,59138,59138,59€ € € € (três mil cento e trinta e oito euros e cinquenta e 

nove cêntimos)    

 
 



 

Grupo Folclórico Etnográfico Danças e Cantares “Verde MinhoGrupo Folclórico Etnográfico Danças e Cantares “Verde MinhoGrupo Folclórico Etnográfico Danças e Cantares “Verde MinhoGrupo Folclórico Etnográfico Danças e Cantares “Verde Minho    NIF: 503352861 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado:23.500,00€ Orçamento elegível: 8.100,00€ 

Obs: Não foram considerados elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rúbricas: FolkLoures, 
por existir Acordo de Colaboração específico para esta atividade; Aquisição de trajes e instrumentos, por não 
se tratar de atividade regular; Tocadores de concertinas, por se tratar de uma atividade regular mas sim 
referente a apoios para deslocações e ensaios; Foi cancelada a iniciativa convívio pascal 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    2.2.2.2.111120202020,,,,55558888€ € € € (dois mil cento e vinte euros e cinquenta e oito 

cêntimos) 

 

Grupo Motard do InfantadoGrupo Motard do InfantadoGrupo Motard do InfantadoGrupo Motard do Infantado    NIF: 513729151 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 16.475,00€ Orçamento elegível: 12.475,00€ 

Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rúbricas: Renda de 
espaço para sede. 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    2.2.2.2.545454545555,,,,53535353€€€€ (dois mil quinhentos e quarenta e cinco euros e 

cinquenta e três cêntimos) 

 

Grupo Musical Recreativo BempostaGrupo Musical Recreativo BempostaGrupo Musical Recreativo BempostaGrupo Musical Recreativo Bemposta    NIF: 501140832 

AquiAquiAquiAquisição Equipamentossição Equipamentossição Equipamentossição Equipamentos 

Orçamento apresentado:  413,60€ Orçamento elegível:  413,60€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 78,39€  

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil    

Orçamento apresentado: 13.700,00€ Orçamento elegível: 11.500,00€ 

Obs:  Foram canceladas as iniciativas comemorações 25 de abril e almoço do socio 

Proposta de subsídio a atribuir: 3.763,38€ 

Obras de manutenção e conservaçãoObras de manutenção e conservaçãoObras de manutenção e conservaçãoObras de manutenção e conservação 

Orçamento apresentado: 5.000,00€ Orçamento elegível: 5.000,00€ 

Obs: 

Proposta de subsídio a atribuir: 949,20€ 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 4.790,964.790,964.790,964.790,96€ € € € (quatro mil setecentos e noventa euros e noventa 

e seis cêntimos) 

 

Grupo Sportivo LouresGrupo Sportivo LouresGrupo Sportivo LouresGrupo Sportivo Loures    NIF: 500131171 

Aquisição Aquisição Aquisição Aquisição EquipamentoEquipamentoEquipamentoEquipamento 

Orçamento apresentado: 5.308,15€ Orçamento elegível: 5.308,15€ 

Obs.: Andebol 

Proposta de subsídio a atribuir 1.006,03€  

Aquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material Desportivo        

Orçamento apresentado: 14.580,66€    Orçamento elegível: 14.580,66€    

Obs.: futebol  

Proposta de subsídio a atribuir 2.772,00€  

Obras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e Conservação        

Orçamento apresentado: 25.235,06€    Orçamento elegível: 5.000,00€    

Obs.:   

Proposta de subsídio a atribuir 1.288,20€  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 5.5.5.5.066,23066,23066,23066,23€€€€ (cinco mil e sessenta e seis euros e vinte e três 

cêntimos) 

 
 
 
 
 



 

Grupo União LebrenseGrupo União LebrenseGrupo União LebrenseGrupo União Lebrense    NIF: 501208801 

Atividade regular cuAtividade regular cuAtividade regular cuAtividade regular cultural, recreativa e juvenilltural, recreativa e juvenilltural, recreativa e juvenilltural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 2.110,00€ Orçamento elegível: 1.250,00€ 

Obs: Não foi considerada elegível para atribuição de comparticipação a seguinte rúbrica: Festa do desporto 
por ser de carater desportivo; Foram canceladas as iniciativas Convivio BTT e Ovos da pascoa 

Proposta de subsídio a atribuir 288,75€  

Obras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 4.200,00€ Orçamento elegível: 4.200,00€ 

Obs:  

Proposta de subsídio a atribuir 797,33€  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    1111....086,08086,08086,08086,08€ € € € (mil e oitenta e seis euros e oito cêntimos)    

 

Infantado Futebol ClubeInfantado Futebol ClubeInfantado Futebol ClubeInfantado Futebol Clube    NIF: 503879991 

Aquisição EquipamentosAquisição EquipamentosAquisição EquipamentosAquisição Equipamentos 

Orçamento apresentado:  0€ Orçamento elegível:  3.017,36€ 

Obs.: Foi apresentado como material desportivo 

Proposta de subsídio a atribuir 609,99€  

Aquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 14.379,50€ Orçamento elegível: 11.362,14€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 1.681,00€  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    2.292.292.292.290000,,,,99999999€ € € € (dois mil duzentos e noventa euros e noventa e 

nove cêntimos)    

 

Moto Clube do TojalMoto Clube do TojalMoto Clube do TojalMoto Clube do Tojal    NIF: 509102492 

Atividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado:17.550,00€ Orçamento elegível: 14.650,00€ 

Obs: Não foi considerada elegível para atribuição de comparticipação a seguinte rúbrica: Participação na 
Festa do Trancão por ser uma iniciativa da JF e participação na feira setecentista por ser uma iniciativa 
municipal; Foi cancelada a iniciativa Apoio à corrida da Liberdade 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    3.3.3.3.102,14102,14102,14102,14€€€€ (três mil cento e dois euros e catorze cêntimos) 

 

Rancho Folclórico e Etnográfico “Os Frieleiros”Rancho Folclórico e Etnográfico “Os Frieleiros”Rancho Folclórico e Etnográfico “Os Frieleiros”Rancho Folclórico e Etnográfico “Os Frieleiros”    NIF: 501818014    

Atividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado: 6.975,53€    Orçamento elegível: 1.000,00€ 

Obs:  Não foram consideradas elegíveis para apoios as iniciativas: Festival de folclore de Frielas, por ser alvo 
de acordo de colaboração especifico; Os  festivais do Olival, Cadafais, Vila Fria, Nossa Sra do cabo e Castelo 
de Vide por serem iniciativas de outras entidades 

Proposta de subsídio a atribuir: 211,75€ 

Aquisição de ViaturasAquisição de ViaturasAquisição de ViaturasAquisição de Viaturas 

Orçamento apresentado:4.000,00€ Orçamento elegível: 4.000,00€ 

Obs: 

Proposta de subsídio a atribuir: 1.700,00€ 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 1.911,751.911,751.911,751.911,75€€€€ (mil novecentos e onze euros e setenta e cinco 

cêntimos) 

 

Núcleo do Sporting Clube de Portugal de LouresNúcleo do Sporting Clube de Portugal de LouresNúcleo do Sporting Clube de Portugal de LouresNúcleo do Sporting Clube de Portugal de Loures    NIF: 510658806    

Atividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e Juvenil    

Orçamento apresentado:2.000,00€    Orçamento elegível: 2.000,00€    

Obs: 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 485,10485,10485,10485,10€€€€ (quatrocentos e oitenta e cinco euros e dez 

cêntimos) 

 



Obras de manutenção e conservaçãoObras de manutenção e conservaçãoObras de manutenção e conservaçãoObras de manutenção e conservação 

Orçamento apresentado: 6.580,50€ Orçamento elegível: 5.000,00€ 

Obs:  

Proposta de subsídio a atribuir: 1.017,00€     

Aquisição de EquipamentosAquisição de EquipamentosAquisição de EquipamentosAquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 710,38€ Orçamento elegível: 710,38€ 

Obs:  

Proposta de subsídio a atribuir: 143,61€     

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    2.2.2.2.598598598598,,,,82828282€ € € € (dois mil quinhentos e noventa e oito euros e 

oitenta e dois cêntimos) 

 

Sociedade Recreativa ManjoeiraSociedade Recreativa ManjoeiraSociedade Recreativa ManjoeiraSociedade Recreativa Manjoeira    NIF: 501429255 

Aquisição EquipamentosAquisição EquipamentosAquisição EquipamentosAquisição Equipamentos 

Orçamento apresentado: 1.686,67€ Orçamento elegível: 1.686,67€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 426,22€  

Aquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material Desportivo        

Orçamento apresentado: 4.142,64€    Orçamento elegível: 4.142,64€    

Obs.:         

Proposta de subsídio a atribuir    1.188,00     

Obras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 8.900,00€ Orçamento elegível: 5.000,00€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 1.017,00€  

Atividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e Juvenil    

Orçamento apresentado: 29.350,00€ Orçamento elegível: 23.600,00€ 

Obs: Não foram consideradas elegíveis para apoios as iniciativas: Participação Corso carnaval, por já existir 
um apoio especifico do Município para essa iniciativa; Participação na Festa do Trancão por ser uma iniciativa 
organizada pela JF; Participação na feira setecentista por ser uma iniciativa municipal; Festa da Nossa Sra do 
Cabo, por ser uma iniciativa com apoios específicos do Municipio; Foram canceladas as iniciativas 
Comemoração Aniversario entidade e Comemorações 25 de abril 

Proposta de subsídio a atribuir: 5.102,41€  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 7.7.7.7.733,62733,62733,62733,62€€€€ (sete mil setecentos e trinta e três euros e 

sessenta e dois cêntimos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociedade Filarmónica União PinheirenseSociedade Filarmónica União PinheirenseSociedade Filarmónica União PinheirenseSociedade Filarmónica União Pinheirense    NIF: 501441646 

Atividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado:18.761,80€ Orçamento elegível: 4.245,00€ 

Obs: Não foram consideradas elegíveis para apoios as iniciativas: Aniversário OrquestrUp, Aniversário 
ChorusUp, 2 Encontro Teatro, estreia de peça TeatrUp, por serem alvo de acordo de colaboração especifico; 
Cegadas por receber apoio especifico; Participação na festa do associativismo, por ser uma iniciativa 
municipal; deslocação TeatrUp, por ser uma deslocação e esses apoios serem ao abrigo de um regulamento 
especifico; Foram canceladas as iniciativas Café Concerto, estreia SetEncanto e IV Feira Saloia 

Proposta de subsídio a atribuir: 1.438,21€  



Aquisição EquipamentosAquisição EquipamentosAquisição EquipamentosAquisição Equipamentos 

Orçamento apresentado: 1.087,72€ Orçamento elegível: 119,99€ 

Obs: Apenas foi considerada elegível para analise a compra de Tv, atendendo a que todos os outros 
equipamentos estão diretamente relacionados com a actividade musical da entidade 

Proposta de subsídio a atribuir: 15,16€  

Obras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 35.424,00€ Orçamento elegível: 5.000,00€ 

Obs:  

Proposta de subsídio a atribuir: 881,40€  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 4.4.4.4.224,89224,89224,89224,89€€€€ (quatro mil duzentos e vinte e quatro euros e 

oitenta e nove cêntimos) 

 

Sociedade Recreativa e Cultural de PintéusSociedade Recreativa e Cultural de PintéusSociedade Recreativa e Cultural de PintéusSociedade Recreativa e Cultural de Pintéus    NIF: 501715649 

Atividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado:22.500,00€ Orçamento elegível: 18.050,00€ 

Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rúbricas: Encontro 
Internacional de Bandas, alvo de apoio no âmbito do Acordo de Colaboração; deslocações a Marvão e Lisboa, 
por as deslocações serem apoiadas através da cedência de transporte; Foram canceladas as iniciativas 
Torneio de snooker e Concerto da pascoa 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 4.4.4.4.515151517777,,,,00001111€€€€ (quatro mil quinhentos e dezassete euros e um 

cêntimo) 

 

Sport Clube FrielasSport Clube FrielasSport Clube FrielasSport Clube Frielas    NIF: 501420860 

Aquisição Aquisição Aquisição Aquisição ViaturaViaturaViaturaViatura 

Orçamento apresentado:  5.000,00€ Orçamento elegível:  5.000,00€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 2.500,00€  

Aquisição Aquisição Aquisição Aquisição EquipamentoEquipamentoEquipamentoEquipamento    

Orçamento apresentado: 0€    Orçamento elegível: 459,67€    

Obs.: Algum equipamento vinha integrado no material desportivo  

Proposta de subsídio a atribuir 116,16€  

Aquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material Desportivo    

Orçamento apresentado: 4.393,00€    Orçamento elegível: 3.196,77€    

Obs.:   

Proposta de subsídio a atribuir 1.139,15€  

Obras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 332,00€ Orçamento elegível: 332€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 72,03€  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 3.83.83.83.822227777,,,,33334444€ € € € (três mil oitocentos e vinte e sete euros e trinta e 

quatro cêntimos)    

 
 
 
 
 
 
 

Sociedade Recreativa de CasaínhosSociedade Recreativa de CasaínhosSociedade Recreativa de CasaínhosSociedade Recreativa de Casaínhos    NIF: 501853260 

Atividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado:13.500,00€ Orçamento elegível: 13.500,00€ 

Obs:  
 

Proposta de subsídio a atribuir: 3.328,33€  



Status Crucial Status Crucial Status Crucial Status Crucial ––––    ACRACRACRACR    NIF: 515 384 070 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 21.200,00€ Orçamento elegível: 17.650,00€ 

Obs: Não foram considerados elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rúbricas: Férias 
Desportivas e Torneio de Futsal, ambas de carater desportivo; Visita a Fátima por o apoio a deslocações ser 
feito através da cedência de transportes. 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 3.3.3.3.393939397777,,,,63636363€€€€ (três mil trezentos e noventa e sete euros e 

sessenta três cêntimos) 

 

TCSACTCSACTCSACTCSAC----    Taekwondo Clube SACTaekwondo Clube SACTaekwondo Clube SACTaekwondo Clube SAC    NIF: 505258030 

Aquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material Desportivo  

Orçamento apresentado: 1.611,54€ Orçamento elegível: 1.611,54€ 

Obs.:   

Proposta de subsídio a atribuir 574,35€ (quinhentos e setenta e quatro euros e trinta e 

cinco cêntimos) 

Eventos EspeciaisEventos EspeciaisEventos EspeciaisEventos Especiais 

Orçamento apresentado: 20.550,00€ Orçamento elegível: 20.550,00€ 

Obs.: Desportos de Combate e Taekwondo 

Proposta de subsídio a atribuir 4.000,00€ (quatro mil euros) 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    4 4 4 4 574,35574,35574,35574,35€ € € € (quatro mil quinhentos e setenta e quatro euros e 

trinta e cinco cêntimos)    

 

Teatro Independente de LouresTeatro Independente de LouresTeatro Independente de LouresTeatro Independente de Loures    NIF: 502864893 

Atividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado: 7.500,00€ Orçamento elegível: 3.500,00€ 

Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rúbricas: Estreia de 
nova produção, por ser alvo de apoio especifico no âmbito de Acordo de Colaboração; promoção de 
intercâmbios, por ser uma atividade do âmbito meramente teatral da entidade; Manutenção, inscrições e 
aquisições por não serem iniciativas culturais 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    1.1.1.1.111111118888,,,,43434343€€€€ (mil cento e dezoito euros e quarenta e três 

cêntimos) 

 

União Cultural Recreativa ChamboeiraUnião Cultural Recreativa ChamboeiraUnião Cultural Recreativa ChamboeiraUnião Cultural Recreativa Chamboeira    NIF: 501236163 

Obras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 6.150,00€ Orçamento elegível: 5 000,00€ 

Obs.: Isolamento térmico janelas e troca de 2 portas da Sede 

Proposta de subsídio a atribuir 1.152,60€  

Aquisição de EquipamentosAquisição de EquipamentosAquisição de EquipamentosAquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 1.099,66€ Orçamento elegível: 1.099,66€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 277,88€  

Eventos EspeciaisEventos EspeciaisEventos EspeciaisEventos Especiais 

Orçamento apresentado: 3.400,00€ Orçamento elegível: 3.400,00€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 1.000,00€  

Atividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado:19.250,00€ Orçamento elegível: 16.900,00€ 

Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rúbricas: 
Visitas Culturais por se tratarem de deslocações, sendo as deslocações alvo de apoio em regulamento 
próprio; Festa do Vinho e das Vindimas, por se tratar de uma iniciativa municipal cujas participantes já são 
alvo de um apoio especifico; Foi cancelada a iniciativa Comemorações do 25 de Abril 

Proposta de subsídio a atribuir: 4.566,87€  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    6.997,356.997,356.997,356.997,35€€€€ (seis mil novecentos e noventa e sete euros e 

trinta e cinco cêntimos) 

 
 
 
 



União Desportiva Ponte União Desportiva Ponte União Desportiva Ponte União Desportiva Ponte de de de de FrielasFrielasFrielasFrielas    NIF: 502642882 

Obras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 41.030,42€ Orçamento elegível: 7.669,40€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 1.288,20€  

Aquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 9.468,70€    Orçamento elegível: 9.468,70€    

Obs.:   

Proposta de subsídio a atribuir 1.584,00€  

Eventos EspeciaisEventos EspeciaisEventos EspeciaisEventos Especiais 

Orçamento apresentado: 10.820,00€    Orçamento elegível: 10.820,00€    

Obs.:   

Proposta de subsídio a atribuir 2.000,00€  

Aquisição EquipamentosAquisição EquipamentosAquisição EquipamentosAquisição Equipamentos 

Orçamento apresentado: 4.151,42€    Orçamento elegível: 4.151,42€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 1.049,07€  

Valor Total a transferir: 5.5.5.5.921,27921,27921,27921,27€€€€ (cinco mil novecentos e vinte e um euros e vinte e 

sete cêntimos) 

 
 
Zona OrientalZona OrientalZona OrientalZona Oriental    

 

“A Sacavenense” Cooperativa de Consumo CRL“A Sacavenense” Cooperativa de Consumo CRL“A Sacavenense” Cooperativa de Consumo CRL“A Sacavenense” Cooperativa de Consumo CRL    NIF: 500004862 

Eventos EspeciaisEventos EspeciaisEventos EspeciaisEventos Especiais 

Orçamento apresentado: 8.000,00€ Orçamento elegível: 8.000,00€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 2.000,00€  

Aquisição de Material DesportivoAquisição de Material DesportivoAquisição de Material DesportivoAquisição de Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 6.468,57€ Orçamento elegível: 6.468,57€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 792,00€  

Obras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 10.300,00€ Orçamento elegível: 5.000,00€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 1.288,20€  

Atividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e Juvenil    

Orçamento apresentado: 5.110,00€ Orçamento elegível: 4.250,00€ 

Obs: Não foram considerados elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rúbricas: Missa por 
alma dos sócios falecidos e Romagem ao cemitério por não se enquadrar na linha de apoio. 

Proposta de subsídio a atribuir: 1.358,09€  

Valor total a transferir:Valor total a transferir:Valor total a transferir:Valor total a transferir:    5.5.5.5.438,29438,29438,29438,29€ € € € (cinco mil quatrocentos e trinta e oito euros e 

vinte e nove cêntimos)    

 

ABTA ABTA ABTA ABTA ––––    Associação Bestteam AventuraAssociação Bestteam AventuraAssociação Bestteam AventuraAssociação Bestteam Aventura    NIF: 514022531 

Aquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material Desportivo  

Orçamento apresentado: 420,66€ Orçamento elegível: 420,66€ 

Obs.:   

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    99,9599,9599,9599,95€€€€ (noventa e nove euros e noventa e cinco cêntimos) 

 

 

 

 

 

 

 



Academia Recreativa Musical de SacavémAcademia Recreativa Musical de SacavémAcademia Recreativa Musical de SacavémAcademia Recreativa Musical de Sacavém    NIF: 501398783 

Atividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado: 8.000,00€ Orçamento elegível: 2.550,00€ 

Obs: Não foi considerado elegível para atribuição de comparticipação a rúbrica Encontro de Bandas 
Filarmónicas por ter um Acordo de Colaboração específico para apoio a esta atividade. 

Proposta de subsídio a atribuir: 834,49€  

Obras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e Conservação    

Orçamento apresentado: 12.100,00€ Orçamento elegível: 1.400,00€ 

Obs:  

Proposta de subsídio a atribuir: 322,73€  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    1.11.11.11.157,2257,2257,2257,22€ € € € (mil cento e cinquenta e sete euros e vinte e dois 

cêntimos) 

 

Acromix Camarate ClubeAcromix Camarate ClubeAcromix Camarate ClubeAcromix Camarate Clube    NIF: 513 124 853 

Aquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material Desportivo  

Orçamento apresentado: 359,78€ Orçamento elegível: 384,38€ 

Obs.: A soma dos valores dos documentos de despesa apresentados é superior ao mencionado na 
candidatura. 

 

Proposta de subsídio a atribuir: 136,99€  

Aquisição de EquipamentosAquisição de EquipamentosAquisição de EquipamentosAquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 9.777,84€ Orçamento elegível: 7.777,84€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 1.083,00€  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    1.1.1.1.219,99219,99219,99219,99€€€€    (mil duzentos e dezanove euros e noventa e 

nove cêntimos) 

 

ADPAC ADPAC ADPAC ADPAC ––––    Associação de Defesa do Património Ambiental e Cultural de Santa Iria da Associação de Defesa do Património Ambiental e Cultural de Santa Iria da Associação de Defesa do Património Ambiental e Cultural de Santa Iria da Associação de Defesa do Património Ambiental e Cultural de Santa Iria da 
AzóiaAzóiaAzóiaAzóia    

NIF: 504956396 

AtividadeAtividadeAtividadeAtividade    Regular, Recreativa e JuvenilRegular, Recreativa e JuvenilRegular, Recreativa e JuvenilRegular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado:7.450,00€ Orçamento elegível: 7.450,00€ 

Obs:  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    2.2.2.2.292929294444,6,6,6,60000€€€€ (dois mil duzentos e noventa e quatro euros e 

sessenta cêntimos) 

 

AGITA AGITA AGITA AGITA ––––    Associação Cultural e SocialAssociação Cultural e SocialAssociação Cultural e SocialAssociação Cultural e Social    NIF: 504079727 

Atividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado: 40.170,00€ Orçamento elegível: 12.750,00€ 

Obs: Não foram considerados elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rúbricas: Oficina de 
Yoga por não se enquadrar nesta linha de apoio; Reposição da peça “Os malefícios do tabaco”; Produção e 
ensaios da peça “O Miúra” de Miguel Torga; Inauguração do teatro de bolso para acolhimento de 
espetáculos independentes; Estreia do espetáculo “O Miúra” de Miguel Torga; Residência artística e de 
criação em contexto histórico; Produção e ensaios para espetáculo de Natal por existir Acordo de 
Colaboração específico para estas atividades. 

Proposta de subsídio a atribuir: 3.092,51€  

Obras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 656,77€ Orçamento elegível: 621,96€ 

Obs:  

Proposta de subsídio a atribuir: 143,38€  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    3.235,3.235,3.235,3.235,89898989€€€€ (três mil duzentos e trinta e cinco euros e 

oitenta e nove cêntimos) 

 



AGREGAR AGREGAR AGREGAR AGREGAR ––––    Associação de Apoio e Integração Social, Desportiva e CulAssociação de Apoio e Integração Social, Desportiva e CulAssociação de Apoio e Integração Social, Desportiva e CulAssociação de Apoio e Integração Social, Desportiva e Culturalturalturaltural    NIF: 513 032 398 

Obras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 3.392,09€ Orçamento elegível: 3.392,09€ 

Obs.: 

Proposta de subsídio a atribuir: 873,94€  

Aquisição de EquipamentosAquisição de EquipamentosAquisição de EquipamentosAquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 358,90€ Orçamento elegível: 358,90€ 

Obs.: 

Proposta de subsídio a atribuir: 77,09€  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    951,02951,02951,02951,02€€€€ (novecentos e cinquenta e um euros e dois 

cêntimos) 

 

AMRT AMRT AMRT AMRT ----    Associação para a Mudança e Representação TransculturalAssociação para a Mudança e Representação TransculturalAssociação para a Mudança e Representação TransculturalAssociação para a Mudança e Representação Transcultural**** NIF: 503107344 

Atividade regular cultural, recreatAtividade regular cultural, recreatAtividade regular cultural, recreatAtividade regular cultural, recreativa e juveniliva e juveniliva e juveniliva e juvenil 

Orçamento apresentado: 25.000,00€ Orçamento elegível: 16.500,00€  

Obs.: Os valores referenciados em candidatura não foram todos passíveis de apoio por falta de 
enquadramento. 

Proposta de subsídio a atribuir 4.681,79€     

Eventos especiaisEventos especiaisEventos especiaisEventos especiais    

Orçamento apresentado: 1.500,00€ Orçamento elegível: 1.500,00€ 

Obs.: Evento de âmbito regional. 

Proposta de subsídio a atribuir  750,00€  

VVVValor Total a Transferir:alor Total a Transferir:alor Total a Transferir:alor Total a Transferir:        5.5.5.5.431,79431,79431,79431,79€€€€ (cinco mil quatrocentos e trinta e um euros e 

setenta e nove cêntimos) 

 

ANALORANALORANALORANALOR    NIF: 501915818 

Atividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado: 9.750,00€ Orçamento elegível: 8.250,00€ 

Obs: Não foi considerado elegível para atribuição de comparticipação a seguinte rúbrica: 2º Encontro de 
grupos corais por existir Acordo de Colaboração específico para esta atividade. 

Proposta de subsídio a atribuir 2.223,38€  

Aquisição de equipamentosAquisição de equipamentosAquisição de equipamentosAquisição de equipamentos    

Orçamento apresentado: 921,71€ Orçamento elegível: 342,70€ 

Obs:  

Proposta de subsídio a atribuir: 64,95€  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    2.2.2.2.282828288888,,,,33333333€ € € € (dois mil duzentos e oitenta e oito euros e trinta 

e três cêntimos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Associação Clube de Veteranos Leões de CamarateAssociação Clube de Veteranos Leões de CamarateAssociação Clube de Veteranos Leões de CamarateAssociação Clube de Veteranos Leões de Camarate    NIF: 508694396 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil  

Orçamento apresentado: 7.490,00€ Orçamento elegível: 3.800,00€ 

Obs.: cancelamento de atividades decorrente da pandemia 

Proposta de subsídio a atribuir: 950,95€ 

Eventos EspeciaisEventos EspeciaisEventos EspeciaisEventos Especiais 

Orçamento apresentado: 3.306,00€ Orçamento elegível: 3.306,00€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 1.000,00€  

Valor Valor Valor Valor Total a transferir:Total a transferir:Total a transferir:Total a transferir:    1.1.1.1.999950,9550,9550,9550,95€€€€ (mil novecentos e cinquenta euros e noventa e 

cinco cêntimos)    

 

ACCL ACCL ACCL ACCL ––––    Associação das Coletividades do Concelho de LouresAssociação das Coletividades do Concelho de LouresAssociação das Coletividades do Concelho de LouresAssociação das Coletividades do Concelho de Loures    NIF: 506370143 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 4.120,00€ Orçamento elegível: 2.540,00€ 

Obs.: Não foram considerados elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rúbricas: 
Expediente; Materiais de secretária por não se enquadrarem nesta linha de apoio. 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    664,664,664,664,97979797€€€€ (seiscentos e sessenta e quatro euros e noventa e 

sete cêntimos) 

 

Associação de Dança de MoscavideAssociação de Dança de MoscavideAssociação de Dança de MoscavideAssociação de Dança de Moscavide    NIF: 507570901 

Eventos EspeciaisEventos EspeciaisEventos EspeciaisEventos Especiais 

Orçamento apresentado: 7.700,00€ Orçamento elegível: 7.700,00€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 1.000,00€     

Aquisição de Material Aquisição de Material Aquisição de Material Aquisição de Material DesportivoDesportivoDesportivoDesportivo    

Orçamento apresentado: 1.638,93€ Orçamento elegível: 1.270,93€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 452,96€     

Aquisição de EquipamentoAquisição de EquipamentoAquisição de EquipamentoAquisição de Equipamento 

Orçamento apresentado: 1.887,10€ Orçamento elegível: 1.627,10€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 349,49€     

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    1.801.801.801.802,452,452,452,45€ € € € (mil oitocentos e dois euros e quarenta e cinco 

cêntimos) 

 

Associação de Moradores do B.º de São FranciscoAssociação de Moradores do B.º de São FranciscoAssociação de Moradores do B.º de São FranciscoAssociação de Moradores do B.º de São Francisco    NIF: 502770139 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 2.500,00€ Orçamento elegível: 2.000,00€ 

Obs.:  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    361,90361,90361,90361,90€€€€ (trezentos e sessenta e um euros e noventa 

cêntimos) 

 

Associação Desportiva BobadelenseAssociação Desportiva BobadelenseAssociação Desportiva BobadelenseAssociação Desportiva Bobadelense    NIF: 501607692 

Aquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 8.647,75€ Orçamento elegível: 8.647,75€ 

Obs.:  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    1.584,001.584,001.584,001.584,00€€€€ (mil quinhentos e oitenta e quatro euros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Associação Desportiva e Cultural do CatujalAssociação Desportiva e Cultural do CatujalAssociação Desportiva e Cultural do CatujalAssociação Desportiva e Cultural do Catujal    NIF: 507790162 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado:3.705,00€ Orçamento elegível: 350,00€ 

Obs: Não foram considerados elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rúbricas: Torneio de 
ping pong; Torneio de pomsaes nazaré; Torneio ping pong; Workshop e torneio de técnica de taekwondo; 
Almoço e torneio de ping pong; Campeonato distrital técnica e combates; Corrida Lagoa Santo André e 
caminhada; Caminhada na pista corta mato do Catujal; Torneio de taekwondo seixaliadas; Open Ibérico; 
Open Internacional taekwondo Unhos; Torneio de ping pong na sede; Torneio taekwondo amizade Nazaré; 
Campeonato distrital técnica e combates por não se enquadrar nesta linha de apoio. 

Proposta de subsídio a atribuir: 83,55€  

Aquisição EquipamentosAquisição EquipamentosAquisição EquipamentosAquisição Equipamentos 

Orçamento apresentado: 119,00€ Orçamento elegível: 119,00€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir:  22,56€  

Aquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 1.292,51€ Orçamento elegível: 1.292,51€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 460,65€  

Eventos EspeciaisEventos EspeciaisEventos EspeciaisEventos Especiais 

Orçamento apresentado: 1.509,00€ Orçamento elegível: 1.509,00€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 754,50€ 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    1.1.1.1.323232321111,,,,22225555€€€€ (mil trezentos e vinte e um euros e vinte e cinco 

cêntimos) 

 

Atlético de Via RaraAtlético de Via RaraAtlético de Via RaraAtlético de Via Rara    NIF: 502383208 

Atividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado: 26.650,00€ Orçamento elegível: 14.850,00€ 

Obs: Não foram considerados elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rúbricas: Mostra de 
teatro por ter Acordo de Colaboração específico para esta atividade. 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 3.3.3.3.430,35430,35430,35430,35€€€€ (três mil quatrocentos e trinta euros e trinta e 

cinco cêntimos) 

 

AMUA AMUA AMUA AMUA ––––    Associação de Moradores Unidos da ApelaçãoAssociação de Moradores Unidos da ApelaçãoAssociação de Moradores Unidos da ApelaçãoAssociação de Moradores Unidos da Apelação    NIF: 508850010 

Atividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado: 3.875,00€ Orçamento elegível: 3.670,00€ 

Obs: Não foi considerados elegível para atribuição de comparticipação a seguinte rúbrica: Projeto Saúde, 
Ambiente e Reciclagem por não se enquadrar nesta linha de apoio. 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 1.1.1.1.201,01201,01201,01201,01€€€€ (mil duzentos e um euros e um cêntimo) 

 

Atlético Clube de MoscavideAtlético Clube de MoscavideAtlético Clube de MoscavideAtlético Clube de Moscavide    NIF: 501 242 228 

Aquisição de Material DesportivoAquisição de Material DesportivoAquisição de Material DesportivoAquisição de Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 330,87€ Orçamento elegível: 330,87€ 

Obs:  

Proposta de subsídio a atribuir: 117,92€  

Aquisição de EquipamentosAquisição de EquipamentosAquisição de EquipamentosAquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 5.014,85€ Orçamento elegível: 5.014,85€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 1.077,17€ 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    1.1.1.1.191919195,095,095,095,09€€€€ (mil cento e noventa e cinco euros e nove 

cêntimos) 

 
 



CANTICORUM CANTICORUM CANTICORUM CANTICORUM ––––    Associação de Amadores de MúsicaAssociação de Amadores de MúsicaAssociação de Amadores de MúsicaAssociação de Amadores de Música    NIF: 513476180 

Atividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado: 7.540,00€ Orçamento elegível: 2.860,00€ 

Obs: Não foram considerados elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rúbricas: Concerto a 
determinar em deslocação por não se enquadrar nesta linha de apoio. 

Proposta de subsídio a atribuir: 781,78€  

Aquisição de EquipamentosAquisição de EquipamentosAquisição de EquipamentosAquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 365,00€ Orçamento elegível: 365,00€ 

Obs:  

Proposta de subsídio a atribuir: 83,02€  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 864,864,864,864,80808080€€€€ (oitocentos e sessenta e quatro euros e oitenta 

cêntimos) 

 

Casa do Concelho dCasa do Concelho dCasa do Concelho dCasa do Concelho de Armamare Armamare Armamare Armamar    NIF: 503188549 

Atividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e JuvenilAtividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado: 18.270,00€ Orçamento elegível: 11.520,00€ 

Obs:  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 2.2.2.2.212121217,607,607,607,60€€€€ (dois mil duzentos e dezassete euros e sessenta 

cêntimos) 

 

Clube Atletismo de VClube Atletismo de VClube Atletismo de VClube Atletismo de Vale Figueiraale Figueiraale Figueiraale Figueira    NIF: 502113812 

Aquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 4.541,02€ Orçamento elegível: 4.541,02€ 

Obs.:  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    1.584,001.584,001.584,001.584,00€€€€ (mil quinhentos e oitenta e quatro euros)    

 

Clube Desportivo dos Olivais e MoscavideClube Desportivo dos Olivais e MoscavideClube Desportivo dos Olivais e MoscavideClube Desportivo dos Olivais e Moscavide    NIF: 501132805 

Aquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material Desportivo  

Orçamento apresentado: 26.983,42€ Orçamento elegível: 14.954,29€ 

Obs.: Não foram consideradas duas faturas por serem de 2019 

Proposta de subsídio a atribuir: 1.584,00€  

Aquisição EquipamentosAquisição EquipamentosAquisição EquipamentosAquisição Equipamentos 

Orçamento apresentado: 1.469,85€ Orçamento elegível: 1.496,85€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 222,86€     

Aquisição de ViaturasAquisição de ViaturasAquisição de ViaturasAquisição de Viaturas 

Orçamento apresentado: 27.159,93€ Orçamento elegível: 27.159,93€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 5.000,00€     

Valor Total a trValor Total a trValor Total a trValor Total a transferir:ansferir:ansferir:ansferir:    6.806.806.806.806666,,,,86868686€ € € € (seis mil oitocentos e seis euros e oitenta e seis 

cêntimos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Clube Futebol Santa IriaClube Futebol Santa IriaClube Futebol Santa IriaClube Futebol Santa Iria    NIF: 501372652 

Aquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material Desportivo  

Orçamento apresentado: 9.633,61€ Orçamento elegível: 9.483,61€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 1.584,00€  

Eventos EspeciaisEventos EspeciaisEventos EspeciaisEventos Especiais 

Orçamento apresentado: 6.050,00€ Orçamento elegível: 6.050,00€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 1.000,00€  

Aquisição de EquipamentosAquisição de EquipamentosAquisição de EquipamentosAquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 150,00€ Orçamento elegível: 150,00€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 30,32€  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    2.614,2.614,2.614,2.614,32323232€ (dois mil seiscentos e catorze euros e trinta e 

dois cêntimos) 

 

Comissão de Festas N.ª Sr.ª Comissão de Festas N.ª Sr.ª Comissão de Festas N.ª Sr.ª Comissão de Festas N.ª Sr.ª dddda Saúdea Saúdea Saúdea Saúde    NIF: 500105979 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 25.500,00€ Orçamento elegível: 21.500,00€ 

Obs.:  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    1.91.91.91.922225555,,,,00000000€€€€ (mil novecentos e vinte e cinco euros)    

 

Comissão de Festas N.ª Sr.ª do RosárioComissão de Festas N.ª Sr.ª do RosárioComissão de Festas N.ª Sr.ª do RosárioComissão de Festas N.ª Sr.ª do Rosário    NIF: 501133070 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 14.500,00€ Orçamento elegível: 10.500,00€ 

Obs.:  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    1.925,001.925,001.925,001.925,00€€€€ (mil novecentos e vinte e cinco euros)    

 

Corpo Nacional de Escutas Corpo Nacional de Escutas Corpo Nacional de Escutas Corpo Nacional de Escutas ––––    Agrupamento 1243 da BobadelaAgrupamento 1243 da BobadelaAgrupamento 1243 da BobadelaAgrupamento 1243 da Bobadela    
****    NIF: 500972052 

Atividade regular cultural, recreativAtividade regular cultural, recreativAtividade regular cultural, recreativAtividade regular cultural, recreativa e juvenila e juvenila e juvenila e juvenil 

Orçamento apresentado: 53.730,00€ Orçamento elegível: 6.170,00€ 

Obs.: Os valores referenciados em candidatura não foram todos passíveis de apoio por falta de 
enquadramento. 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    1.1.1.1.222222228888,,,,11111111€€€€ (mil duzentos e vinte e oito euros e onze 

cêntimos) 

 

Corpo Nacional de Escutas Corpo Nacional de Escutas Corpo Nacional de Escutas Corpo Nacional de Escutas ----    Agrupamento 582 de MoscavideAgrupamento 582 de MoscavideAgrupamento 582 de MoscavideAgrupamento 582 de Moscavide    
****    NIF: 500972052 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 35.140,00€ Orçamento elegível: 4.900,00€ 

Obs.:  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    939393933333,,,,82828282€€€€ (novecentos e trinta e três euros e oitenta e dois 

cêntimos) 

 

Corpo Nacional de Escutas Corpo Nacional de Escutas Corpo Nacional de Escutas Corpo Nacional de Escutas ----    Agrupamento 895 de São João da TalhaAgrupamento 895 de São João da TalhaAgrupamento 895 de São João da TalhaAgrupamento 895 de São João da Talha****    NIF: 500972052  

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 10.725,00€ Orçamento elegível: 4.125,00€ 

Obs.:  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    1.1.1.1.484848484444,9,9,9,90000€€€€ (mil quatrocentos e oitenta e quatro euros e 

noventa cêntimos) 



 

Corpo Nacional de Escutas Corpo Nacional de Escutas Corpo Nacional de Escutas Corpo Nacional de Escutas ––––    Agrupamento 905 de SacavémAgrupamento 905 de SacavémAgrupamento 905 de SacavémAgrupamento 905 de Sacavém    
****    NIF: 500972052 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 52.350,00€ Orçamento elegível: 13.850,00€ 

Obs.:  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 3.3.3.3.888812121212,,,,55556666€€€€ (três mil oitocentos e doze euros e cinquenta e 

seis cêntimos)    

 

Grupo de Danças e Cantares do Catujal/UnhosGrupo de Danças e Cantares do Catujal/UnhosGrupo de Danças e Cantares do Catujal/UnhosGrupo de Danças e Cantares do Catujal/Unhos    NIF: 503681504 

Atividade regular cultural, recreativa e jAtividade regular cultural, recreativa e jAtividade regular cultural, recreativa e jAtividade regular cultural, recreativa e juveniluveniluveniluvenil 

Orçamento apresentado: 6.750,00€ Orçamento elegível: 4.578,00€ 

Obs: Não foi considerado elegível para atribuição de comparticipação a seguinte rúbrica: Festival de folclore 
por ter Acordo de Colaboração específico para esta atividade. 

Valor TotalValor TotalValor TotalValor Total    a transferir:a transferir:a transferir:a transferir:    1.1.1.1.282828286666,,,,65656565€€€€ (mil duzentos e oitenta e seis euros e sessenta e 

cinco cêntimos)    

 

Grupo Desportivo Águias de CamarateGrupo Desportivo Águias de CamarateGrupo Desportivo Águias de CamarateGrupo Desportivo Águias de Camarate    NIF: 501661379 

Aquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material Desportivo  

Orçamento apresentado: 5.559,72€ Orçamento elegível: 5.559,72€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 1.584,00€  

Aquisição Aquisição Aquisição Aquisição de Viaturasde Viaturasde Viaturasde Viaturas 

Orçamento apresentado: 17.188,14€ Orçamento elegível: 17.188,14€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 5.000,00€  

Obras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 2.017,62€ Orçamento elegível: 2.017,62€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 492,46€  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    7.7.7.7.076,46076,46076,46076,46€ € € € (sete mil e setenta e seis euros e quarenta e seis 

cêntimos)    

 

Grupo Desportivo PirescôxeGrupo Desportivo PirescôxeGrupo Desportivo PirescôxeGrupo Desportivo Pirescôxe    NIF: 501617540 

Eventos EspeciaisEventos EspeciaisEventos EspeciaisEventos Especiais 

Orçamento apresentado: 1.386,93€ Orçamento elegível: 1.386,93€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 693,47€  

Aquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material Desportivo    

Orçamento apresentado: 5.412,29€    Orçamento elegível: 4.170,15€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 1.349,64€  

Aquisição de EquiAquisição de EquiAquisição de EquiAquisição de Equipamentospamentospamentospamentos    

Orçamento apresentado: 399,05€    Orçamento elegível: 399,05€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 80,67€  

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil    

Orçamento apresentado:32.500,00€ Orçamento elegível: 5.400,00€ 

Obs: Não foram considerados elegíveis para atribuição de comparticipação as seguinte rúbricas: Início de 
época de futsal na AF de Lisboa (formação); Início de época de ténis de mesa (todos os escalões); Início de 
época de danças rítmicas; Início de época 11 veteranos; Início de época pesca desportiva; Torneio ténis de 
mesa interno todos os escalões; Torneio de futsal final de época por não se enquadrarem nesta linha de 
apoio. 

Proposta de subsídio a atribuir: 1.288,98€ 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    3.3.3.3.414141412222,,,,76767676€€€€ (três mil quatrocentos e doze euros e setenta e 

seis cêntimos) 

 



 

Grupo Dramático e Recreativo Corações de Vale de FigueiraGrupo Dramático e Recreativo Corações de Vale de FigueiraGrupo Dramático e Recreativo Corações de Vale de FigueiraGrupo Dramático e Recreativo Corações de Vale de Figueira    NIF: 501616977 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado 9.450,00€ Orçamento elegível: 4.700,00€ 

Obs: Não foram considerados elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rúbricas: Peça de 
teatro; Teatro-estreia; Espetáculo de Natal por existir Acordo de Colaboração específico para esta atividade; 
Gym for life; Excursão-transporte; Ginástica-Grécia por não se enquadrar nesta linha de apoio. 

Proposta de subsídio a atribuir: 1.538,08€  

AAAAquisiçãoquisiçãoquisiçãoquisição    de Equipamentosde Equipamentosde Equipamentosde Equipamentos 

Orçamento apresentado 4.654,14€ Orçamento elegível: 4.654,14€ 

Obs:  

Proposta de subsídio a atribuir: 1.083,00€  

Obras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado 35.400,00€ Orçamento elegível: 5.000,00€ 

Obs:  

Proposta de subsídio a atribuir: 1.084,80€  

Aquisição de Material DesportivoAquisição de Material DesportivoAquisição de Material DesportivoAquisição de Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 177,00€ Orçamento elegível: 177,00€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 63,08€  

ValValValValor Total a transferir:or Total a transferir:or Total a transferir:or Total a transferir:    3.73.73.73.768686868,,,,99996666€€€€    (três mil setecentos e sessenta e oito euros e 

noventa e seis cêntimos)    

 

Grupo Motard 46Grupo Motard 46Grupo Motard 46Grupo Motard 46    NIF: 508018072 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 7.998,36€ Orçamento elegível: 5.464,98€ 

Obs: cancelamento de atividades decorrente da pandemia. 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    949494946666,,,,81818181€€€€ (novecentos e quarenta e seis euros e oitenta e 

um cêntimos) 

 

Grupo Motard MontanelasGrupo Motard MontanelasGrupo Motard MontanelasGrupo Motard Montanelas    NIF: 513538089 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 3.000,00€ Orçamento elegível: 3.000,00€ 

Obs:  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    696969693333,,,,00000000€€€€ (seiscentos e noventa e três euros) 

 

Grupo Recreativo ApelaçonenseGrupo Recreativo ApelaçonenseGrupo Recreativo ApelaçonenseGrupo Recreativo Apelaçonense    NIF: 501351795 

Obras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 4.963,05€ Orçamento elegível: 4.963,05€ 

Obs:  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    1.1.1.1.278,68278,68278,68278,68€€€€ (mil duzentos e setenta e oito euros e sessenta e 

oito cêntimos) 

 

Inline Skating Clube de Patinagem de LouresInline Skating Clube de Patinagem de LouresInline Skating Clube de Patinagem de LouresInline Skating Clube de Patinagem de Loures    NIF: 514 196 670 

Aquisição de Material DesportivoAquisição de Material DesportivoAquisição de Material DesportivoAquisição de Material Desportivo 

Orçamento apresentado:1.183,95€ Orçamento elegível: 1.183,95€ 

Obs:  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 421,96421,96421,96421,96€€€€ (quatrocentos e vinte e um euros e noventa e seis 

cêntimos) 

 
 



Juventude Mariana VicentinaJuventude Mariana VicentinaJuventude Mariana VicentinaJuventude Mariana Vicentina    ****    NIF: 504634925 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil     

Orçamento apresentado: 17.950,00€ Orçamento elegível: 13.600,00€ 

Obs.:  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    3.3.3.3.454545455555,,,,76767676€€€€ (três mil quatrocentos e cinquenta e cinco euros 

e setenta e seis cêntimos)    

 

Liga dos Amigos da Mina de S. DomingosLiga dos Amigos da Mina de S. DomingosLiga dos Amigos da Mina de S. DomingosLiga dos Amigos da Mina de S. Domingos    NIF: 501875387 

Atividade regular cultural, recreativaAtividade regular cultural, recreativaAtividade regular cultural, recreativaAtividade regular cultural, recreativa    e juvenile juvenile juvenile juvenil 

Orçamento apresentado: 14.195,00€ Orçamento elegível: 6.250,00€ 

Obs: Não foram considerados elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rúbricas: 
Manutenção do grupo coral; Atuações do grupo coral; Representações e intercâmbios por existir Acordo de 
Colaboração específico para estas atividades; Manutenção do grupo de caminheiros; Realização de 
caminhadas por não se enquadrar nesta linha de apoio. 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    1.1.1.1.686868684444,,,,38383838€€€€ (mil seiscentos e oitenta e quatro euros e trinta 

e oito cêntimos) 

 

Linha de Defesa Associação de Defesa do Ambiente de LouresLinha de Defesa Associação de Defesa do Ambiente de LouresLinha de Defesa Associação de Defesa do Ambiente de LouresLinha de Defesa Associação de Defesa do Ambiente de Loures    NIF: 508425328 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado 300,00€ Orçamento elegível: 300,00€ 

Obs:  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    98,98,98,98,18181818€€€€ (noventa e oito euros e dezoito cêntimos) 

 

Os Boavisteiros Os Boavisteiros Os Boavisteiros Os Boavisteiros ––––    Associação Desportiva e Cultural de Bairro da BoavistaAssociação Desportiva e Cultural de Bairro da BoavistaAssociação Desportiva e Cultural de Bairro da BoavistaAssociação Desportiva e Cultural de Bairro da Boavista    NIF: 515585793 

Evento EspecialEvento EspecialEvento EspecialEvento Especial 

Orçamento apresentado:2.400,00€ Orçamento elegível: 2.400,00€ 

Obs:  

Proposta de subsídio a atribuir: 1.000,00€  

AtAtAtAtividade Regularividade Regularividade Regularividade Regular 

Orçamento apresentado: 11.900,00€ Orçamento elegível: 6.300,00€ 

Obs: Não foram considerados elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rúbricas: Artes 
marciais; Dança; Torneios de futsal; Participação em diversos torneios de futsal; Participação Benjamins; 
Participação torneio do Fogueteiro-2 escalões por não se enquadrar nesta linha de apoio. 

Proposta de subsídio a atribuir: 1.576,58€  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    2.576,58€ (dois mil quinhentos e setenta e seis euros e 

cinquenta e oito cêntimos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pensamentos ao Vento Pensamentos ao Vento Pensamentos ao Vento Pensamentos ao Vento ––––    AssociaçãoAssociaçãoAssociaçãoAssociação    NIF: 510907776 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado:3.202,00€ Orçamento elegível: 1.569,00€ 

Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rúbricas: 
Campeonato de petanca; Campeonato de setas; 5ª Caminhada noturna naturista por se tratarem de 
atividades desportivas. 

Proposta de subsídio a atribuir: 453,05€  

Aquisição EquipamentosAquisição EquipamentosAquisição EquipamentosAquisição Equipamentos 

Orçamento apresentado: 983,05€ Orçamento elegível: 983,05€ 

Obs:  

Proposta de subsídio a atribuir: 248,42€  

Aquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 161,00€ Orçamento elegível: 161,00€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 38,25€     

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    777739393939,7,7,7,72222€€€€ (setecentos e trinta e nove euros e setenta e 

dois cêntimos) 

 

PlasticenaPlasticenaPlasticenaPlasticena    NIF: 510302980 

Aquisição EquipamentosAquisição EquipamentosAquisição EquipamentosAquisição Equipamentos 

Orçamento apresentado: 1.769,59€ Orçamento elegível: 1.769,59€ 

Obs:  

Proposta de subsídio a atribuir: 424,82€  

Atividade regular cultural,Atividade regular cultural,Atividade regular cultural,Atividade regular cultural,    recreativa e juvenilrecreativa e juvenilrecreativa e juvenilrecreativa e juvenil 

Orçamento apresentado 12.600,00€ Orçamento elegível: 12.225,00€ 

Obs:  

Proposta de subsídio a atribuir: 1.929,72€  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 2.32.32.32.355554444,,,,54545454€€€€ (dois mil trezentos e cinquenta e quatro euros 

e cinquenta e quatro cêntimos)  

 

Rancho Folclórico do Bairro da FraternidadeRancho Folclórico do Bairro da FraternidadeRancho Folclórico do Bairro da FraternidadeRancho Folclórico do Bairro da Fraternidade    NIF:504560069 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado 27.180,00€ Orçamento elegível: 9.005,00€ 

Obs.: Não foram considerados elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rúbricas: Festivais 
de Folclore por existir Acordo de Colaboração específico para esta atividade. 

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 2.2.2.2.777773737373,,,,55554444€€€€ (dois mil setecentos e setenta e três euros e 

cinquenta e quatro cêntimos) 

 

S4Y S4Y S4Y S4Y ––––    Sports, AssociaçãoSports, AssociaçãoSports, AssociaçãoSports, Associação    NIF: 514175575 

Aquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material DesportivoAquisição Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 993,50€ Orçamento elegível: 993,50€ 

Obs.:  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    354,09354,09354,09354,09€€€€ (trezentos e cinquenta e quatro euros e nove 

cêntimos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sociedade Recreativa CatujalenseSociedade Recreativa CatujalenseSociedade Recreativa CatujalenseSociedade Recreativa Catujalense    NIF: 502391910 

AtividaAtividaAtividaAtividade regular cultural, recreativa e juvenilde regular cultural, recreativa e juvenilde regular cultural, recreativa e juvenilde regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 5.610,00€ Orçamento elegível: 5.360,00€ 

Obs:  

Proposta de subsídio a atribuir: 1.547,70€  

Obras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e ConservaçãoObras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 10.000,00€ Orçamento elegível: 5.000,00€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 1.220,40€  

Aquisição EquipamentosAquisição EquipamentosAquisição EquipamentosAquisição Equipamentos 

Orçamento apresentado: 1.354,29€ Orçamento elegível: 2.161,98€ 

Obs.: Foram alteradas para esta linha de apoio despesas que tinham sido apresentadas na candidatura à 
Aquisição de Material Desportivo e deu um valor superior ao mencionado. 

Proposta de subsídio a atribuir 437,06€  

Aquisição de Material DesportivoAquisição de Material DesportivoAquisição de Material DesportivoAquisição de Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 1.993,81€ Orçamento elegível: 1.264,65€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 450,72€  

ValoValoValoValor Total a transferir:r Total a transferir:r Total a transferir:r Total a transferir:    3.3.3.3.655,88655,88655,88655,88€€€€ (três mil seiscentos e cinquenta e cinco euros e 

oitenta e oito cêntimos) 

 

Sociedade Recreativa e Musical 1º de Agosto Santa IrienseSociedade Recreativa e Musical 1º de Agosto Santa IrienseSociedade Recreativa e Musical 1º de Agosto Santa IrienseSociedade Recreativa e Musical 1º de Agosto Santa Iriense    NIF: 501121587 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 13.100,00€ Orçamento elegível: 9.600,00€ 

Obs: Não foram considerados elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rúbricas: Festival de 
Teatro; Festival de orquestras; Festival de grupos corais por existirem Acordos de Colaboração específicos 
para estas atividades. 

Proposta de subsídio a atribuir: 3.215,52€  

Evento EspecialEvento EspecialEvento EspecialEvento Especial 

Orçamento apresentado: 700,00€ Orçamento elegível: 700,00€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 250,00€  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 3.3.3.3.464646465555,,,,52525252€€€€ (três mil quatrocentos e sessenta e cinco euros 

e cinquenta e dois cêntimos) 

 

Sociedade Recreativa Familiar UnhenseSociedade Recreativa Familiar UnhenseSociedade Recreativa Familiar UnhenseSociedade Recreativa Familiar Unhense    NIF: 501668799 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado:2.500,00€ Orçamento elegível: 2.500,00€ 

Obs:  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 555529292929,,,,38383838€€€€ (quinhentos e vinte e nove euros e trinta e oito 

cêntimos) 

 

Teatro Nacional de RuaTeatro Nacional de RuaTeatro Nacional de RuaTeatro Nacional de Rua    NIF: 506729621 

Obras de manutenção e conservaçãoObras de manutenção e conservaçãoObras de manutenção e conservaçãoObras de manutenção e conservação 

Orçamento apresentado: 3.100,00€ Orçamento elegível: 3.100,00€ 

Obs:  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:    672,58672,58672,58672,58€€€€ (setecentos e setenta e dois euros e cinquenta e 

oito cêntimos) 

 
 
 
 
 
 
 



UCAUCAUCAUCA    NIF: 501539123 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenilAtividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 600,00€ Orçamento elegível: 600,00€ 

Obs: Foram alteradas para esta linha de apoio despesas que tinham sido apresentadas na candidatura à 
Aquisição de Material Desportivo e deu um valor superior ao mencionado. 

Proposta de subsídio a atribuir: 161,70€  

Aquisição de EquipamentosAquisição de EquipamentosAquisição de EquipamentosAquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 216,13€ Orçamento elegível: 216,13€ 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir 51,34€  

Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir:Valor Total a transferir: 213,04213,04213,04213,04€€€€ (duzentos e treze euros e quatro cêntimos) 

 
O valor total das transferências a realizar é de 228.626,79€, distribuindo-se da seguinte forma pelas linhas de 
apoio: 
 

Atividade Regular 124.897,90€ 

Aquisição de Equipamentos 12.487,67€ 

Aquisição de Viaturas 14.200,00€ 

Aquisição de Material Desportivo 34.969,91€ 

Apoio a Obras 24.993,34€ 

Eventos Especiais 17.077,97€ 

 
 
 



 

 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 217/2020 
 
 
 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Loures 
 

(PMDFCI Loures 2020-2029) 
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Situação epidemiológica 
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 

e doença COVID-19 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Secretaria-Geral

Declaração de Retificação n.º 18-A/2020

Sumário: Retifica o Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril, da Presidência do Conselho de Minis-
tros, que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presi-
dente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 76, 
de 17 de abril 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 -C/2020, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 76, 
de 17 de abril de 2020, saiu com a seguinte inexatidão que, mediante declaração da entidade 
emitente, assim se retifica:

Na alínea e) do n.º 1 do artigo 46.º, onde se lê:

«e) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública e a dispersão das 
concentrações superiores a cinco pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar ou 
resultarem da exceção prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo 5.º;»

deve ler -se:

«e) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública e a dispersão das 
concentrações superiores a cinco pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar ou 
resultarem da exceção prevista na alínea t) do n.º 1 do artigo 5.º;»

Secretaria -Geral, 30 de abril de 2020. — A Secretária -Geral Adjunta, Catarina Maria Romão 
Gonçalves.

113218199 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 2-D/2020

de 30 de abril

Sumário: Regulamenta o estado de emergência e o estado de calamidade para o período entre 
1 e 3 de maio de 2020.

Na sequência da prorrogação do estado de emergência através do Decreto do Presidente da 
República n.º 20 -A/2020, de 17 de abril, o Governo aprovou, com vista à sua regulamentação, o 
Decreto 2 -C/2020, de 17 de abril, tendo sido mantida a prioridade na prevenção e tratamento da 
doença COVID -19, enquanto elementos essenciais para garantir a segurança dos portugueses.

Face à situação excecional que se vive em Portugal e no mundo, e de modo a evitar a prolife-
ração de casos registados de contágio de COVID -19 e um retrocesso na contenção da transmissão 
do vírus e da expansão da doença COVID -19 que as medidas adotadas, entre outros, pelo Decreto 
n.º 2 -C/2020, de 17 de abril, permitiram, importa considerar, no âmbito do estado de emergência 
em vigor até à 23:59 h do dia 2 de maio, a limitação das deslocações das pessoas ao mínimo 
indispensável no período entre 1 e 2 de maio.

Esta limitação, imposta com o intuito de conter a transmissão do vírus e a expansão da doença, 
visa evitar que a circulação de cidadãos para fora do concelho de residência habitual que poderia 
verificar -se em função do feriado de 1 de maio e do fim de semana prolongado, pudesse colocar 
em causa aquela evolução positiva.

Assim:
Nos termos do Decreto do Presidente da República n.º 20 -A/2020, de 17 de abril, do artigo 17.º 

da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua redação atual, do artigo 19.º e da alínea b) do artigo 21.º 
da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, do artigo 17.º da Lei n.º 81/2009, de 21 de 
agosto, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33 -A/2020, de 30 de abril, e da alínea g) do 
artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta:

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto procede ao estabelecimento da limitação à circulação entre os dias 1 e 
3 de maio de 2020, ao abrigo do estado de emergência e da situação de calamidade.

Artigo 2.º

Limitação à circulação entre os dias 1 e 3 de maio de 2020

1 — Os cidadãos não podem circular para fora do concelho de residência habitual no período 
compreendido entre as 00:00 h do dia 1 de maio de 2020 e as 23:59 h do dia 3 de maio de 2020, 
salvo por motivos de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa.

2 — A restrição prevista no número anterior não se aplica:

a) Aos profissionais de saúde e outros trabalhadores de instituições de saúde e de apoio 
social;

b) Aos agentes de proteção civil, às forças e serviços de segurança, militares, militarizados 
e pessoal civil das Forças Armadas e aos inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica;

c) Aos titulares de cargos políticos, magistrados e dirigentes dos parceiros sociais e dos par-
tidos políticos representados na Assembleia da República;
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d) Aos ministros de culto, mediante credenciação pelos órgãos competentes da respetiva igreja 
ou comunidade religiosa, nos termos do n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 16/2001, de 22 de junho, na 
sua redação atual;

e) Ao pessoal de apoio dos órgãos de soberania e dos partidos com representação parlamentar, 
desde que comprovado o respetivo vínculo profissional através de cartão de trabalhador ou outro 
documento idóneo;

f) Às deslocações para efeitos de atividades profissionais ou equiparadas, desde que munidos 
de uma declaração da entidade empregadora que ateste que se encontram no desempenho das 
respetivas atividades profissionais.

3 — A restrição prevista no n.º 1 não obsta à circulação entre as parcelas dos concelhos em 
que haja descontinuidade territorial.

Artigo 3.º

Fiscalização

Compete às forças e serviços de segurança e à polícia municipal fiscalizar o cumprimento 
do disposto no presente decreto, mediante a cominação e a participação por crime de desobe-
diência, nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 348.º do Código Penal, bem 
como do artigo 7.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua redação atual ou do artigo 6.º da 
Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, conforme o caso, por violação do disposto no 
artigo anterior.

Artigo 4.º

Produção de efeitos

O presente decreto produz efeitos à data da sua aprovação.

Artigo 5.º

Entrada em vigor

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

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 30 de abril de 2020. — António Luís Santos 
da Costa.

Assinado em 30 de abril de 2020.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 30 de abril de 2020.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

113219413 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020

Sumário: Declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio de COVID -19 
tem exigido do Governo a aprovação de medidas extraordinárias e de caráter urgente, com vista 
a prevenir a transmissão do vírus SARS -Cov -2.

A prioridade de prevenção da doença, contenção da pandemia e garantia da segu-
rança dos portugueses, aliada ao levantamento gradual das suspensões e interdições 
decretados durante o período do estado de emergência, repercute -se agora num caminho 
de regresso gradual da atividade económica ao seu normal funcionamento, mediante a 
avaliação do quadro epidemiológico, sanitário, social e económico, e implementado por 
diversas fases.

Sucede, porém, que a avaliação efetuada pelas autoridades de saúde determina ser fundamental 
continuar a conter a transmissão do vírus para controlar a situação epidemiológica em Portugal.

Nesse sentido, o Governo, ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil, vem declarar a situação 
de calamidade, estabelecendo, entre outros, a fixação de limites e condicionamentos à circulação 
e a racionalização da utilização de serviços públicos.

De igual modo, ao abrigo dos artigos 12.º e 13.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, 
o Governo vem definir medidas excecionais e específicas quanto a atividades relativas aos esta-
belecimentos de comércio a retalho, de prestação de serviços, estabelecimentos de restauração, 
bem como ao acesso a serviços e edifícios públicos.

Ademais, a Lei relativa ao Sistema de Vigilância em Saúde Pública permite ao Governo tomar 
medidas de exceção indispensáveis ao controlo da pandemia COVID -19.

Nesta fase, o Governo opta por um elenco menos intenso de restrições, suspensões e 
encerramentos do que aquele que se encontrava vigente, sem prejuízo da gradualidade do 
levantamento das restrições e da necessidade de se manter o escrupuloso cumprimento pela 
população portuguesa das medidas de distanciamento físico indispensáveis à contenção da 
infeção.

A salvaguarda da saúde e segurança da população, de forma a mitigar o contágio e a propa-
gação do vírus SARS -CoV -2 e da doença COVID -19 é fundamental, pelo que ficam em confina-
mento obrigatório, em estabelecimento de saúde, no respetivo domicílio ou noutro local as pessoas 
doentes e em vigilância ativa.

Bem assim, a população deve procurar cumprir um dever cívico de recolhimento domiciliário, 
dando primazia às atividades, decisões e deslocações que não impliquem um contato social alar-
gado. E, nesse sentido, o exercício profissional mantém -se em regime de teletrabalho sempre que 
as funções em causa o permitam.

Passa a ser admitida a atividade física e a prática desportiva ao ar livre que não envolva con-
tacto físico, desde que no respeito de regras de higiene e sanitárias.

É alargado o conjunto de estabelecimentos comerciais que podem estar em funcionamento, 
designadamente o comércio local de proximidade, de entrada direta da rua e com dimensão limi-
tada aos 200 m2.

São, ainda, reabertos os balcões desconcentrados de atendimento ao público dos serviços e 
entidades da Administração Pública.

É, por último, estabelecido que aquando da realização de funerais não possa ser privada a 
presença de quaisquer familiares.

Assim:
Nos termos dos artigos 12.º e 13.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua reda-

ção atual, por força do disposto no artigo 2.º da Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de março, na sua redação 
atual, do artigo 17.º da Lei n.º 81/2009, de 21 de agosto, na sua redação atual, do artigo 19.º da 
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Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, 
o Conselho de Ministros resolve:

1 — Declarar, na sequência da situação epidemiológica da COVID -19, a situação de calamidade 
em todo o território nacional até às 23:59 h do dia 17 de maio de 2020, sem prejuízo de prorrogação 
ou modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar.

2 — Sem prejuízo das competências do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, 
do Ministro da Administração Interna, da Ministra da Modernização do Estado e da Administração 
Pública, da Ministra da Saúde, do Ministro do Ambiente e da Ação Climática e do Ministro das 
Infraestruturas e da Habitação, as quais podem ser exercidas conjuntamente com os membros do 
Governo responsáveis pelas respetivas áreas setoriais, quando aplicável, determinar a adoção, em 
todo o território nacional, das seguintes medidas de carácter excecional, necessárias ao combate 
à COVID -19, bem como as previstas no regime anexo à presente resolução e da qual faz parte 
integrante:

a) Fixação de regras de proteção da saúde individual e coletiva dos cidadãos;
b) Limitação ou condicionamento de acesso, circulação ou permanência de pessoas em espa-

ços frequentados pelo público, bem como dispersão das concentrações superiores a 10 pessoas, 
salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar;

c) Fixação de normas de organização do trabalho, designadamente através da promoção do 
regime de teletrabalho, e de normas de proteção sanitária, de higiene e segurança;

d) Limitação ou condicionamento de certas atividades económicas;
e) Fixação de regras de funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de 

serviços;
f) Racionalização da utilização dos serviços públicos de transportes, comunicações e abaste-

cimento de água e energia, bem como do consumo de bens de primeira necessidade.

3 — Estabelecer, no âmbito da proteção e socorro:

a) A manutenção do estado de prontidão das forças e serviços de segurança e de todos os 
agentes de proteção civil, com reforço de meios para eventuais operações de apoio na área da 
saúde pública;

b) A manutenção do funcionamento da Subcomissão COVID -19, no âmbito da Comissão Na-
cional de Proteção Civil, em regime de permanência, enquanto estrutura responsável pela recolha 
e tratamento da informação relativa ao surto epidémico em curso, garantindo uma permanente 
monitorização da situação;

c) A utilização, quando necessário, do sistema de avisos à população pela Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

4 — Reforçar que, durante o período de vigência da situação de calamidade, os cidadãos e as 
demais entidades têm, nos termos dos n.ºs 1 a 3 do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na 
sua redação atual, o dever de colaboração, nomeadamente no cumprimento de ordens ou instru-
ções dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança interna e pela proteção civil e na pronta 
satisfação de solicitações que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades competentes para 
a concretização das medidas que justificam a presente declaração de calamidade.

5 — Estabelecer que o Governo avalia, a todo o tempo, a necessidade de aprovação de um 
quadro sancionatório por violação da presente resolução, com base no reporte efetuado pelas forças 
e serviços de segurança ao membro do Governo responsável pela área da administração interna 
relativamente ao grau de acatamento das medidas adotadas pela presente resolução.

6 — Reforçar, sem prejuízo dos números anteriores, que compete às forças e serviços de 
segurança e à polícia municipal fiscalizar o cumprimento do disposto na presente resolução, me-
diante:

a) A sensibilização da comunidade quanto ao dever cívico de recolhimento;
b) O encerramento dos estabelecimentos e a cessação das atividades previstas no anexo I 

ao regime anexo à presente resolução e da qual faz parte integrante;
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c) A emanação das ordens legítimas, nos termos da presente resolução, designadamente para 
recolhimento ao respetivo domicílio;

d) A cominação e a participação por crime de desobediência, nos termos e para os efeitos da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 348.º do Código Penal, bem como do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 
3 de julho, na sua redação atual, por violação do disposto nos artigos 5.º e 6.º do regime anexo à 
presente resolução, bem como do confinamento obrigatório de quem a ele esteja sujeito nos termos 
do artigo 2.º do referido regime;

e) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública e a dispersão das con-
centrações superiores a dez pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar;

f) A recomendação a todos os cidadãos do cumprimento do dever cívico de recolhimento 
domiciliário, nos termos e com as exceções previstas no artigo 3.º do regime anexo à presente 
resolução.

7 — Recomendar às juntas de freguesia, no quadro da garantia de cumprimento do disposto 
no regime anexo à presente resolução:

a) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública;
b) A sensibilização de todos os cidadãos para o cumprimento do dever cívico de recolhimento 

domiciliário, nos termos e com as exceções previstas no artigo 3.º;
c) A sinalização junto das forças e serviços de segurança, bem como da polícia municipal, 

dos estabelecimentos a encerrar, para garantir a cessação das atividades previstas no anexo I ao 
regime anexo à presente resolução.

8  - Determinar que, para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 6, as autoridades de saúde 
comunicam às forças e serviços de segurança do local de residência a aplicação das medidas de 
confinamento obrigatório.

9 — Determinar a criação de uma estrutura de monitorização da situação de calamidade, 
coordenada pelo membro do Governo responsável pela área da administração interna, com facul-
dade de delegação, composta por representantes das áreas governativas definidas por despacho 
do Primeiro -Ministro e de representantes das forças e serviços de segurança e da ANEPC, para 
efeitos de acompanhamento regular da situação.

10 — Reforçar que a desobediência e a resistência às ordens legítimas das entidades compe-
tentes, quando praticadas durante a vigência da situação de calamidade e em violação do disposto 
no regime anexo à presente resolução, constituem crime e são sancionadas nos termos da lei penal, 
sendo as respetivas penas agravadas em um terço, nos seus limites mínimo e máximo, nos termos 
do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual.

11 — Determinar que a presente resolução produz efeitos a partir das 00:00 h do dia 3 de 
maio de 2020.

Presidência do Conselho de Ministros, 30 de abril de 2020. — O Primeiro -Ministro, António 
Luís Santos da Costa.

ANEXO

(Regime da situação de calamidade a que se refere o n.º 2 da presente resolução)

Artigo 1.º

Objeto

O presente regime estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia 
SARS -CoV -2 e à doença COVID -19 no âmbito da declaração de situação de calamidade em todo 
o território nacional.
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Artigo 2.º

Confinamento obrigatório

1 — Ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde, no respetivo domicílio 
ou noutro local definido pelas autoridades de saúde:

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 — As autoridades de saúde comunicam às forças e serviços de segurança do local de resi-
dência a aplicação das medidas de confinamento obrigatório.

Artigo 3.º 

Dever cívico de recolhimento domiciliário

1 — Os cidadãos devem abster -se de circular em espaços e vias públicas, bem como em 
espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, e permanecer no respetivo domicílio, exceto 
para deslocações autorizadas pelo presente regime.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, consideram -se deslocações autorizadas 
aquelas que visam:

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 e creches, ao abrigo do n.º 1 do artigo 

10.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual;

a) Deslocações a bibliotecas e arquivos, bem como a espaços verdes e ao ar livre em museus, 
monumentos, palácios e sítios arqueológicos ou similares;

b) Deslocações para efeitos de atividade física e prática desportiva individual e ao ar livre, 
incluindo náutica ou fluvial;

c) Deslocações para a prática da pesca de lazer;
d) Deslocações para visitas a jardins zoológicos, oceanários, fluviários e afins;
e) Deslocações para participação em ações de voluntariado social;
f) 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;

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

h) Deslocações para participação em atos processuais junto das entidades judiciárias ou em 
atos da competência de notários, advogados, solicitadores e oficiais de registo;
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i) Deslocação a estabelecimentos, repartições ou serviços não encerrados no âmbito do pre-
sente regime;

j) Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais de companhia e para 
alimentação de animais;

k) Deslocações de médicos -veterinários, de detentores de animais para assistência médico-
-veterinária, de cuidadores de colónias reconhecidas pelos municípios, de voluntários de associações 
zoófilas com animais a cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e serviços 
veterinários municipais para recolha e assistência de animais;

l) Deslocações por parte de pessoas portadoras de livre -trânsito, emitido nos termos legais, 
no exercício das respetivas funções ou por causa delas;

m) 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;

n) Deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa;
o) Retorno ao domicílio pessoal;
p) Deslocações para outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força 

maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.

3 — Os veículos particulares podem circular na via pública para realizar as atividades men-
cionadas no número anterior ou para reabastecimento em postos de combustível.

4 — Para os efeitos do presente regime, a atividade dos atletas de alto rendimento e seus 
treinadores, bem como acompanhantes desportivos do desporto adaptado, é equiparada a ativi-
dade profissional.

5  - 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.

6 — Compete às forças e serviços de segurança e à polícia municipal fiscalizar o cumprimento 
do disposto no presente artigo, mediante a recomendação a todos os cidadãos do cumprimento 
do dever cívico de recolhimento domiciliário, bem como o aconselhamento da não concentração 
de pessoas na via pública e a dispersão das concentrações superiores a 10 pessoas, salvo se 
pertencerem ao mesmo agregado familiar ou para a realização profissional de filmagens, com 
respeito pelas normas de distanciamento físico e demais regras sanitárias, conforme orientações 
da autoridade de saúde.

Artigo 4.º 

Teletrabalho

É obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo laboral, 
sempre que as funções em causa o permitam.

Artigo 5.º 

Instalações e estabelecimentos encerrados

São encerradas as instalações e estabelecimentos referidos no anexo I ao presente regime 
e que dele faz parte integrante.

Artigo 6.º 

Atividades suspensas no âmbito do comércio a retalho e de prestação de serviços

1 — São suspensas as atividades em estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação 
de serviços que disponham de uma área de venda ou prestação de serviços superior a 200 metros 
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quadrados, bem como os que se encontrem em conjuntos comerciais, salvo se dispuserem de área 
igual ou inferior e uma entrada autónoma e independente pelo exterior.

2 — Excetuam -se do disposto no número anterior os estabelecimentos comerciais e atividades 
de prestação de serviços elencados no anexo II ao presente regime e que dele faz parte integrante, 
os estabelecimentos de comércio de livros e suportes musicais, bem como os 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 estabelecimento pelo público.

Artigo 7.º 

Restauração e similares

1 — 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.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, os estabelecimentos de restauração e simila-
res estão dispensados de licença para confeção destinada a consumo fora do estabelecimento ou 
entrega no domicílio e podem determinar aos seus trabalhadores, desde que com o seu consenti-
mento, a participação nas respetivas atividades, ainda que as mesmas não integrassem o objeto 
dos respetivos contratos de trabalho.

Artigo 8.º 

Aluguer de veículos de passageiros sem condutor

É permitido o exercício da atividade de aluguer de veículos de passageiros sem condutor 
(rent -a -car), nas seguintes hipóteses:

a) Para as deslocações excecionalmente autorizadas ao abrigo do presente regime;
b) Para o exercício das atividades de comércio a retalho ou de prestação de serviços autori-

zadas ao abrigo do presente regime;
c) Para prestação de assistência a condutores e veículos avariados, imobilizados ou sinistra-

dos;
d) Quando os veículos se destinem à prestação de serviços públicos essenciais ou sejam 

contratualizados ao abrigo do regime jurídico do parque de veículos do Estado, previsto no Decreto-
-Lei n.º 170/2008, de 26 de agosto, na sua redação atual.

Artigo 9.º 

Comércio a retalho em estabelecimentos de comércio por grosso

1 — É permitido aos titulares da exploração de estabelecimentos de comércio por grosso de 
distribuição alimentar vender os seus produtos diretamente ao público, exercendo cumulativamente 
a atividade de comércio a retalho.

2 — Os bens destinados à venda a retalho devem exibir o respetivo preço de venda ao público 
e ser disponibilizados para aquisição sob forma unitária.

3  - Os titulares da exploração de estabelecimentos de comércio por grosso de distribuição 
alimentar nos quais se realizem vendas a retalho devem adotar, se necessário, medidas para 
acautelar que as quantidades disponibilizadas a cada consumidor são adequadas e dissuasoras 
de situações de açambarcamento.

4 — Os titulares da exploração de estabelecimentos de comércio por grosso de distribuição 
alimentar que pretendam exercer atividade de comércio a retalho nos termos do número anterior 
estão obrigados ao cumprimento das regras de ocupação, permanência e distanciamento social, 
de higiene, relativas a equipamentos de proteção individual e soluções de base alcoólica, horários 
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de atendimento, atendimento prioritário, livro de reclamações em formato físico e ao dever de 
prestação de informações, previstas no presente regime.

Artigo 10.º 

Regras de ocupação, permanência e distanciamento físico

1 — Em todos os locais onde são exercidas atividades de comércio e de serviços nos termos 
do presente regime, sejam estabelecimentos de comércio, por grosso ou a retalho, ou grandes 
superfícies comerciais, conjuntos comerciais, mercados, lotas ou estabelecimentos de prestação 
de serviços, devem ser observadas as seguintes regras de ocupação, permanência e distancia-
mento social:

a) A afetação dos espaços acessíveis ao público deve observar regra de ocupação máxima 
indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área;

b) A adoção de medidas que assegurem uma distância mínima de dois metros entre as pessoas, 
incluindo aquelas que estão efetivamente a adquirir o produto ou a receber o serviço, podendo, 
se necessário, determinar -se a não utilização de todos os postos de atendimento ou de prestação 
do serviço;

c) Assegurar -se que as pessoas permanecem dentro do estabelecimento apenas pelo tempo 
estritamente necessário à aquisição dos bens ou serviços;

d) Proibição de situações de espera para atendimento no interior dos estabelecimentos de 
prestação de serviços, devendo os operadores económicos recorrer, preferencialmente, a meca-
nismos de marcação prévia;

e) Definir, sempre que possível, circuitos específicos de entrada e saída nos estabelecimentos, 
utilizando portas separadas;

f) Observar outras regras definidas pela Direção-Geral da Saúde;
g) Incentivar a adoção de códigos de conduta aprovados para determinados setores de ativi-

dade ou estabelecimentos, desde que não contrariem o disposto no presente regime.

2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior:

a) Entende -se por «área», a área destinada ao público, incluindo as áreas de uso coletivo ou 
de circulação, à exceção das zonas reservadas a parqueamento de veículos;

b) Os limites previstos de ocupação máxima por pessoa não incluem os funcionários e pres-
tadores de serviços que se encontrem a exercer funções nos espaços em causa.

3 — Os gestores, os gerentes ou os proprietários dos espaços e estabelecimentos devem 
envidar todos os esforços no sentido de:

a) Efetuar uma gestão equilibrada dos acessos de público, em cumprimento do disposto nos 
números anteriores;

b) Monitorizar as recusas de acesso de público, de forma a evitar, tanto quanto possível, a 
concentração de pessoas à entrada dos espaços ou estabelecimentos.

Artigo 11.º 

Regras de higiene

Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços onde sejam exercidas 
atividades nos termos do presente regime devem observar as seguintes regras de higiene:

a) A prestação do serviço e o transporte de produtos devem ser efetuados mediante o respeito 
das necessárias regras de higiene definidas pela Direção-Geral da Saúde;

b) Os operadores económicos devem promover a limpeza e desinfeção diárias e periódicas 
dos espaços, equipamentos, objetos e superfícies, com os quais haja um contacto intenso;
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c) Os operadores económicos devem promover a limpeza e desinfeção, após cada utilização 
ou interação, dos terminais de pagamento automático (TPA), equipamentos, objetos, superfícies, 
produtos e utensílios de contacto direto com os clientes;

d) Os operadores económicos devem promover a contenção, tanto quanto possível, pelos 
trabalhadores ou pelos clientes, do toque em produtos ou equipamentos bem como em artigos 
não embalados, os quais devem preferencialmente ser manuseados e dispensados pelos traba-
lhadores;

e) Nos estabelecimentos de comércio a retalho de vestuário e similares, durante a presente 
fase, deve ser promovido o controlo do acesso aos provadores, salvaguardando -se, quando apli-
cável, a inativação parcial de alguns destes espaços, por forma a garantir as distâncias mínimas 
de segurança, e garantindo -se a desinfeção dos mostradores, suportes de vestuário e cabides 
após cada utilização, bem como a disponibilização de solução antisséptica de base alcoólica para 
utilização pelos clientes;

f) Em caso de trocas, devoluções ou retoma de produtos usados, os operadores devem, sempre 
que possível, assegurar a sua limpeza e desinfeção antes de voltarem a ser disponibilizados para 
venda, a menos que tal não seja possível ou comprometa a qualidade dos produtos;

g) Outras regras definidas em códigos de conduta aprovados para determinados setores de 
atividade ou estabelecimentos, desde que não contrariem o disposto no presente regime.

Artigo 12.º 

Soluções de base alcoólica

Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços onde sejam exercidas 
atividades nos termos do presente regime devem procurar assegurar a disponibilização de soluções 
líquidas de base alcoólica, para os trabalhadores e clientes, junto de todas as entradas e saídas 
dos estabelecimentos, assim como no seu interior, em localizações adequadas para desinfeção de 
acordo com a organização de cada espaço.

Artigo 13.º 

Horários de atendimento

1 — Os horários de funcionamento dos estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação 
de serviços podem ser ajustados, por forma a garantir um desfasamento da hora de abertura ou de 
encerramento, por iniciativa dos próprios, por decisão concertada, por decisão dos gestores dos 
espaços onde se localizam os estabelecimentos ou do membro do Governo da área da economia, 
sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2 — Os estabelecimentos que apenas retomam a sua atividade a partir da entrada em vigor 
do presente regime, não podem, em qualquer caso, abrir antes das 10:00h.

3 —  Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços podem encerrar 
em determinados períodos do dia para assegurar operações de limpeza e desinfeção dos funcio-
nários, dos produtos ou do espaço.

4 — Os horários de funcionamento dos estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação 
de serviços podem ser limitados ou modificados por despacho do membro do Governo responsável 
pela área da economia, durante o período de vigência do presente regime.

Artigo 14.º 

Atendimento prioritário

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 os profissionais 
de saúde, os elementos das forças e serviços de segurança, de proteção e socorro, o pessoal das 
forças armadas e de prestação de serviços de apoio social.
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Artigo 15.º 

Dever de prestação de informações

Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços onde sejam exercidas 
atividades nos termos do presente regime devem informar, de forma clara e visível, os clientes rela-
tivamente às novas regras de funcionamento, acesso, prioridade, atendimento, higiene, segurança 
e outras relevantes aplicáveis a cada estabelecimento.

Artigo 16.º 

Atividade física e desportiva

1 — A prática de atividade física e desportiva em contexto não competitivo e ao ar livre pode 
ser realizada, desde que se assegurem as seguintes condições:

a) Respeito de um distanciamento mínimo de dois metros entre cidadãos, para atividades que 
se realizem lado -a -lado, ou de quatro metros, para atividades em fila;

b) Impedimento de partilha de materiais e equipamentos, incluindo sessões com treinadores 
pessoais;

c) Impedimento de acesso à utilização de balneários;
d) O cumprimento de um manual de procedimentos de proteção de praticantes e funcioná-

rios.

2 — É permitido o exercício de atividade física e desportiva até cinco praticantes com en-
quadramento de um técnico, ou a prática de atividade física e desportiva recreacional até dois 
praticantes.

3 — Excetuam -se dos limites estabelecidos no número anterior os atletas profissionais ou de 
alto rendimento.

4 — As instalações desportivas em funcionamento para efeitos dos números anteriores regem-
-se pelo disposto no artigo 11.º, com as devidas adaptações.

Artigo 17.º 

Serviços públicos

1 — Os serviços públicos retomam o atendimento presencial por marcação a partir do dia 4 
de maio de 2020.

2 — As Lojas do Cidadão permanecem encerradas, mantendo -se o atendimento presencial por 
marcação nas Lojas de Cidadão apenas nas localidades onde não existam balcões desconcentra-
dos, bem como a prestação desses serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto 
com os cidadãos e as empresas.

3 — Aos serviços abrangidos pelo presente artigo aplica -se o disposto nos artigos 11.º e 14.º.

Artigo 18.º 

Eventos

1 — Não é permitida a realização de celebrações e de outros eventos que impliquem uma 
aglomeração de pessoas em número superior a 10.

2  - Em situações devidamente justificadas, os membros do Governo responsáveis pelas áreas 
da administração interna e da saúde podem, conjuntamente, autorizar a realização de celebrações 
ou eventos, definindo os respetivos termos.
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Artigo 19.º 

Funerais

1 — 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.

2 — Do limite fixado nos termos do número anterior não pode resultar a impossibilidade da 
presença no funeral de cônjuge ou unido de facto, ascendentes, descendentes, parentes ou afins.

ANEXO I

(a que se refere o artigo 5.º)

1 — Atividades recreativas, de lazer e diversão:

Salões de dança ou de festa;
Circos;
Parques de diversões e parques recreativos para crianças e similares;
Parques aquáticos, sem prejuízo do acesso dos trabalhadores para efeitos de cuidado dos 

animais;
Quaisquer locais cobertos 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 e do acesso a espaços verdes ao ar livre 
inseridos nos mesmos;

Praças, locais e instalações tauromáquicas;
Galerias de arte e salas de exposições;
Pavilhões de congressos, salas polivalentes, salas de conferências e pavilhões multiúsos;
Todos os eventos de natureza cultural realizados em recintos cobertos e ao ar livre.

3 — Atividades desportivas, salvo as destinadas à atividade dos praticantes desportivos pro-
fissionais e de alto rendimento, em contexto de treino:

Campos de futebol, rugby e similares;
Pavilhões ou recintos fechados;
Pavilhões de futsal, basquetebol, andebol, voleibol, hóquei em patins e similares;
Campos de tiro cobertos;
Courts de ténis, padel e similares cobertos;
Pistas cobertas de patinagem, hóquei no gelo e similares;
Piscinas cobertas ou descobertas;
Ringues de boxe, artes marciais e similares;
Circuitos permanentes cobertos de motas, automóveis e similares;
Velódromos cobertos;
Hipódromos e pistas similares cobertas;
Pavilhões polidesportivos;
Ginásios e academias;
Pistas de atletismo cobertas;
Estádios.
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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 cobertas, salvo as destinadas 
à atividade dos praticantes desportivos profissionais e de alto rendimento, em contexto de treino;

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 – Serviços de restauração ou de bebidas:

Restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, com as exceções do presente 
regime;

Estabelecimentos de bebidas e similares, com ou sem espaços de dança;
Bares e restaurantes de hotel, com as exceções do presente regime;
Esplanadas.

7 — Termas e spas ou estabelecimentos afins, bem como solários, serviços de tatuagem e 
similares, designadamente implantação de piercings.

8 — Escolas de línguas e centros de explicações, salvo, quanto aos primeiros, para efeito de 
realização de provas, no estrito cumprimento do distanciamento físico recomendado pela autori-
dade de saúde.

ANEXO II

(a que se refere o artigo 6.º)

1 — Minimercados, supermercados, hipermercados;
2 — Frutarias, talhos, peixarias, padarias;
3 — Mercados, nos casos de venda de produtos alimentares;
4 — Produção e distribuição alimentar;
5 — Lotas;
6 — Restauração e bebidas, nos termos do presente regime;
7 — Confeção de refeições prontas a levar para casa, nos termos do presente regime;
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, serviços 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 serviços de 
transporte de passageiros);

15 — Serviços habilitados para o fornecimento de água, a recolha e tratamento de águas 
residuais e ou de resíduos gerados no âmbito das atividades ou nos estabelecimentos referidos 
no presente anexo;

16 — Papelarias e tabacarias (jornais, tabaco);
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17 — Jogos sociais;
18 — Centros de atendimento médico -veterinário;
19 — Estabelecimentos de venda de animais de companhia e de alimentos e rações;
20 — Estabelecimentos de venda de flores, plantas, sementes e fertilizantes e produtos fitos-

sanitários químicos e biológicos; 
21 — Estabelecimentos de lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles;
22 — Drogarias;
23 — Lojas de ferragens e estabelecimentos de venda de material de bricolage;
24 — Postos de abastecimento de combustível e postos de carregamento de veículos elétricos;
25 — Estabelecimentos de venda de combustíveis para uso doméstico;
26 — Estabelecimentos de comércio, manutenção e reparação de velocípedes, veículos au-

tomóveis e motociclos, tratores e máquinas agrícolas, navios e embarcações, bem como de venda 
de peças e acessórios e serviços de reboque;

27 — Estabelecimentos de venda e reparação de eletrodomésticos, equipamento informático 
e de comunicações;

28 — Serviços bancários, financeiros e seguros;
29 — Atividades funerárias e conexas;
30 — Serviços de manutenção e reparações ao domicílio;
31 — Serviços de segurança ou de vigilância ao domicílio;
32 — Atividades de limpeza, desinfeção, desratização e similares;
33 — Serviços de entrega ao domicílio;
34 — Estabelecimentos turísticos, exceto parques de campismo, podendo aqueles prestar 

serviços de restauração e bebidas no próprio estabelecimento exclusivamente para os respetivos 
hóspedes;

35 — Serviços que garantam alojamento estudantil;
36 — Máquinas de vending em empresas, estabelecimentos ou quaisquer instituições nos 

quais aquelas máquinas representem o único meio de acesso a produtos alimentares;
37 — Atividade por vendedores itinerantes, nos termos previstos no presente regime;
38 — Atividade de aluguer de veículos de mercadorias sem condutor (rent -a -cargo);
39 — Atividade de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent -a -car), nos termos 

previstos no artigo 16.º;
40 — Prestação de serviços de execução ou beneficiação das Redes de Faixas de Gestão 

de Combustível;
41 — Estabelecimentos de venda de material e equipamento de rega, assim como produtos 

relacionados com a vinificação, assim como material de acomodação de frutas e legumes;
42 — Estabelecimentos de venda de produtos fitofarmacêuticos e biocidas;
43 — Estabelecimentos de venda de medicamentos veterinários;
44 — Salões de cabeleireiro, barbeiros e institutos de beleza, mediante marcação prévia;
45 — Estabelecimentos de comércio de velocípedes, veículos automóveis e motociclos, tratores 

e máquinas agrícolas, navios e embarcações;
46 — Estabelecimentos de prestação de serviços de atividade imobiliária;
47 — Estabelecimentos de comércio de livros e suportes musicais;
48 — Cantinas ou refeitórios que se encontrem em regular funcionamento;
49 — Outras unidades de restauração coletiva cujos serviços de restauração sejam praticados 

ao abrigo de um contrato de execução continuada;
50 — Estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços situados ao longo 

da rede de autoestradas, no interior dos aeroportos e nos hospitais.

113219421 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020

Sumário: Estabelece uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do 
combate à pandemia da doença COVID 19.

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, reconhecendo a imprescindi-
bilidade de adoção de medidas para assegurar o tratamento da COVID -19, através de um regime 
adequado a esta realidade, que permita estabelecer medidas excecionais e temporárias de resposta 
à doença que foi qualificada pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia.

A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio de COVID -19 tem 
exigido do Governo a aprovação de medidas extraordinárias e de caráter urgente, que envolvem necessaria-
mente a restrição de direitos e liberdades, em especial no que respeita aos direitos de circulação e às liberda-
des económicas, em articulação com as autoridades europeias, com vista a prevenir a transmissão do vírus.

Neste contexto, o Governo aprovou o Decreto n.º 2 -A/2020, de 20 de março, tendo sido, na 
sequência da renovação da declaração do estado de emergência pelo Decreto do Presidente da 
República n.º 17 -A/2020, de 2 de abril, aprovado o Decreto n.º 2 -B/2020, de 2 de abril, no qual foi 
aprovado um conjunto adicional de medidas de modo a minorar o risco de contágio e de propa-
gação da doença e, finalmente, o Decreto n.º 2 -C/2020, de 17 de abril. Na vigência do estado de 
emergência foram definidas regras de confinamento geral com o intuito de conter a transmissão 
do vírus e a expansão da doença COVID -19, mas que, concomitantemente, assegurem o bom 
funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e serviços essenciais.

Ao longo destes dois meses, graças ao esforço dos portugueses e num contexto de compromisso 
alargado entre os diferentes órgãos de soberania, foi possível conter a pandemia e garantir a segurança 
dos portugueses. Nas últimas semanas, verifica -se uma redução sustentada no número de doentes 
COVID internados nos hospitais, bem como da taxa de ocupação das Unidades de Cuidados Intensivos. 
Paralelamente, Portugal reforçou significativamente a sua capacidade de testagem, sendo um dos países 
europeus que mais testes realiza, valor que atinge os mais de 37 mil testes por milhão de habitantes.

Mantendo como prioridade o combate à pandemia, é fundamental iniciar gradualmente o 
levantamento as medidas de confinamento com vista a iniciar a fase de recuperação e revitaliza-
ção da nossa vida em sociedade e da nossa economia. É fundamental que o levantamento das 
medidas seja progressivo e gradual, e que os efeitos das medidas na evolução da pandemia sejam 
sistematicamente avaliados, para possamos retomar a atividade económica e a nossa vida em 
sociedade com a garantia que a pandemia se mantém controlada.

O levantamento gradual das medidas de confinamento conduzirá inevitavelmente a um aumento dos 
novos casos de infeção com o coronavírus, pelo que se torna necessário assegurar um acompanhamento 
constante dos dados epidemiológicos, podendo as medidas tomadas ser adaptadas ou reintroduzidas 
novas medidas para que a pandemia se mantenha controlada. Neste contexto, é essencial garantir uma 
comunicação clara e atempada e a transparência para com os cidadãos e as empresas.

No mesmo sentido, a Comissão Europeia apresentou no dia 15 de abril de 2020, um roteiro 
europeu para o levantamento das medidas de contenção do coronavírus, que em conta contributo 
do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, do painel consultivo da Comissão sobre 
o coronavírus e a experiência dos Estados -Membros e as orientações da Organização Mundial de 
Saúde traçou uma abordagem europeia para as medidas de desconfinamento.

Assim
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Aprovar uma estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento no âmbito 

do combate à pandemia da doença COVID -19, constante do anexo à presente resolução, da qual 
faz parte integrante.

2 — Definir que o calendário da estratégia de levantamento de medidas de confinamento 
contém um período de 15 dias entre cada fase de desconfinamento para que sejam avaliados os 
impactos das medidas na evolução da pandemia.
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3 — Consultar a Direção -Geral da Saúde, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 
Jorge, I. P.; e peritos em epidemiologia e saúde pública sobre a situação epidemiológica e sobre 
as medidas a tomar ou a atualizar tendo em conta:

a) Os critérios epidemiológicos tendo em conta a evolução do risco de transmissibilidade do 
vírus e a estabilização do número de hospitalizações durante um período em análise;

b) A existência de capacidade de resposta assistencial do Serviço Nacional de Saúde em 
termos de acompanhamento, internamento e resposta de cuidados intensivos;

c) Capacidades adequadas de monitorização, incluindo a capacidade de testagem para detetar 
e isolar rapidamente as pessoas infetadas.

4 — Definir que todas as medidas são acompanhadas de condições específicas de funcio-
namento, incluindo regras de lotação, utilização de equipamentos de proteção individual, agenda-
mento e distanciamento físico que acrescem às condições gerais para o levantar de medidas de 
confinamento, designadamente, a disponibilidade no mercado de máscaras e gel desinfetante, a 
higienização regular dos espaços, a higiene das mãos e etiqueta respiratória e a prática do dever 
cívico de recolhimento e de distanciamento físico.

5 — Determinar que a presente resolução produz efeitos na data da sua aprovação.

Presidência do Conselho de Ministros, 30 de abril de 2020. — O Primeiro -Ministro, António 
Luís Santos da Costa.

ANEXO

(a que se refere o n.º 1) 

Datas Medidas

Regras Gerais  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/05 — Confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância 
ativa

— Dever cívico de recolhimento domiciliário
— Proibição de eventos ou ajuntamentos com mais de 10 pessoas
— Lotação máxima de 5 pessoas/100 m2 em espaços fechados
— Funerais: com a presença de familiares

30 -31/05 — Cerimónias religiosas: celebrações comunitárias de acordo com 
regras a definir entre DGS e confissões religiosas

Transportes Públicos  . . . . . . . . . . . . 4/05 — Lotação de 2/3

Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/05 — Exercício profissional continua em regime de teletrabalho, sempre 
que as funções o permitam

1/06 — Teletrabalho parcial, com horários desfasados ou equipas em 
espelho

Serviços Públicos . . . . . . . . . . . . . . . 4/05 — Balcões desconcentrados de atendimento ao público (repartições 
de finanças, conservatórias, entre outros)

1/06 — Lojas de cidadão

Comércio e Restauração  . . . . . . . . . 4/05 — Comércio local: lojas com porta aberta para a rua até 200 m2

— Cabeleireiros, manicures e similares
— Livrarias e comércio automóvel, independentemente da área

18/05 — Lojas com porta aberta para a rua até 400 m2 ou partes de lojas 
até 400 m2 (ou maiores por decisão da autarquia)

— Restaurantes, cafés e pastelarias/esplanadas

1/06 — Lojas com área superior a 400 m2 ou inseridas em centros 
comerciais
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Datas Medidas

Escolas e Equipamentos Sociais . . . 18/05 — 11.º e 12.º anos, ou 2.º e 3.º anos de ofertas formativas (10h -17h)
— Equipamentos sociais na área da deficiência
— Creches (com opção de apoio à família)

1/06 — Creches/Pré -escolar/ ATL

Cultura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/05 — Bibliotecas e arquivos

18/05 — Museus, monumentos e palácios, galerias de arte e similares

1/06 — Cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos

Desporto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/05 — Prática de desportos individuais ao ar livre

30 -31/05 — Futebol: Competições oficiais da 1.ª Liga de futebol e Taça de 
Portugal

 113219373 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.º 20/2020

de 1 de maio

Sumário: Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19.

No âmbito da emergência de saúde pública de âmbito internacional causada pela doença 
COVID -19, o Governo aprovou o Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, no qual foram esta-
belecidas medidas excecionais relativas àquela situação epidemiológica.

Volvido este período, atendendo à continuação do surgimento de casos de contágio em Portugal 
e à imprevisibilidade quanto ao momento final da pandemia, continua a impor -se a aplicação de 
medidas extraordinárias que garantam uma resposta capaz à doença COVID -19 que, não obstante 
o alívio das medidas entretanto adotadas, procurem mitigar o risco de se verificar um retrocesso na 
contenção da transmissão do vírus e a expansão da doença COVID -19 que as medidas adotadas, 
entre outros, pelo Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, permitiram.

No período de tempo decorrido desde a adoção destas medidas excecionais foi igualmente 
decretado — e renovado por duas vezes — o estado de emergência em Portugal, o que levou à 
aprovação de três decretos do Governo com vista à sua regulamentação.

Atento ao facto de o último Decreto do Presidente da República que decreta o estado de 
emergência cessar os seus efeitos às 23:59 h do dia 2 de maio, o Decreto n.º 2 -C/2020, de 17 de 
abril, que regulamentava este estado de emergência, vai igualmente deixar de vigorar.

Não obstante o fim da sua vigência, no Decreto n.º 2 -C/2020, de 17 de abril, constavam várias 
normas cuja aplicabilidade — desde que com respeito dos direitos, liberdades e garantias consa-
grados na Constituição da República Portuguesa — se torna essencial manter, embora agora sob 
forma de decreto -lei, na medida em que tais normas são fundamentais para mitigar o risco de um 
retrocesso no sucesso das medidas adotadas desde 13 de março de 2020.

É igualmente intenção do Governo iniciar o processo — ainda que lento e gradual — de le-
vantamento das medidas de confinamento. Neste contexto, importa assim acautelar que a forma 
gradual como deve operar a retoma da normalidade possível seja refletida do ponto de vista le-
gislativo. Para o efeito, a título exemplificativo, devem ser implementadas regras que assegurem 
a retoma gradual do funcionamento dos serviços públicos ou a forma como devem ser atendidos 
documentos expirados que não puderam, entretanto, ser renovados em face do contexto vivido, 
bem como deve ser assegurado que as autoridades competentes continuam a ter condições para 
assegurar o escrupuloso respeito pelos direitos dos trabalhadores.

Deste modo, o objeto do presente decreto -lei é constituído, por um lado, pelas normas 
que constavam dos decretos do Governo que regulamentavam o estado de emergência — e 
cuja admissibilidade nesta sede se afigura possível — e, por outro lado, pelas normas que se 
afiguram como importantes para assegurar a reposição — ainda que gradual e lenta — da nor-
malidade possível.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto -lei procede à sétima alteração ao Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, 
ratificado pela Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de março, e alterado pelos Decretos -Leis n.os 10 -E/2020, 
de 24 de março, e 12 -A/2020, de 6 de abril, pelas Leis n.os 4 -A/2020, de 6 de abril, e 5/2020, de 
10 de abril, e pelos Decretos -Leis n.os 14 -F/2020, de 13 de abril, e 18/2020, de 23 de abril, que 
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estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coro-
navírus — COVID -19.

Artigo 2.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março

Os artigos 10.º, 12.º, 16.º e 17.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua 
redação atual, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 10.º

[...]

1 — [...].
2 — [...].
3 — [...].
4 — São serviços essenciais, para efeitos do disposto no n.º 1, os definidos em portaria do 

membro do Governo responsável pela Presidência do Conselho de Ministros.

Artigo 12.º

[...]

1 — [...].
2 — A afetação dos espaços acessíveis ao público dos demais estabelecimentos de restau-

ração ou de bebidas e de estabelecimentos comerciais ou de serviços deve observar as regras de 
ocupação que vierem a ser definidas por portaria do membro do Governo responsável pela área 
da economia.

3 — [...].

Artigo 16.º

[...]

1 — [...].
2 — O cartão do cidadão, certidões e certificados emitidos pelos serviços de registos e da 

identificação civil, carta de condução, documentos e vistos relativos à permanência em território 
nacional, bem como as licenças e autorizações cuja validade expire a partir da data de entrada em 
vigor do presente decreto -lei ou nos 15 dias imediatamente anteriores são aceites, nos mesmos 
termos, até 30 de junho de 2020.

3 — Os documentos referidos nos números anteriores continuam a ser aceites nos mesmos 
termos após 30 de junho de 2020, desde que o seu titular faça prova de que já procedeu ao agen-
damento da respetiva renovação.

Artigo 17.º

[...]

1 — [Revogado.]
2 — [Revogado.]
3 — Os trabalhos de gestão de combustível definidos nos n.os 2, 10 e 13 do artigo 15.º do Decreto-

-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, devem decorrer até 31 de maio.»
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Artigo 3.º

Aditamento ao Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março

São aditados ao Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, os 
artigos 13.º -A a 13.º -C, 15.º -A, 25.º -A a 25.º -C, 34.º -A e 34.º -B e 35.º -A a 35.º -I, com a seguinte 
redação:

«Artigo 13.º -A

Transportes

1 — As entidades públicas ou privadas responsáveis por transporte coletivo de passageiros 
devem assegurar, cumulativamente:

a) Lotação máxima de 2/3 da sua capacidade para o transporte terrestre, fluvial e marítimo;
b) A adequação do número máximo de passageiros transportados no transporte aéreo, impondo 

um valor limite de acordo com as recomendações sobre lotação máxima, a definir em portaria do 
membro do Governo responsável pela área dos transportes aéreos;

c) A limpeza diária, a desinfeção semanal e a higienização mensal dos veículos, instalações e 
equipamentos utilizados pelos passageiros e outros utilizadores, de acordo com as recomendações 
das autoridades de saúde.

2 — No transporte em táxi e no transporte individual e remunerado de passageiros em veículos 
descaracterizados a partir de plataforma eletrónica, os bancos dianteiros devem ser utilizados ape-
nas pelo motorista, não podendo a ocupação máxima dos veículos pelos passageiros ultrapassar 
as recomendações sobre lotação máxima, a definir em portaria dos membros do Governo respon-
sáveis pelas áreas dos transportes e do ambiente, devendo ainda ser acautelada a renovação do 
ar interior das viaturas e a limpeza das superfícies.

3 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, podem ser adotadas outras medidas 
adicionais que sejam adequadas e necessárias no sentido de preservar a saúde pública, designa-
damente a não disponibilização da venda de títulos de transporte a bordo, a instalação de separa-
ções físicas entre os condutores e os passageiros e a disponibilização de gel ou solução cutânea 
desinfetante.

Artigo 13.º -B

Uso de máscaras e viseiras

1 — É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência nos espaços 
e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, nos serviços e edifícios de atendimento 
ao público e nos estabelecimentos de ensino e creches pelos funcionários docentes e não docentes 
e pelos alunos maiores de seis anos.

2 — A obrigatoriedade referida no número anterior é dispensada quando, em função da natu-
reza das atividades, o seu uso seja impraticável.

3 — É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras na utilização de transportes coletivos de 
passageiros.

4 — Para efeitos do disposto no número anterior, a utilização de transportes coletivos de 
passageiros inicia -se nos termos do n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 28/2006, de 4 de julho, na sua 
redação atual.

5 — Incumbe às pessoas ou entidades, públicas ou privadas, que sejam responsáveis pelos 
respetivos espaços ou estabelecimentos, serviços e edifícios públicos ou meios de transporte, a 
promoção do cumprimento do disposto no presente artigo.

6 — Sem prejuízo do número seguinte, em caso de incumprimento, as pessoas ou entidades 
referidas no número anterior devem informar os utilizadores não portadores de máscara que não 
podem aceder, permanecer ou utilizar os espaços, estabelecimentos ou transportes coletivos de 
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passageiros e informar as autoridades e forças de segurança desse facto caso os utilizadores 
insistam em não cumprir aquela obrigatoriedade.

7 — O incumprimento do disposto no n.º 3 constitui contraordenação, punida com coima de 
valor mínimo correspondente a € 120 e valor máximo de € 350.

Artigo 13.º -C

Controlo de temperatura corporal

1 — No atual contexto da doença COVID -19, e exclusivamente por motivos de proteção da 
saúde do próprio e de terceiros, podem ser realizadas medições de temperatura corporal a traba-
lhadores para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho.

2 — O disposto no número anterior não prejudica o direito à proteção individual de dados, 
sendo expressamente proibido o registo da temperatura corporal associado à identidade da pessoa, 
salvo com expressa autorização da mesma.

3 — Caso haja medições de temperatura superiores à normal temperatura corporal, pode ser 
impedido o acesso dessa pessoa ao local de trabalho.

Artigo 15.º -A

Recolha de assinatura dos juízes participantes em tribunal coletivo

A assinatura dos outros juízes que, para além do relator, tenham intervindo em tribunal cole-
tivo, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 153.º do Código de Processo Civil, aprovado pela Lei 
n.º 41/2013, de 26 de junho, na sua redação atual, pode ser substituída por declaração escrita do 
relator atestando o voto de conformidade dos juízes que não assinaram.

Artigo 25.º -A

Regime excecional de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos

1 — Os imunodeprimidos e os portadores de doença crónica que, de acordo com as orienta-
ções da autoridade de saúde, devam ser considerados de risco, designadamente os hipertensos, os 
diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores de doença respiratória crónica, os doentes 
oncológicos e os portadores de insuficiência renal, podem justificar a falta ao trabalho mediante 
declaração médica, desde que não possam desempenhar a sua atividade em regime de teletrabalho 
ou através de outras formas de prestação de atividade.

2 — A declaração médica referida no número anterior deve atestar a condição de saúde do 
trabalhador que justifica a sua especial proteção.

3 — O regime previsto no presente artigo não é aplicável aos trabalhadores dos serviços 
essenciais previstos no artigo 10.º

Artigo 25.º -B

Regime excecional de atividades de apoio social

1 — Durante a situação de calamidade, podem ser utilizados os equipamentos sociais que 
estejam aptos a entrar em funcionamento e dotados dos equipamentos necessários, nos termos 
do artigo 11.º e seguintes do Decreto -Lei n.º 64/2007, de 14 de março, na sua redação atual.

2 — Compete ao Instituto da Segurança Social, I. P.:

a) Fixar o número de vagas destes estabelecimentos de acordo com as orientações emitidas 
pela Direção -Geral da Saúde ou em articulação com esta;

b) Realizar a gestão da ocupação destas vagas, privilegiando o acolhimento de pessoas com 
alta hospitalar e outras necessidades detetadas na comunidade.
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3 — Esta autorização provisória de funcionamento cessa a 30 de setembro de 2020, após a qual 
deve ser retomado e concluído o procedimento de autorização de funcionamento, salvaguardando-
-se, nos termos legais e sempre que possível, a continuidade da atividade já iniciada.

4 — Durante a situação de calamidade pode haver lugar a alteração transitória da utilização 
do espaço do edificado, relativamente ao atualmente estabelecido, quer nos equipamentos sociais 
referidos no n.º 1, quer nos que se encontram em funcionamento, licenciados e/ou com acordo de 
cooperação.

5 — Em obediência das regras e orientações da Direção -Geral da Saúde, e para os efeitos 
das medidas previstas no presente artigo, pode ainda ser redefinida a capacidade de cada esta-
belecimento.

Artigo 25.º -C

Manutenção de contrato de trabalho em situação de crise empresarial

1 — As empresas com estabelecimentos cujas atividades tenham sido objeto de levanta-
mento de restrição de encerramento após o termo do estado de emergência ou de restrição 
imposta por determinação legislativa ou administrativa, nos termos previstos no Decreto -Lei 
n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, ou ao abrigo da Lei de Bases da Prote-
ção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, assim como da 
Lei de Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro, continuam, a partir 
desse momento, a poder aceder ao mecanismo de lay off simplificado, previsto no Decreto -Lei 
n.º 10 -G/2020, de 26 de março, na sua redação atual, desde que retomem a atividade no prazo 
de oito dias.

2 — O incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade da empresa 
previsto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 10 -G/2020, de 26 de março, na sua redação 
atual, é regulamentado por portaria do membro do Governo responsável pela área do trabalho, 
designadamente no que respeita aos procedimentos, condições e termos de acesso.

3 — Para efeitos de incumprimento e restituição do apoio extraordinário à manutenção de 
contrato de trabalho em empresa em situação de crise empresarial, previsto no artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 10 -G/2020, de 26 de março, na sua redação atual, não é aplicável a alínea e) do n.º 1 do 
artigo 303.º do Código do Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na 
sua redação atual, na parte referente às renovações de contratos.

Artigo 34.º -A

Reforço dos meios e poderes da Autoridade para as Condições do Trabalho

Durante a vigência do presente decreto -lei e para permitir o reforço de emergência em recur-
sos humanos de forma a assegurar a capacidade de resposta da Autoridade para as Condições 
do Trabalho:

a) É dispensado o acordo do órgão ou serviço de origem, previsto no artigo 94.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, e bem assim como o disposto na alínea a) do n.º 2 do Despacho n.º 3614 -D/2020, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 58, de 23 de março, relativamente a processos de 
mobilidade de inspetores e técnicos superiores para a Autoridade para as Condições do Trabalho, 
iniciados antes ou após a entrada em vigor do presente decreto -lei;

b) Mediante despacho do Primeiro -Ministro e do membro do Governo responsável pela área 
do trabalho, solidariedade e segurança social, podem ser requisitados inspetores e técnicos su-
periores dos serviços de inspeção previstos no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 276/2007, de 31 de 
julho, para reforço temporário da Autoridade para as Condições do Trabalho, sendo para este efeito 
dispensado o acordo dos dirigentes máximos dos serviços mencionados na alínea anterior e do 
respetivo trabalhador, que deve exercer, preferencialmente, a sua atividade na área geográfica 
prevista no n.º 1 do artigo 95.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo 
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à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, e se mantém sujeito ao regime jurídico e 
disciplinar que decorre do seu vínculo laboral;

c) A Autoridade para as Condições do Trabalho fica autorizada a contratar aquisição de serviços 
externos que auxiliem a execução da sua atividade, ao abrigo do disposto no regime excecional de 
contratação pública previsto no artigo 2.º

Artigo 34.º -B

Avaliação de risco nos locais de trabalho

Para efeitos do disposto na Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, na sua redação atual, as 
empresas elaboram um plano de contingência adequado ao local de trabalho e de acordo com as 
orientações da Direção -Geral da Saúde e da Autoridade para as Condições de Trabalho.

Artigo 35.º -A

Exercício de atividade funerária

As empresas que exerçam atividade funerária nos termos do Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16 
de janeiro, na sua redação atual, devem manter a sua atividade e realizar os serviços fúnebres dos 
mortos diagnosticados com COVID -19.

Artigo 35.º -B

Gestão de resíduos

1 — A taxa de gestão de resíduos, nos sistemas de gestão de resíduos urbanos, pode incidir 
sobre a quantidade de resíduos destinados a operações de eliminação e valorização no período 
homólogo de 2019, nos termos do disposto no artigo 58.º do Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de 
setembro, na sua redação atual.

2 — A taxa de gestão de resíduos aplicável às entidades responsáveis por sistemas de gestão 
de fluxos específicos de resíduos, individuais ou integrados, pode ser determinada nos termos do 
disposto no n.º 10 do artigo 58.º do Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, na sua redação 
atual, tendo por base as toneladas de resíduos apuradas no período homólogo de 2019.

3 — A taxa de gestão de resíduos adicional e não repercutível, prevista no n.º 11 do artigo 58.º 
do Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, na sua redação atual, incide sobre o desempenho 
do sistema de gestão de resíduos urbanos fora do período de vigência do estado de emergência.

4 — As fórmulas de cálculo e os elementos de base ao apuramento da taxa de gestão de 
resíduos, previstos nos números anteriores, para o período em que se verificar a situação de cala-
midade, são definidos por despacho do membro do Governo responsável pela área do ambiente.

5 — Podem, durante o período em que se verificar a situação de calamidade, ser depositados 
em aterro resíduos que não tenham sido objeto de tratamento.

6 — É dispensado o parecer prévio da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 
e da Autoridade da Concorrência, no âmbito dos procedimentos de autorização de exercício das 
atividades complementares referentes à partilha de infraestruturas de tratamento, por motivos de 
saúde pública, entre sistemas de gestão de resíduos urbanos.

7 — Estão isentas de licenciamento nos termos do Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, 
na sua redação atual, as operações de aumento da capacidade de armazenamento dos operadores 
de gestão de resíduos urbanos e hospitalares.

8 — Para efeitos do número anterior devem ser garantidas as condições de segurança e de 
salubridade.

9 — A extensão dos horários de funcionamento dos operadores de gestão de resíduos é 
autorizada por despacho do membro do Governo responsável pela área do ambiente.

10 — O transporte de resíduos não acompanhados por guias eletrónicas de acompanha-
mento de resíduos pode fazer -se mediante autorização da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. 
(APA, I. P.), quando o estabelecimento produtor de resíduos não se encontre inscrito no Sistema 
Integrado de Licenciamento do Ambiente, em situações de manifesto interesse público.



N.º 85-A 1 de maio de 2020 Pág. 8

Diário da República, 1.ª série

11 — Não estão sujeitos a inscrição e a registo de dados no Sistema Integrado de Registo 
Eletrónico de Resíduos os estabelecimentos referidos no número anterior.

12 — Os estabelecimentos produtores de resíduos referidos no n.º 10 devem transmitir as 
quantidades transportadas e os respetivos destinos ao estabelecimento da organização a que per-
tencem, seja hospitalar, da administração regional de saúde associada ou do município respetivo, 
o qual deve reportar à APA, I. P., nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 48.º do Decreto -Lei 
n.º 178/2006, de 5 de setembro, na sua redação atual.

Artigo 35.º -C

Suspensão e prorrogação de prazos para os trabalhos de gestão de combustível

1 — Até 30 de junho de 2020, os municípios garantem a realização de todos os trabalhos de 
gestão de combustível nos termos previstos na lei, devendo substituir -se aos proprietários e outros 
produtores florestais em incumprimento.

2 — Quando o termo do prazo das autorizações para cortes ou arranques de sobreiros e azi-
nheiras, em povoamentos ou isolados, cartas de caçador e zonas de caça tenha ocorrido no período 
da declaração do estado de emergência, esse prazo é prorrogado até 30 de setembro de 2020.

3 — Quando o termo do prazo das autorizações para cortes ou arranques de sobreiros e azi-
nheiras, em povoamentos ou isolados, cartas de caçador e zonas de caça tenha ocorrido no período 
da declaração do estado de emergência, esse prazo é prorrogado até 30 de setembro de 2020.

4 — Quando o termo dos prazos previstos no processo de constituição das zonas de inter-
venção florestal tenha ocorrido no período da declaração do estado de emergência, esses prazos 
são prorrogados até 30 de setembro de 2020.

Artigo 35.º -D

Suspensão dos prazos para os planos municipais

1 — Até 180 dias após a cessação do estado de emergência ficam suspensos:

a) Os prazos previstos no n.º 1 do artigo 78.º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, na sua re-
dação atual;

b) Os prazos previstos no n.º 2 do artigo 199.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio;
c) Os prazos previstos nas portarias que aprovam os Programas Regionais de Ordenamento 

Florestal para atualização dos planos territoriais preexistentes.

2 — O prazo para aprovação ou atualização dos Planos Municipais de Defesa da Floresta, pre-
visto no n.º 7 do artigo 203.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, é prorrogado até 31 de maio de 2020.

3 — Até 90 dias após a cessação do estado de emergência, os pareceres vinculativos da 
Comissão de Defesa da Floresta, previstos no artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de 
junho, na sua redação atual, são substituídos por parecer do Instituto da Conservação da Natureza 
e das Floresta, I. P.

4 — Na ausência de Plano Operacional Municipal de Defesa da Floresta aprovado para o ano 
de 2020, mantém -se em vigor o plano aprovado em 2019, devendo este ser atualizado mediante 
deliberação da câmara municipal até 31 de maio de 2020 e comunicado aos membros que integram 
a Comissão Municipal de Defesa da Floresta.

Artigo 35.º -E

Voluntários da Cruz Vermelha Portuguesa

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 voluntários da Cruz Vermelha Portuguesa que comprovadamente sejam chamados para prestar 
socorro ou transporte no âmbito da situação epidémica da COVID -19.
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Artigo 35.º -F

Prestação de serviço efetivo por militares na reserva

Até ao dia 31 de dezembro de 2020, fica autorizada a prestação de serviço efetivo por militares 
na situação de reserva, prevista no artigo 156.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, para além do quantitativo 
máximo fixado nos anexos III e IV ao Decreto -Lei n.º 4/2020, de 13 de fevereiro, que fixa os efetivos 
das Forças Armadas para 2020.

Artigo 35.º -G

Prorrogação do prazo máximo de duração do serviço efetivo em regime de contrato

O limite máximo de duração do serviço efetivo em regime de contrato 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 Regulamento da Lei do Serviço Militar, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 289/2000, 
de 14 de novembro, na sua redação atual, pode ser prorrogado, por acordo entre o militar e o ramo, 
até 31 de dezembro de 2020.

Artigo 35.º -H

Serviços públicos

1 — No âmbito do levantamento das medidas de mitigação da pandemia da doença COVID -19, 
o membro do Governo responsável pela área da Administração Pública, com faculdade de delega-
ção, pode, mediante despacho, determinar a definição de orientações:

a) Sobre teletrabalho, designadamente sobre as situações que impõem a presença dos traba-
lhadores da Administração Pública nos seus locais de trabalho, bem como sobre a compatibilidade 
das funções com o teletrabalho;

b) Relativas à constituição e manutenção de situações de mobilidade;
c) Sobre os casos em que aos trabalhadores da Administração Pública pode ser imposto o 

exercício de funções em local diferente do habitual, em entidade diversa ou em condições e horá-
rios de trabalho diferentes;

d) Relativas à 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.

2 — O disposto no número anterior, em função das especificidades setoriais, pode ser deter-
minado por despacho dos membros do Governo responsáveis pela área setorial e pela área da 
Administração Pública, salvo quanto a matéria respeitante aos serviços periféricos externos do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, que deve ser adaptado por despacho do membro do Governo 
responsável pela área dos negócios estrangeiros.

3 — A título excecional e sempre que outra modalidade de horário de trabalho não se afigure 
possível, pode ser adotada nos serviços públicos a modalidade de horário concentrado, prevista 
no artigo 209.º do Código do Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, 
na sua redação atual, cabendo ao membro do Governo responsável pela área da Administração 
Pública a definição dos respetivos termos de aplicação.

4 — Os membros do Governo responsáveis pelas áreas da Administração Pública e da saúde 
definem, com faculdade de delegação, orientações relativas à organização e funcionamento dos 
espaços físicos de atendimento e de trabalho na Administração Pública, designadamente no que 
respeita ao uso de equipamentos de proteção individual por parte dos trabalhadores, bem como à 
higienização e reorganização dos espaços físicos para salvaguarda das distâncias de segurança 
nos locais de trabalho.

5 — Os membros do Governo responsáveis pelas áreas da Administração Pública e do traba-
lho, solidariedade e segurança social, com faculdade de delegação, definem as orientações que se 
revelem necessárias no âmbito da frequência de ações de formação à distância.
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Artigo 35.º -I

Suspensão de obrigações relativas ao livro de reclamações em formato físico

Durante o período em que vigorar o estado epidemiológico resultante da doença COVID -19, 
são suspensas as seguintes obrigações decorrentes do Decreto -Lei n.º 156/2005, de 15 de setem-
bro, na sua redação atual:

a) A obrigação de facultar imediata e gratuitamente ao consumidor ou utente o livro de recla-
mações a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º daquele decreto -lei;

b) A obrigação de cumprimento do prazo no envio dos originais das folhas de reclamação a 
que se refere a alínea e) do n.º 1 do artigo 3.º daquele decreto -lei.»

Artigo 4.º

Referências legais

Todas as remissões legais e regulamentares para o Decreto n.º 2 -C/2020, de 17 de abril, 
consideram -se feitas para as correspondentes disposições no Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 
de março, na sua redação atual.

Artigo 5.º

Norma revogatória

São revogados os n.os 1 e 2 do artigo do 17.º e o artigo 32.º -B do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, 
de 13 de março, na sua redação atual.

Artigo 6.º

Produção de efeitos

O presente decreto -lei produz efeitos a 3 de maio de 2020, salvo no que concerne ao disposto 
no artigo 15.º -A do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, com a redação dada pelo presente 
decreto -lei, que produz efeitos a 13 de março de 2020.

Artigo 7.º

Entrada em vigor

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

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 30 de abril de 2020. — António Luís Santos 
da Costa — Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira — Augusto Ernesto Santos Silva — Mariana 
Guimarães Vieira da Silva — 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 — Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia 
Mendes Godinho — Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões — João Pedro 
Soeiro de Matos Fernandes — Pedro Nuno de Oliveira Santos.

Promulgado em 1 de maio de 2020.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 1 de maio de 2020.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.
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