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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

64.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 17 de junho de 2020 

 
 
 

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 
 
• Carlos César Cipriano Araújo 
 
• Nuno Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho 
 
• João Manuel Ferreira Calado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Sr. Presidente da 
Câmara. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 310/2020 

 
Por um Concelho e um País 

tolerante e inclusivo 
 

Na passada noite de 12 de junho o Centro de 
Acolhimento a Refugiados com instalações na 
Bobadela foi alvo de atos de vandalismo com a 
inscrição de várias mensagens de teor racista 
inscritas na sua fachada. Na mesma noite vários 
outros equipamentos públicos foram alvo de ações 
semelhantes, o que nos permite concluir que não 
se tratou de um ato isolado, antes uma 
manifestação organizada de ódio e intolerância, a 
todos os níveis reprovável numa sociedade 
democrática, em que se preservam os valores da 
liberdade e da tolerância. 
 
Tais ações surgem no contexto do 
recrudescimento de discursos extremistas e de 
ódio, motivadores destas e de outras ações. 
Aproveitando as dificuldades e a insatisfação de 
importantes faixas da população com o 
agravamento das desigualdades e as insuficientes 
condições de vida e de trabalho, estes setores 
procuram capitalizar descontentamentos com 
afirmações populistas, contra o que é diferente ou 
minoritário. 
 
Desde a data da sua criação o Centro de 
Acolhimento de Refugiados acolhe cidadãos 
oriundos de vários países. São pessoas que 
fogem da guerra, da fome ou da perseguição. Na 
maioria dos casos deixam as suas famílias na 
expectativa de aqui encontrarem um futuro melhor. 
Não há registo ao longo destes anos de problemas 
criados por estes cidadãos refugiados ou 
requerentes de asilo. 
 
Loures é desde sempre um concelho que se 
orgulha da sua diversidade cultural, étnica e 
religiosa, que consideramos ser uma riqueza. A 
forma como temos dinamizado processos de 
envolvimento e participação cívica das diferentes 
comunidades em projetos comuns e o êxito de que 
estes se têm revestido são a prova de que, em 
respeito pelas nossas diferenças, podemos viver 
em paz, incentivando a troca de saberes e 
experiências. 
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As manifestações de intolerância e de racismo 
perpetradas, com a inscrição de frases racistas e 
xenófobas em vários edifícios públicos, merecem 
o nosso mais firme repúdio. Estamos convictos de 
que tais manifestações não refletem o sentimento 
generalizado da população do nosso concelho. 
 
 
Assim, os eleitos na Câmara Municipal de Loures, 
reunida na 64.ª Reunião Ordinária, condenam 
veementemente todas as manifestações racistas e 
xenófobas e outras práticas de incitamento ao 
ódio, como as levadas a cabo no passado dia 12. 
 
Em Loures, dizemos não ao racismo e à 
xenofobia. 
 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee)) 

 
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

Saudação apresentada pelo Sr. Presidente da 
Câmara. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 311/2020 

 
Associação de Moradores 

de Santo António dos Cavaleiros 
 

No próximo dia 30 de junho de 2020, a Associação 
de Moradores de Santo António dos Cavaleiros 
(AMSAC) completa 50 anos de existência. Da sua 
rica história destaca-se, além da sua intervenção 
no setor social, um trabalho de elevada qualidade 
em prol do desporto e do apoio comunitário, pelo 
que importa assinalar este aniversário, 
sublinhando a sua relevância junto da comunidade 
local. 
 
A AMSAC permite a prática desportiva a mais de 
uma centena de jovens atletas na modalidade de 
ginástica, sendo, no entanto, a modalidade do 
futsal uma das suas referências, tendo, num 
passado recente, representado o concelho de 
Loures no mais alto escalão da modalidade. Com 
8 equipas e mais de 120 praticantes, assume-se 
com uma das mais dinâmicas associações do 
concelho na prática da modalidade, com particular 
destaque para os escalões de formação. 
 
 
 
 

Na sua atividade social possui oferta de creche e 
educação pré-escolar, aguardando o alargamento 
da sua atividade à área de apoio aos idosos, com 
um trabalho de qualidade reconhecido pela 
comunidade onde se insere. 
 
Pela dedicação e empenho, pelo papel que 
desempenha junto da comunidade que serve e 
pelo valor que esta associação tem para a 
formação, promoção e desenvolvimento 
desportivo, a par de todas as suas valências 
sociais, a Câmara Municipal de Loures, reunida a 
17 de junho de 2020, saúda e felicita a Associação 
de Moradores de Santo António dos Cavaleiros 
pela comemoração do seu 50.º Aniversário. 
 
Propõe-se dar conhecimento da presente 
saudação à AMSAC, União das Freguesias de 
Santo António dos Cavaleiros e Frielas e 
Comunicação Social Local. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

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

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 312/2020 

 
Voto de Congratulação 
ao Governo de Portugal 
pelas medidas adotadas 

para remoção de amianto nas escolas 
 

Considerando que: 
 
1. No Município de Loures perduram 

equipamentos educativos, da sua propriedade 
ou sob a responsabilidade do Ministério da 
Educação, cujas coberturas e telheiros são 
constituídos por placas de fibrocimento; 

 
2. O amianto é um produto altamente perigoso 

que constitui um risco para a saúde pública 
suscetível de provocar doenças respiratórias, 
provenientes do fator de exposição em que 
ocorre inalação das partículas devido à 
degradação das respetivas estruturas; 
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3. Tendo sido proibida em Portugal a utilização e 
comercialização de produtos com amianto, a 
partir de janeiro de 2005, e cujas regras de 
remoção são estabelecidas pela Lei n.º 
2/2011, de 9 de fevereiro, o Município de 
Loures elaborou um plano de Reabilitação do 
Parque Escolar Municipal com recurso ao 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER) de forma a erradicar as coberturas 
de fibrocimento até ao ano 2020; 

 
4. O PEES - Programa de Estabilização 

Económica e Social, aprovado pela RCM n.º 
41/2020, de 6 de junho, define um quadro de 
intervenções que garantam uma progressiva 
estabilização nos planos económico e social, 
através do lançamento de um vasto conjunto 
de pequenas obras de proximidade, de 
execução célere e disseminada pelo território; 

 
5. Neste âmbito, o referido programa estabelece, 

no ponto 2.5.4.1, a remoção de todas as 
estruturas com amianto nas escolas públicas, 
através da alocação uma linha de investimento 
de 60 milhões de euros, financiado a 100% 
por fundos comunitários, tendo os municípios 
como destinatários para intervencionar 
escolas da educação pré-escolar e dos 
ensinos básico e secundário; 

 
6. A pronúncia da Câmara Municipal de Loures 

relativamente ao Decreto-Lei n.º 21/2019, de 
30 de janeiro, que concretiza a transferência 
de competências para os órgãos municipais 
no domínio da educação, em ofício datado de 
8 de maio de 2019, menciona que existem, no 
Município de Loures, 16 escolas da 
responsabilidade do Ministério da Educação 
que contêm coberturas com placas de 
fibrocimento, algumas delas já consideradas 
pelos serviços da tutela como prioritárias no 
âmbito de uma efetiva necessidade de 
requalificação e modernização. 

 
 
Pelo exposto, os Vereadores do Partido Socialista 
propõem que a Câmara Municipal de Loures, 
reunida a 17 de junho de 2020, delibere: 
 
- Congratular o Governo de Portugal pela 

fixação de uma linha de apoio aos municípios, 
inserida no Programa de Estabilização 
Económica e Social, com vista à remoção e 
substituição de todas as estruturas com 
amianto existentes nas escolas da educação 
pré-escolar e dos ensinos básico e 
secundário, englobando assim os 
equipamentos educativos com manutenção e 
conservação sob as responsabilidades da 
Câmara Municipal de Loures e do Ministério 
da Educação. 

- Congratular os Autarcas Eleitos nos Órgãos 
Municipais e Comunidade Educativa, 
nomeadamente, Agrupamentos de Escolas, 
Associações de Pais e Encarregados de 
Educação, pelas justas reivindicações na 
resolução desta problemática. 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação da 8.ª Alteração 
Orçamental Permutativa ao Orçamento 2020 e 
Opções do Plano 2020-2023. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 294/2020 

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

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

 
B. A manutenção da resposta municipal é 

alicerçada, também no apoio às organizações 
sociais na disponibilização continuada de bens 
alimentares; 

 
C. Simultaneamente, existe a necessidade de 

reforçar a limpeza e higienização das 
instalações municipais e o fornecimento de 
equipamentos de proteção individual aos 
trabalhadores municipais. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, e do ponto 8.3.1 do Decreto-Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação 
vigente, seja aprovada a 8.ª Alteração Orçamental 
Permutativa ao Orçamento 2020 e Opções do 
Plano 2020-2023, conforme documento em anexo. 
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Loures, 8 junho de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O documento 8.ª Alteração 
Orçamental Permutativa ao Orçamento 2020 e 
Opções do Plano 2020-2023 encontra-se 
disponibilizado em Anexo, nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 

CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 
 

Processo n.º 52723/DCA/2020 
Aquisição de serviços de vigilância humana, 
para o Município de Loures, pelo período de 
um mês, até um período máximo de vigência 
contratual de três meses 
Proposta de aprovação do Projeto da Decisão de 
Adjudicação, com concomitante aprovação da 
adjudicação à proposta apresentada pela entidade 
Vmsegurança Privada, Vigilância e Motivação, 
Lda., de aprovação do projeto de minuta do 
contrato a celebrar entre a entidade adjudicante 
Município de Loures e a entidade adjudicatária e 
de liquidação da taxa devida pela respetiva 
redução do contrato a escrito, a pagar pela 
entidade adjudicatária. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 295/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal da Proposta de Deliberação n.º 
281/2020, que ocorreu na 63.ª Reunião 
Ordinária, datada de 3 de junho de 2020, foi 
lançado um procedimento aquisitivo do tipo 
ajuste direto, critério material, tendente à 
celebração de contrato com vista à aquisição 
de serviços de vigilância humana, 
procedimento esse que se identifica como 
processo sob o n.º 52723/DCA/2020, tudo com 
fundamento no disposto designadamente, na 
alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º 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 a), 17.º, 24.º n.º 1, 
alínea c) e 36.º, todos do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, 
de 31 de agosto, procedimento esse no qual 
foi convidada a entidade Vmsegurança 
Privada, Vigilância e Motivação, Lda.; 

 
B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 

de proposta, os serviços da Divisão de 
Contratação e Aprovisionamento (DCA), 
unidade instrutora do procedimento em 
conjunto com a Divisão de Administração 
Geral (DAG), elaboraram o Projeto da Decisão 
de Adjudicação (que se anexa sob o n.º 1) 
decorrente da apresentação de proposta por 
parte da referida entidade convidada e 
tendente à sujeição ao órgão competente para 
contratar, a Câmara Municipal, para efeitos de 
deliberação de aprovação do mesmo com a 
concomitante aprovação da adjudicação à 
proposta apresentada pela entidade 
Vmsegurança Privada, Vigilância e Motivação, 
Lda., sendo que, conforme previsto no n.º 2 do 
artigo 125.º do CCP, tal Projeto da Decisão de 
Adjudicação não é sujeito a audiência prévia 
do concorrente proponente; 

 
C. Do referido Projeto da Decisão de Adjudicação 

que cabe submeter à Câmara Municipal, 
consta proposta de decisão de adjudicação à 
proposta da entidade Vmsegurança Privada, 
Vigilância e Motivação, Lda., de acordo com 
os atributos apresentados em tal proposta, 
pelo preço contratual global de 199.105,46 € 
(cento e noventa e nove mil cento e cinco 
euros e quarenta e seis cêntimos), decorrente 
do preço mensal de 62.026,62 € (sessenta e 
dois mil, vinte e seis euros e sessenta e dois 
cêntimos), acrescido de uma bolsa de horas 
correspondente a 7% do preço contratual, 
perfazendo o montante total mensal de 
66.368,48 € (sessenta e seis mil, trezentos e 
sessenta e oito euros e quarenta e oito 
cêntimos), preços estes acrescidos de IVA à 
taxa legal de 23%; 

 
D. A despesa é suportada pela rubrica 2013 A 28 

0204/020218, conforme proposta de 
cabimento n.º 1902/2020, datada de 
27.05.2020; 

 
E. A contratação pretendida visa assegurar os 

serviços de vigilância humana para as 
instalações do Município de Loures, pelo 
período de 1 mês, renovável até ao máximo 
de 3 meses, com início dos serviços previstos 
para o dia 01 de julho de 2020; 
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F. Adjudicada que seja a proposta em causa, se 
mostra necessária a aprovação, por parte da 
Câmara Municipal, do projeto de minuta do 
contrato a celebrar (minuta essa que se anexa 
sob o n.º 2); 

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

do Regulamento de Taxas do Município de 
Loures é devida taxa pela redução do contrato 
a escrito a suportar pela entidade 
adjudicatária, Vmsegurança Privada, Vigilância 
e Motivação, Lda.. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, no âmbito do 
procedimento aquisitivo do tipo ajuste direto, 
critério material, tendente à celebração de contrato 
com vista à aquisição de serviços de vigilância 
humana, procedimento esse que se identifica 
como processo sob o n.º 52723/DCA/2020 e nos 
termos do disposto na alínea dd) do número 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12/09, 
nos artigos 73.º, 76.º, 98.º, e número 1 do artigo 
125.º, do Código dos Contratos Públicos (na sua 
versão atualizada), bem como do disposto no 
artigo 18.º do Regulamento de Taxas do Município 
de Loures, delibere aprovar: 
 
1. O Projeto da Decisão de Adjudicação, com a 

concomitante aprovação da adjudicação à 
proposta apresentada pela entidade 
Vmsegurança Privada, Vigilância e Motivação, 
Lda.; 

 
2. O projeto de minuta do contrato a celebrar 

entre a entidade adjudicante Município de 
Loures e a entidade adjudicatária 
Vmsegurança Privada, Vigilância e Motivação, 
Lda.; 

 
3. A liquidação da taxa devida pela respetiva 

redução do contrato a escrito, a pagar pela 
entidade adjudicatária Vmsegurança Privada, 
Vigilância e Motivação, Lda.. 

 
 

Loures, 8 de junho de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO DE DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO 
 

Nos termos do artigo 125.º do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação 
atual, no oitavo dia do mês de junho de 2020, 
Viriato Aguilar, Chefe da DCA, Maria Rodrigues, 
Assistente Técnica da DAG e Vanessa Rodrigues 
Freitas, Técnica Superior da DCA e instrutora do 
procedimento, procederam à análise da proposta 
apresentada no âmbito do procedimento aquisitivo 
do tipo ajuste direto, critério material, desenvolvido 
nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 16.º e 
alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º, todos do CCP, o 
qual decorre sob o n.º de processo 
52723/DCA/2020, cujas peças do procedimento 
foram aprovadas na Reunião de Câmara realizada 
no dia 03 de junho de 2020, com vista à 
celebração de um contrato de aquisição de 
serviços de vigilância humana, e no qual 
formalizou-se o convite à entidade Vmsegurança 
Privada, Vigilância e Motivação, Lda.. 
 
De acordo com o n.º 2 do artigo 125.º do CCP não 
haverá lugar a audiência prévia, porquanto foi 
apresentada uma única proposta em virtude de ter 
sido convidada apenas uma entidade. 
 
Analisada a proposta, cotejada a natureza e o teor 
dos documentos nela apresentados com os 
documentos que a deveriam constituir à luz do 
disposto no ponto 3 do Convite e considerando 
que se encontram respeitados os parâmetros base 
das peças do procedimento, submete-se o 
presente projeto de decisão de adjudicação à 
Câmara Municipal de Loures, por ser o órgão 
competente para a decisão de contratar, 
propondo-se a adjudicação da proposta 
apresentada pela entidade convidada, a 
Vmsegurança Privada, Vigilância e Motivação, 
Lda., de acordo com os atributos apresentados em 
tal proposta, pelo preço contratual global de 
199.105,46 € (cento e noventa e nove mil cento e 
cinco euros e quarenta e seis cêntimos), 
decorrente do preço mensal de 62.026,62 € 
(sessenta e dois mil, vinte e seis euros e sessenta 
e dois cêntimos) acrescido de uma bolsa de horas 
correspondente a 7% do preço contratual, 
perfazendo o montante total mensal de 66.368,48 
€ (sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e oito 
euros e quarenta e oito cêntimos), preços estes 
acrescidos de IVA à taxa legal de 23%. 
 
Assim, propõe-se que o órgão competente para a 
decisão de contratar, a Câmara Municipal de 
Loures, aprove o presente projeto de decisão de 
adjudicação e, concomitantemente, adjudique a 
proposta da entidade Vmsegurança Privada, 
Vigilância e Motivação, Lda., para garantir a 
prestação de serviços de vigilância humana pelo 
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período de 1 mês, renovável até ao máximo de 3 
meses, com início dos serviços no dia 01 de julho 
de 2020. 

 
Loures, 8 de junho de 2020. 

 
O Chefe da DCA 

Viriato Aguilar 
 
 

A Assistente Técnica da DAG 
Maria Rodrigues 

 
 

A Jurista/Instrutora do processo 
Vanessa Rodrigues Freitas 

 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
 

AQUISIÇÃO 
 

Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt e telecópia número 
211151709, adiante designado por Primeiro 
Contraente, neste ato representado por 
Bernardino José Torrão Soares, que também usa 
assinar Bernardino Soares, como Primeiro 
Outorgante, na qualidade de Presidente da 
Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
Sociedade Vmsegurança Privada, Vigilância e 
Motivação, Lda., titular do número único de 
matrícula na Conservatória do Registo Comercial 
e de pessoa coletiva 513283021, com sede em 
Praceta D. Álvaro Vaz de Almada, n.º 10, 1.º, 
Escritório,3, Freguesia de Alverca do Ribatejo e 
Sobralinho, concelho de Vila Franca de Xira, C.P. 
2615-358 Alverca do Ribatejo, endereço eletrónico 
…………….. , com o capital social de 250.000,00 
euros, cujos documentos se encontram 
depositados na Conservatória do Registo 
Comercial R.N.P.C , com o Alvará de Atividade de 
Segurança Privada n.º 242 A, adiante designada 
por Segundo Contraente, neste ato representada 
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 0355-5708-0252. 
 
 
 
 

É celebrado o presente Contrato de Aquisição, 
precedido de ajuste direto, critério material, 
aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 
Loures, tomada na sua 63.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 03 de junho de 2020, com a 
aprovação da adjudicação e da minuta de 
contrato, nos termos da deliberação tomada pela 
Câmara Municipal de Loures na sua .... .ª Reunião 
Ordinária, realizada em ... de …. , que se rege 
pelas Cláusulas seguintes e no omisso pelas 
disposições contidas no Código dos Contratos 
Públicos e legislação aplicável ao objeto do 
contrato: 
 
Cláusula Primeira - 1. O contrato tem por objeto a 
Aquisição de serviços de Vigilância Humana, nos 
termos das Especificações Técnicas constantes 
da Parte II do Caderno de Encargos e de acordo 
com as instalações, número de elementos, 
horários e normas técnicas de serviço constantes 
no Anexo I do Caderno de Encargos, com as 
restantes cláusulas do referido Caderno de 
Encargos, e demais elementos escritos, e 
patenteados, documentos que aqui se dão por 
integralmente reproduzidos e que ficam 
arquivados, constituindo parte integrante do 
presente contrato, de acordo com o previsto no 
artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
2. O objeto contratual abrange ainda uma bolsa 

de horas adicionais para os serviços de 
vigilância humana que se destina meramente 
a eventuais serviços novos que resultem, 
designadamente, da necessidade de reforço 
da vigilância programada, de ampliação ou de 
novas instalações e de eventos ou iniciativas 
municipais não antecipáveis, previstas ou 
previsíveis, correspondente a 7% do preço 
contratual previsto na Cláusula 6.ª do presente 
contrato, concretamente individualizados 
constantes do Anexo I do Caderno de 
Encargos; 

 
3. Os serviços a prestar ao abrigo da referida 

bolsa de horas nos termos da Cláusula 4.ª do 
Caderno de Encargos serão pagos de acordo 
com a categorização do serviço a prestar, 
conforme os preços hora unitários 
apresentados e efetivamente adjudicados. 

 
Cláusula Segunda - O contrato tem um período 
de vigência contratual de 1 (um) mês, com início 
de produção de efeitos a 01 de julho de 2020, 
renovando-se automaticamente por iguais e 
sucessivos períodos de 1 (um) mês, até ao 
período máximo de vigência contratual de 3 (três) 
meses ou quando se verificar a integral realização 
da despesa, no montante de ............ consoante o 
facto que ocorrer primeiro. 
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Cláusula Terceira - 1. Por motivos internos e ou 
de interesse público do Primeiro Contraente, 
poderá haver lugar a modificações do serviço 
contratado, designadamente implicando 
deslocação de serviços, suspensão temporária de 
serviços e extinção de serviços, no todo ou em 
parte, das instalações constantes do objeto do 
contrato. 
 
2. O Segundo Contraente fica obrigado a 

assegurar os serviços contratados, em caso 
de deslocação dos serviços das instalações 
contratadas, no novo local identificado pelo 
Contraente Público, não se constituindo em 
qualquer dever de indemnização. Por 
deslocação de serviços, entende-se a 
continuidade dos mesmos noutro local, desde 
que nesse local não existam já serviços de 
portaria ou de vigilância humana. A 
deslocação dos serviços para outro local será 
comunicada por escrito ao Segundo 
Contraente pelo Contraente Público com a 
antecedência mínima de 30 dias. 

 
3. Em caso de encerramento de instalações do 

Contraente Público ou outro motivo de 
interesse público, fica prevista a possibilidade 
de extinção/suspensão/alteração ou redução 
do serviço de vigilância contratado, qualquer 
que seja a sua natureza, portaria ou vigilância 
humana, não constituindo a Contraente 
Pública em qualquer dever de pagamento dos 
serviços extintos, suspensos ou reduzidos, ou 
de pagamento de qualquer indemnização. A 
extinção/suspensão/alteração ou redução do 
serviço será comunicada por escrito ao 
Segundo Contraente com antecedência 
mínima de 30 dias. 
 

Cláusula Quarta - Constituem obrigações 
principais para o Segundo Contraente as definidas 
na Cláusula 8.ª do Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Quinta - No âmbito da prestação de 
serviços de vigilância humana objeto do contrato, 
constitui obrigação do Segundo Contraente, 
executar os serviços garantindo as especificidades 
da natureza de cada tipo de serviço a prestar de 
acordo com o definido na Secção 1.ª do Capítulo II 
do Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Sexta - 1. O preço contratual desta 
Aquisição para o período global de 3(três) meses 
é de 199.105,46 € (cento e noventa e nove mil, 
cento e cinco euros e quarenta e seis cêntimos), 
acrescido de IVA - Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, à taxa legal em vigor, se 
legalmente devido, sendo o preço contratual 
mensal de 66.368,48 € ( sessenta e seis mil 
trezentos e sessenta e oito euros e quarenta e oito 

cêntimos), acrescido de IVA - Imposto sobre o 
Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor, se 
legalmente devido, valores que integram a 
prestação de serviços ao abrigo da bolsa de 
horas. 
 
2. A despesa resultante deste contrato será 

satisfeita pela dotação orçamental seguinte: 
Classificação orgânica: ……….. , classificação 
económica…………… 

 
3. Ao contrato foi atribuída a ficha de 

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

 
 
Cláusula Sétima - Os pagamentos devidos pelo 
Contraente Público serão efetuados nos termos 
definidos na Cláusula 21.ª do Caderno de 
Encargos. 
 
Cláusula Oitava - Pelo não cumprimento pontual 
das obrigações pelo Segundo Contraente serão 
aplicadas as sanções previstas na Cláusula 22.ª 
do Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Nona - Para todas as questões 
emergentes do contrato será competente o 
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa. 
 
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, a proposta 

adjudicada e os esclarecimentos sobre a 
mesma, prestados pelo Contraente Público. 

 
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 
Contraente Público. 

 
Cláusula Décima Primeira - Foi designado pelo 
Contraente Público, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 290.º-A do Código dos 
Contratos Públicos, gestor do contrato a Sra. 
Maria Rodrigues. 
 
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: 
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- Município de Loures: maria_rodrigues@cm-
loures.pt 

 
- Vmsegurança Privada, Vigilância e Motivação, 

Lda.: ............ 
 
2. Qualquer alteração das informações de 

contacto contidas no contrato deve ser 
comunicada aos contraentes. 

 
Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus 
representados, aceitam o presente contrato nas 
condições exaradas. 
 
Pelo Segundo Outorgante foram exibidos os 
seguintes documentos: 
 
… 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 

 
 
 
 

CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 
 

Processo de Registo n.º 381 
Proposta de celebração de Contrato de Utilização 
de Imóvel Municipal, entre o Município de Loures 
e a Confraria do Arinto de Bucelas, sobre prédio 
situado em Lugar da Chamboeira - Freixial, 
freguesia de Bucelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 298/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A Confraria do Arinto de Bucelas é uma 

Associação sem fins lucrativos que tem por 
objetivo proteger e promover as tradições e 
o património da região demarcada, 
contribuindo para o desenvolvimento da 
atividade económica, cultural e turística da 
região de Bucelas; 

 
B. Desde a sua formação, a Confraria do Arinto 

de Bucelas tem sido uma parceira 
fundamental da Câmara Municipal de Loures 
e da Junta de Freguesia de Bucelas na 
organização de diversas iniciativas, cuja 
disponibilidade e dedicação são uma 
constante; 

 
 

C. Este compromisso conjunto de valorização 
da Região, de promoção dos Vinhos e das 
manifestações culturais, associadas ao 
processo vinho, reforça a intervenção da 
Autarquia no desenvolvimento local; 

 
D. A Confraria do Arinto de Bucelas, neste 

momento tem a sua sede social na Rua 
Afonso Henriques, em Bucelas, num espaço 
cedido a título provisório pela empresa 
Enoport Wines, no edifício identificado de 
"Caves Velhas", mas que se encontra à 
venda, tornando, assim, precária a sua 
situação, pelo que solicitou a cedência do 
equipamento municipal, atualmente 
desativado, na localidade de Chamboeira, na 
freguesia de Bucelas, considerando que 
esses espaços permitiriam melhores 
condições para a dinâmica que desenvolvem 
e onde poderiam ser dinamizadas iniciativas 
relacionadas com a gestão e administração 
da Confraria, com a formação dos 
associados, com eventos que poderão incluir 
diversos públicos, e onde a identidade 
confrádica estará mais bem evidente no seio 
da comunidade; 

 
E. Foi emitido parecer favorável pela Divisão de 

Economia e Inovação; 
 
F. A Direção da Confraria do Arinto de Bucelas 

aceitou as condições do contrato a celebrar 
com o Município de Loures. 

 
 
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 
Confraria do Arinto de Bucelas, sobre o prédio 
situado em Lugar da Chamboeira - Freixial, 
freguesia de Bucelas, descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures sob 
a ficha n.º 921 da freguesia de Bucelas e inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo 2395 da 
mesma freguesia, nos termos e condições que 
constam da minuta anexa à presente proposta. 

 
 

Loures, 9 de junho de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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MINUTA 
DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO 

DE IMÓVEL MUNICIPAL 
 

CLÁUSULA 1.ª 
Objeto 

 
O presente contrato tem por objeto a cedência 
de utilização do prédio situado em Lugar da 
Chamboeira - Freixial, freguesia de Bucelas, 
integrado no domínio privado municipal, descrito 
na 2.ª Conservatória do Registo Predial de 
Loures sob a ficha n.º 921 da freguesia de 
Bucelas e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo 2395 da mesma freguesia, identificado na 
planta em anexo e cuja situação é a que se 
encontra refletida no Documento Complementar, 
que fazem parte integrante deste Contrato, e 
destina-se à instalação da sede da Confraria 
do Arinto de Bucelas. 

 
 

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 
Bens Móveis 

 
São igualmente entregues os bens móveis 
existentes e identificados no Documento 
Complementar ao presente Contrato, que dele faz 
parte integrante. 

 
 

CLÁUSULA 4.ª 
Informação da Atividade Desenvolvida 

 
A Confraria do Arinto de Bucelas 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. 

 
 

CLÁUSULA 5.ª 
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 6.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 gás, são da responsabilidade 
da Confraria do Arinto de Bucelas, desde a data 
de início da ocupação do imóvel, que se verifica 
com a detenção das chaves de acesso. 

 
 

CLÁUSULA 7.ª 
Prazo para Execução de Diligências 

Referentes a Serviços Públicos Essenciais 
 

A Confraria do Arinto de Bucelas 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 8.ª 
Obras no Imóvel 

 
A Confraria do Arinto de Bucelas 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 9.ª 
Manutenção dos Bens 

 
A Confraria do Arinto de Bucelas assegurará a 
manutenção dos bens municipais, sendo 
responsável por conservá-los no estado em que 
lhe foram entregues. 

 
 

CLÁUSULA 10.ª 
Sinistros e Responsabilidade 

 
1. A Confraria do Arinto de Bucelas 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(s) bem(ns) 
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municipal/municipais, a qual deve ser 
pormenorizada e acompanhada de 
fotografias, 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 Confraria do Arinto de Bucelas. 

 
 

CLÁUSULA 11.ª 
Iniciativas no Imóvel 

 
No caso de o Município de Loures pretender 
realizar iniciativas no imóvel deverá informar a 
Confraria do Arinto de Bucelas com, pelo menos, 
30 (trinta) dias de antecedência. 

 
 

CLÁUSULA 12.ª 
Ruído 

 
A Confraria do Arinto de Bucelas 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 13.ª 
Denúncia 

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

Confraria do Arinto de Bucelas, com, pelo 
menos, 6 (seis) meses de antecedência; 

 
2. A Confraria do Arinto de Bucelas avise, por 

escrito, o Município de Loures, com uma 
antecedência não inferior a 120 (cento e vinte) 
dias. 

 
 

CLÁUSULA 14.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 Confraria do Arinto de Bucelas 

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

 
e) Se a Confraria do Arinto de Bucelas deixar de 

ter existência jurídica própria e autónoma; 
 
f) Se se verificar a denúncia prevista na cláusula 

anterior. 
 
 

CLÁUSULA 15.ª 
Devolução Dos Bens 

 
Findo o Contrato: 
 
a) O imóvel municipal e o bem móvel serão 

restituídos em bom estado de conservação 
ao Município de Loures, sem qualquer direito 
de indemnização à Confraria do Arinto de 
Bucelas pelas obras por esta realizadas; 

 
b) A Confraria do Arinto de Bucelas 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 16.ª 
Benfeitorias 

 
A Confraria do Arinto de Bucelas 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 17.ª 
Comunicações 

 
1. 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; 
- Confraria do Arinto de Bucelas: 

confrariaarintobucelas@gmail.com. 
 
2. Qualquer alteração dos contactos contidos no 

contrato deve ser comunicada ao outro 
contraente. 
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CLÁUSULA 18.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 
Confraria do Arinto de Bucelas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rubricas dos outorgantes 

 
__________________ 

 
__________________ 

 
__________________ 

 
 

DOCUMENTO COMPLEMENTAR 
ao 

Contrato de Utilização de Bem Imóvel 
[imóvel municipal situado em Lugar da Chamboeira - Freixial, Freguesia de Bucelas] 

 
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 conservação1 
(bom/mau/razoável) 

 
Imóvel com a área total 1.648 m2 (área coberta de 65 m2 e logradouro de 1.583 m2). 

 
Bom 

 
 
 
 
 

Dependências 

do imóvel 2 

Edifício de rés do chão, composto por: 
 
• um (1) alpendre coberto; 
• duas (2) instalações sanitárias; 
• um (1) espaço amplo; 
• um (1) espaço/cozinha e Logradouro; 
• colocados bancos de jardim, canteiros e caldeiras com árvores; 
• zona de parque infantil: 
• zona com pavimento destinado à prática desportiva. 
 

 
 
 
 

Bom 

 
 

Edifício em que se integra o imóvel 3 
  

Bom 

 Valor do bem imóvel 4 (aquisição/produção) Data correspondente 
ao valor do bem imóvel 

 
218.153,21€ 

 
31/12/2019 

 
 
As chaves de acesso ao imóvel, em número de onze (11), são entregues com a assinatura do Contrato de 
que este Documento Complementar é parte integrante. 
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BENS MÓVEIS 
 

No imóvel encontram-se também alguns bens móveis que são igualmente objeto do mesmo 
Contrato: 

 
 

Descrição 
 

N.º de inventário 
 

Estado de conservação (bom/mau/razoável) 
 

Data 
de aquisição 

 
Valor de aquisição 

Hotte Parietal 155966 Bom 2005/11/16 1148,81€ 
2 Baloiços Suspensos 114667 e 

114668 
 

Bom 
 

2001/12/31 
 

59,86 € cada 
Bancada de lavagem 
80 X 60 X 85 INOX c/1 cuba 

 
155969 

 
Bom 

 
2005/11/16 

 
431.34€ 

2 Ar Condicionado de parede 133272 e 
133274 

 
Bom 

 
s/data 

 
s/valor 

 
 
1 São parte integrante deste Documento Complementar as 9 fotografias dos bens imóvel e móveis anexadas, a planta de 
localização 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 equipamento está implantado). 
 

 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PROTEÇÃO CIVIL 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro, no 
âmbito do funcionamento do Posto de Vigia de 
Cabeço de Montachique integrado na rede de 
vigilância para a deteção precoce de incêndios 
em áreas florestadas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 296/2020 

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

do Concelho durante a época mais crítica de 
incêndios rurais, período compreendido 
entre 2020JUL01 e 2020SET30 e a que 
corresponde o nível IV de empenhamento 
do Dispositivo Especial de Combate a 
Incêndios Rurais (DECIR), torna-se 
necessário assegurar o funcionamento da 
rede de vigilância, estruturada com base num 
posto de vigia; 

 
B. Em Cabeço de Montachique existe um posto 

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

 
C. O Plano Municipal de Defesa da Floresta 

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

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

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

 
E. Os corpos de bombeiros do concelho têm 

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

 
F. No orçamento do município, para o ano de 

2020, está prevista uma dotação orçamental 
para o funcionamento do posto de vigia, na 
rubrica 12.01/04.07.01.02, ação do plano 2011 
A 39. 

 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, aprovar o apoio financeiro de 
7.452,00 € (sete mil quatrocentos e cinquenta e 
dois euros) para a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários do Zambujal, com o NIF 
501343393, a ser transferido de uma única vez. 

 
 

Loures, 9 de junho de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de transferência de verbas para 
Associações de Bombeiros, no âmbito do 
dispositivo especial de combate a incêndios em 
áreas florestadas (ECIN - Equipas de Combate a 
Incêndios e ELAC - Equipas Logísticas de Apoio 
ao Combate). 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 297/2020 
 

Considerando que: 
 
A. No âmbito do Dispositivo Especial de 

Combate a Incêndios Rurais (DECIR} para 
2020, estabelecido no quadro da Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil, 
foram constituídos no Concelho de Loures, 
Equipas de Combate a Incêndios (ECIN) e 
Equipas Logísticas de Apoio ao Combate 
(ELAC), de forma a assegurar uma rápida 
primeira intervenção, cuja atividade tem lugar 
durante os níveis de empenhamento, 
cobrindo, no seu conjunto, os meses de maio 
a outubro; 

 
B. No nível II, período compreendido entre 15 e 

31 de maio, estará em regime de prontidão 1 
ECIN, assegurada pelo Corpo de Bombeiro de 
Fanhões, constituída por 1 veículo e 5 
homens; 
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C. No nível III, compreendido entre os dias 01 e 
30 de junho, o dispositivo fica constituído por 
3 ECIN, asseguradas pelos Corpos de 
Bombeiros de Bucelas, Fanhões e Loures, e 1 
ELAC sediada no Corpo de Bombeiros do 
Zambujal, num total de 4 veículos e 17 
bombeiros; 

 
D. No nível IV, compreendido entre o dia 01 de 

julho e 30 de setembro, o dispositivo é 
ampliado para 7 ECIN, asseguradas pelos 
Corpos de Bombeiros de Bucelas, Camarate, 
Fanhões, Loures, Moscavide e Portela, 
Sacavém e Zambujal, e 3 ELAC sediadas 
nos Corpos de Bombeiros de Camarate, 
Loures e Sacavém num total de 10 veículos e 
41 bombeiros; 

 
E. No nível III, compreendido entre os dias 01 e 

15 de outubro, reduz-se o dispositivo para 2 
ECIN, asseguradas pelos Corpos de 
Bombeiros de Bucelas e Loures, 
complementado por 2 ELAC, sediadas nos 
Corpos de Bombeiros de Fanhões e 
Zambujal, num total de 4 veículos e 14 
bombeiros; 

 
F. Tem sido prática do município assegurar 

um suplemento de refeição aos bombeiros 
que integram o dispositivo, através do 
recurso ao refeitório da Câmara durante os 
dias úteis e durante o período em que estas 
equipas estão em atividade; 

 
G. Auscultada a unidade orgânica que faz a 

gestão do refeitório municipal, tendo em 
atenção as limitações existentes naturais 
nestes meses acrescido do volume de 
trabalho no âmbito da COVID-19 através do 
apoio em refeições a diferentes entidades, 
este serviço fica restrito aos bombeiros de 
Fanhões durante todo o período do DECIR, 
como aliás vem consagrado na proposta do 
Secretariado das AHBV's; 

 
H. Para as restantes Corporações de Bombeiros, 

o não levantamento de refeições no refeitório 
municipal será substituído por subsídio com 
base em valor nominal idêntico ao custo da 
refeição com bebida e por homem, por 
todos os sete dias da semana. Aos 
bombeiros de Fanhões será transferido o 
valor correspondente aos sábados, domingos 
e feriados; 

 
 
 
 
 
 

I. Este apoio municipal ao dispositivo da 
Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil e no qual os bombeiros do 
concelho participam, tem subjacente o 
princípio da comparticipação no qual cada 
entidade (ANEPC, Câmara Municipal e 
AHBV) contribui com partes distintas no 
esforço financeiro a estes grupos; 

 
J. Em resumo, considera-se para efeitos de 

subsídio 4.084 refeições ao valor unitário de 
referência de 4,10 €; 

 
K. No orçamento do município, para o ano de 

2020, está prevista uma dotação orçamental 
para o apoio logístico a estas equipas, na 
rúbrica 12.01 / 04.07.01.02, ação do plano 
2011 A 40. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprovar o apoio 
financeiro de 16.744,40 € (dezasseis mil 
setecentos e quarenta e quatro euros e 
quarenta cêntimos), a ser transferido de uma 
única vez para as Associações de Bombeiros, de 
acordo com os valores refletidos no quadro 
seguinte: 
 

AHBV NIF Total 
Bucelas 501073523 2.808,50 € 
Camarate 501241230 2.640,40 € 
Fanhões 501141090 922,50 € 
Loures 501064770 3.562,90 € 
Moscavide e Portela 501139257 1.886,00 € 
Sacavém 501143416 2.669,10 € 
Zambujal 501343393 2.255,00 € 
  16.744,40 € 

 
 

Loures, 9 de junho de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

Contratos Interadministrativos de Investimento 
entre o Município de Loures 

e as Freguesias/Uniões de Freguesias 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de Investimento a celebrar com 
a União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, para requalificação e construção de 
espaços de lazer na Rua Cidade de Viseu (junto à 
cabine), em Fetais. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 274/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais; 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências; 

 
C. À negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público; 
e da necessidade e suficiência dos recursos; 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo; 

 

E. Uma administração local moderna assenta a 
sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações; 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações; 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas; 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2, e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual; 

 
I. Constituem atribuições do Município de 

Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro; 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5, da 
cláusula 18.ª, do Contrato Interadministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018; 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2020, decidiu prever uma 
verba de 1.250.000,00 €, a que acresce a 
remanescente de 2019, a delegar nas dez 
freguesias e uniões de freguesias do concelho 
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para a realização de investimentos em espaço 
público, da competência do município, sob 
proposta das freguesias; 

 
L. A União das Freguesias de Camarate, Unhos 

e Apelação, no âmbito deste processo, 
manifestou interesse na celebração do 
Contrato Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de requalificação e 
construção de espaço de lazer na Rua Cidade 
de Viseu (junto à cabine), em Fetais; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) 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. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União de 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, 
conforme minuta em anexo. 

 
 

Loures, 28 de maio de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

NOTA DA REDAÇÃO: a Minuta do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de 
Competências - Investimento na União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação - 
encontra-se disponibilizada no Anexo “Contratos 
Interadministrativos”. 
 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de Investimento a celebrar com 
a Freguesia de Bucelas, para requalificação do 
Largo Luís de Camões e das ruas adjacentes na 
localidade de Bemposta. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 299/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses 
próprios das populações das freguesias, em 
especial no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto 
às comunidades locais; 

 
B. Os contratos interadministrativos visam 

regular relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas 
públicas, que permitam conferir à 
Administração Pública uma maior 
flexibilidade e capacidade de adaptação em 
face de novos desafios e de novas exigências; 

 
C. À negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e 
obedece aos princípios da igualdade, da não 
discriminação, da estabilidade, da 
prossecução do interesse público, da 
continuidade da prestação do serviço público 
e da necessidade e suficiência dos recursos; 
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D. A par das regras estabelecidas pelo regime 
jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação 
de competências estão ainda sujeitos, a 
título subsidiário, ao Código dos Contratos 
Públicos e ao Código do Procedimento 
Administrativo; 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria 
dos serviços prestados às populações; 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos 
interesses das populações e que a avaliação 
da execução de delegação de competências 
tem demonstrado que as Juntas e as 
Uniões de Freguesias estão preparadas 
para continuar a exercer as competências, 
mantendo e melhorando a qualidade dos 
serviços prestados às populações; 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar 
respostas eficazes para os problemas e 
dificuldades com que todos os dias as 
autarquias locais são confrontadas; 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e 
das atividades de proximidade e do apoio 
direto às comunidades locais, nos termos dos 
artigos 117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual; 

 
I. Constituem atribuições do Município de 

Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro; 

 
 
 
 
 
 

J. A celebração de contratos administrativos 
adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato Interadministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018; 

 
K. O Município de Loures aquando da 

elaboração das Grandes Opções do Plano 
2019/2022 e do Orçamento para 2020, 
decidiu prever uma verba de 1.250.000,00 €, a 
que acresce a remanescente de 2019, a 
delegar nas dez freguesias do concelho para 
a realização de investimentos em espaço 
público, da competência do município, sob 
proposta das freguesias; 

 
L. A Junta de Freguesia de Bucelas, no âmbito 

deste processo, manifestou interesse na 
celebração do Contrato Interadministrativo 
adicional, tendo apresentado a proposta de 
requalificação do Largo Luís de Camões e 
das ruas adjacentes na localidade da 
Bemposta; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi 

realizado um trabalho de avaliação e estudo 
coordenado pelo Gabinete de Intervenção 
Local (GIL) e que envolveu várias Unidades 
Orgânicas do Município, tendo- se 
comprovado os requisitos previstos nas 
alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013; 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do 
n.º 1 do artigo 16.º, alínea m) 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. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de 
competências da Câmara Municipal - 
Investimento, na Junta de Freguesia de Bucelas, 
conforme minuta em anexo. 
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Loures, 9 de junho de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: a Minuta do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de 
Competências - Investimento na Freguesia de 
Bucelas - encontra-se disponibilizada no Anexo 
“Contratos Interadministrativos”. 
 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de Investimento a celebrar com 
a Freguesia de Loures, para remodelação dos 
espaços ajardinados e renovação do parque 
infantil de Torre dos Trotes. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 300/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, prevê a concretização da 
delegação de competências através da 
celebração de contratos interadministrativos, 
prevista no artigo 120.º, entre órgãos de 
municípios e órgãos das freguesias e que 
pode efetuar-se em todos os domínios dos 
interesses próprios das populações das 
freguesias, em especial no âmbito dos 
serviços e das atividades de proximidade e do 
apoio direto às comunidades locais; 

 
B. Os contratos interadministrativos visam 

regular relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas 
públicas, que permitam conferir à 
Administração Pública uma maior 
flexibilidade e capacidade de adaptação em 
face de novos desafios e de novas exigências; 

 
 

C. À negociação, celebração, execução e 
cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e 
obedece aos princípios da igualdade, da não 
discriminação, da estabilidade, da 
prossecução do interesse público, da 
continuidade da prestação do serviço público, 
e da necessidade e suficiência dos recursos; 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação 
de competências estão ainda sujeitos, a 
título subsidiário, ao Código dos Contratos 
Públicos e ao Código do Procedimento 
Administrativo; 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre 
todos os órgãos das autarquias locais, em 
respeito pela autonomia de cada um, mas 
colaborando ativamente entre si no sentido 
da melhoria dos serviços prestados às 
populações; 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos 
interesses das populações e que a 
avaliação da execução de delegação de 
competências tem demonstrado que as 
Juntas e as Uniões de Freguesias estão 
preparadas para continuar a exercer as 
competências, mantendo e melhorando a 
qualidade dos serviços prestados às 
populações; 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar 
respostas eficazes para os problemas e 
dificuldades com que todos os dias as 
autarquias locais são confrontadas; 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e 
das atividades de proximidade e do apoio 
direto às comunidades locais, nos termos dos 
artigos 117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual; 
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I. Constituem atribuições do Município de 
Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro; 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato Interadministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018; 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do Orçamento para 2020, decidiu prever 
uma verba de 1.250.000,00 €, a que 
acresce a remanescente de 2019, a delegar 
nas dez freguesias do concelho para a 
realização de investimentos em espaço 
público, da competência do município, sob 
proposta das freguesias; 

 
L. A Junta de Freguesia de Loures, no âmbito 

deste processo, manifestou interesse na 
celebração do Contrato Interadministrativo 
adicional, tendo apresentado a proposta de 
remodelação dos espaços ajardinados e 
renovação do parque infantil de Torre dos 
Trotes; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi 

realizado um trabalho de avaliação e estudo 
coordenado pelo Gabinete de Intervenção 
Local (GIL) e que envolveu várias Unidades 
Orgânicas do Município, tendo-se 
comprovado os requisitos previstos nas 
alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013; 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do 
n.º 1 do artigo 16.º, alínea m) 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos 
da alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, aprovar e submeter à 
aprovação da Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de 
competências da Câmara Municipal - 
Investimento, na Junta de Freguesia de Loures, 
conforme minuta em anexo. 

 
 

Loures, 9 de junho de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: a Minuta do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de 
Competências - Investimento na Freguesia de 
Loures - encontra-se disponibilizada no Anexo 
“Contratos Interadministrativos”. 

 
 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 302/2020 
 

Considerando que: 
 
A. A Freguesia de Loures solicitou a utilização do 

Cineteatro de Loures, para a realização de 
iniciativa dedicada ao Dia da Mulher, no dia 8 
de março de 2020, entre as 14H00 e as 
18H00; 

 
B. A utilização do Cineteatro de Loures 

pressupõe o pagamento por hora de 16,50 € 
(dezasseis euros e cinquenta cêntimos), 
acrescido de um euro por hora ao fim de 
semana, IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
C. A ocupação teve a duração de quatro horas, 

correspondendo a um valor total a pagamento 
de 70,00 € (setenta euros), IVA incluído à taxa 
legal em vigor; 
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D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 
do valor relativo à utilização acima indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do Quadro Normativo 
de Cedência e Utilização do Cineteatro de Loures, 
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, 
aprovar a isenção do pagamento pela respetiva 
utilização, à Freguesia de Loures, no valor total de 
70,00 € (setenta euros), IVA incluído à taxa legal 
em vigor. 

 
 

Loures, 2 de junho de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

CULTURA 
 

Proposta de aprovação da venda em consignação 
de vinhos, na Loja do Museu do Vinho e da Vinha 
de Bucelas, bem como da fixação de preço para a 
respetiva venda ao público. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 303/2020 

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

outras, atribuições no domínio da cultura e do 
fomento ao crescimento económico, 
nomeadamente no que concerne à promoção 
de produtos locais; 

 
B. No n.º 7 do artigo 31.º do regulamento interno 

da Rede de Museus de Loures é admitida a 
venda de produtos em regime de consignação, 
sendo aplicável a percentagem de 20% sobre 
o preço de custo; 

 
 
 

C. A venda em consignação apresenta 
vantagens, pois permite, sem custos para o 
Município, diversificar a oferta de produtos aos 
visitantes da Loja do Museu do Vinho e da 
Vinha de Bucelas; 

 
D. A Loja do Museu do Vinho e da Vinha de 

Bucelas divulga e comercializa vinhos e 
produtos locais dos produtores de Bucelas, em 
regime de consignação, desde 9 de novembro 
de 2014 (proposta de deliberação n.º 
473/2014, aprovada na Reunião de Câmara 
realizada em 29/10); 

 
E. A Sociedade O3 Unipessoal Lda., 

revendedora dos vinhos da Sogrape vinhos 
S.A (Quinta da Romeira) veio propor a venda 
à consignação dos vinhos discriminados na 
listagem anexa à informação registada sob o 
webdoc n.º E/22516/2020, na loja do Museu 
do Vinho e da Vinha em Bucelas, pelos 
valores aí indicados. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo do n.º 7 do artigo 31.º do regulamento 
interno da Rede de Museus de Loures, em 
conjugação com a aI. 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 e com o previsto no n.º 1 do 
artigo 21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a 
aprovação da venda em consignação de vinhos, 
da Sociedade O3 Unipessoal Lda., na Loja do 
Museu do Vinho e da Vinha de Bucelas, bem 
como da fixação de preço para a respetiva venda 
ao público, no valor, nos quais já se inclui IVA, à 
taxa legal em vigor: 
 
 
 PREÇO C/IVA 
PROVA RÉGIA - LISBOA - BRANCO 3,01 € 3,40 € 
PROVA REGIA RESERVA 
BUCELAS BRANCO 

 
3,68 € 

 
4,16 € 

MORGADO ST.ª CATHERINA 
BRANCO 

 
9,06 € 

 
10,24 € 

ESPUMANTE 
QUINTA DA ROMEIRA BRUTO DOC 
BUCELAS 

 
 

5,94 € 

 
 

7,31 € 

 
 

Loures, 2 de junho de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
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Contrato de Venda em Consignação 
 

Entre 
 
O3 Unipessoal Lda., com o NIF 514280271, com 
sede na Travessa da Torrinha, 4, 2.º Dt.º, 1350-
333 Lisboa, representada pelo 
__________________(cargo do responsável para 
o ato), (identificação do responsável), adiante 
designado por Consignante 
 
e 
 
o Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público n.º 501294996, com sede na Praça da 
Liberdade, n.º 4, 2674-501 Loures, neste ato 
representado pelo Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, Paulo Piteira, adiante designado por 
consignatário. 
 
É celebrado e reciprocamente aceite o Contrato de 
Venda em Consignação, que se regerá pelas 
presentes Condições Gerais e anexo, que dele 
fazem parte integrante: 

 
 

Cláusula Primeira 
 

O presente contrato tem por objeto a venda em 
consignação de produtos locais na rede de 
Museus de Loures, nomeadamente na loja do 
Museu do Vinho e da Vinha - Bucelas. 

 
 

Cláusula Segunda 
 

Os objetos consignados identificam-se por vinhos 
e produtos locais, sendo estes vendidos de acordo 
com o previsto neste contrato e após aprovação 
da respetiva minuta na ___ Reunião Ordinária do 
Executivo Municipal, realizada no dia ____ de 
________ 2020. 

 
 

Cláusula Terceira 
 

Os vinhos e produtos locais, propriedade do 
consignante e originários da sua produção, estão 
sob a responsabilidade da Rede de Museus de 
Loures, ou seja, salvaguardada a integridade física 
dos objetos e venda ao público em seu próprio 
nome. 

 
 

Cláusula Quarta 
 

A discriminação dos vinhos e produtos locais 
consignados para venda com o respetivo valor de 
venda ao público, consta de anexo a este 
documento, dele fazendo parte integrante. 

Cláusula Quinta 
 

Por acordo das partes, poderá ser efetuada 
alteração aos produtos consignados, devendo ser 
alterado o anexo referido no número anterior. 

 
 

Cláusula Sexta 
 

A consignante compromete-se a: 
 
a) Respeitar os valores acordados de venda ao 

público; 
b) Repor os stocks sempre que lhe for solicitado; 
c) Trocar os vinhos e produtos locais que por 

razões alheias ao serviço (Rede de Museus de 
Loures) se encontrem danificados ou com 
defeito. 

 
 

Cláusula Sétima 
 

De acordo com o Regulamento Interno da Rede 
de Museus de Loures em vigor, é admitida a 
venda de produtos em regime de consignação, 
sendo aplicada a percentagem de 20% sobre o 
preço de custo, pelo que a consignante recebe 
80% do valor das vendas apuradas. 

 
 

Cláusula Oitava 
 

De acordo com o disposto no número anterior, os 
80% devidos ao consignante são pagos contra 
respetivo documento legal comprovativo do dito 
pagamento, com periodicidade trimestral.  

 
 

Cláusula Nona 
 

O presente contrato de venda em consignação de 
vinhos e produtos locais tem a duração de um 
ano, renovando-se automaticamente por iguais 
períodos. 

 
 

Cláusula Décima 
 

O preço de venda ao público será atualizado 
anualmente. 

 
 

Cláusula Décima Primeira 
 

O incumprimento contratual confere à parte não 
faltosa a possibilidade de rescisão do acordo a 
todo o tempo, comunicada por carta registada com 
aviso de receção e mediante pré-aviso de 15 dias. 
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Cláusula Décima Segunda 
 

A denúncia do contrato deverá ocorrer com um 
pré-aviso mínimo de 30 dias sobre a data da 
renovação. 

 
 

Cláusula Décima Terceira 
 

A denúncia ou rescisão darão lugar à devolução 
de todos os produtos ao respetivo consignante, 
devendo este proceder ao seu levantamento no 
prazo de 15 dias. 

 
 

Cláusula Décima Quarta 
 

Qualquer litígio emergente da interpretação ou 
execução do presente contrato será dirimido pelo 
Tribunal da Comarca de Loures, com renúncia 
expressa das partes a qualquer outro. 
 
 
Feito em Loures, em ___ de _______ de 2020, em 
dois exemplares, e incluindo um anexo, o qual vai 
rubricado pelas partes, ficando um exemplar para 
cada parte. 

 
 

__________________________ 
 

Paulo Piteira, Vice-Presidente 
Município de Loures 

 
 
 

__________________________ 
 

O3 UNIPESSOAL, LDA. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS 

 
Processo n.º 597-P/DOM 
Empreitada de “Escola Básica da Portela - 
Remodelação e Ampliação do edifício do 
Jardim de Infância 
Proposta de aprovação da correção do montante 
global dos trabalhos complementares apurados, 
da percentagem correspondente ao apuramento 
dos trabalhos complementares, dos trabalhos a 
menos, de nomeação de novo Gestor do Contrato, 
e de delegação no Sr. Presidente da Câmara da 
competência para a aprovação da minuta do 
contrato e resposta a eventuais reclamações da 
mesma. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 304/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Foi aprovada, na reunião de Câmara de 8 de 

abril de 2020, a proposta de deliberação n.º 
150/2020, e de acordo com o expresso no 
conteúdo da informação n.º 242/DCME/MD de 
8 de junho de 2020 em anexo, relativamente à 
aprovação da proposta para execução de 
trabalhos extracontratuais no âmbito da 
empreitada “Escola Básica da Portela - 
Remodelação e Ampliação do edifício de 
Jardim de Infância”; 

 
B. Foram, entretanto, detetados pelos serviços 

lapsos na forma de apuramento dos limites 
dos trabalhos complementares e outros 
decorrentes de ligeiros acertos de valores 
constantes do mapa resumo, conforme 
expresso na Informação técnica n.º 
242/DCME/MD, em anexo; 

 
C. Os novos limites apurados, e que se propõe 

corrigir, cumprem, de igual modo, os limites 
legais definidos no Código dos Contratos 
Públicos (CCP), de 10% e 40%, conforme 
artigo 370º do CCP; 

 
D. O valor contratual corrigido, decorrente da 

dedução dos trabalhos a menos aprovados, 
mantém-se no valor aprovado anteriormente, 
no montante de 108.717,23 €;  

 
E. Tendo em consideração a alteração da 

macroestrutura no início do ano de 2020, a 
qual teve reflexos quanto à incorporação desta 
empreitada na unidade orgânica da Divisão de 
Obras, deve ser aprovado um novo Gestor do 
Contrato, ao abrigo do artigo 290.º-A do CCP. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nos artigos 370.º, 375.º, 379.º e 109.º 
todos do D.L. n.º 18/2008, de 29 de janeiro (CCP), 
na sua versão atual:  
 
1. A correção do montante global dos trabalhos 

complementares apurados, os quais passam 
de 112.404,72 € para 112.404,71 €; 

 
2. A correção da percentagem correspondente 

ao apuramento dos trabalhos 
complementares, integrados no n.º 2 do artigo 
370.º do CCP, a qual passa de 8,88% para 
9,31% do preço contratual; 

 
3. A correção da percentagem correspondente 

ao apuramento dos trabalhos 
complementares, integrados no n.º 4 do artigo 
370.º do CCP, a qual passa de 2,55% para 
2,56% do preço contratual; 

 
4. A correção dos trabalhos a menos, os quais 

passam de 3.687,49 € para 3.687,48 €; 
 
5. A nomeação de novo Gestor do Contrato, o 

Eng.º Paulino Reis, Chefe da Divisão de 
Obras; 

 
6. 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, 8 de junho de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 
 

Processo n.º 2052/RC/N/1988 
Comissão de Moradores do Bairro da Quinta da 
Bela Vista 
Proposta de aprovação dos projetos de 
infraestruturas, do valor das taxas urbanísticas 
devidas pela emissão da licença de loteamento e 
pela realização, manutenção e reforço de 
infraestruturas, de fixação de prazo para a 
conclusão das obras de urbanização, de 
aprovação do valor de caução para garantia das 
obras de urbanização e de aprovação da emissão 
do alvará de licença de loteamento e das 
respetivas condições, no âmbito do processo de 
reconversão da Quinta da Bela Vista. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 305/2020 

 
Considerando: 
 
A. A formalização do procedimento de 

licenciamento da operação de loteamento da 
AUGI - Quinta da Belavista, em Frielas, a sua 
correta instrução e entrega de todos os 
projetos relativos às obras de urbanização e a 
recolha de pareceres favoráveis; 

 
B. A anterior deliberação de Reunião de Câmara, 

de 20.09.2017, que aprovou o projeto de 
loteamento deste bairro; 

 
C. O referido na informação n.º 

52/DAUGI/JS/FV/ID/2020 e na do Chefe de 
Divisão, quanto ao facto de estarem reunidas 
condições para se decidir sobre a emissão do 
alvará de licença de loteamento desta AUGI. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere nos termos do 
disposto nos art.ºs 24.º a 29.º da Lei n.º 91/95, de 
2 de setembro, com a redação vigente, 
subsidiariamente pelas disposições do DL n.º 
555/99, de 16 de dezembro, igualmente na 
redação vigente, e nas condições da informação 
dos serviços n.º 52/DAUGI/JS/FV/ID/2020, ainda 
da informação do Chefe de Divisão: 
 
1. Aprovar os projetos de infraestruturas; 
 
2. Aprovar o valor das taxas urbanísticas devidas 

pela emissão da licença de loteamento e pela 
realização, manutenção e reforço de 
infraestruturas; 
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3. Fixar o prazo para a conclusão das obras de 
urbanização; 

 
4. Aprovar o valor de caução para garantia das 

obras de urbanização; 
 
5. Aprovar a emissão do alvará de licença de 

loteamento e as respetivas condições. 
 
 

Loures, 8 de junho de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 
 

Ajuste direto para aquisição continuada de 
bens alimentares, e outros, com vista à sua 
distribuição e apoio a entidades de caráter 
social do Concelho de Loures, no âmbito do 
combate à pandemia da COVID-19 
Proposta de aprovação do proposto no documento 
sob o título "proposta de autorização para início e 
tipo de procedimento e nomeação do gestor do 
contrato", do convite para apresentação de 
proposta e do caderno de encargos, no âmbito de 
apoio a entidades de caráter social do Concelho 
de Loures no combate à pandemia causada pela 
COVID-19. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 306/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Foi efetuada a informação n.º 

13/DCSH/CB/2020 (E/54573/2020) e 
respetivos anexos, datada de 4 de junho de 
2020, proveniente do Departamento de 
Coesão Social e Habitação (DCSH) e com o 
meu Despacho de concordância, e pelas 
razões constantes de tal documento, foi 
manifestada a necessidade de ser iniciado um 
procedimento de contratação pública tendente 
à celebração de um contrato para "Aquisição 
continuada de bens alimentares, e outros, com 
vista à sua distribuição e apoio a entidades de 
caráter social do Concelho de Loures, no 
âmbito do combate à pandemia de COVID-
19"; 

 

B. O contrato terá início imediatamente após a 
adjudicação e terá um período de vigência 
contratual de 90 dias, salvo se a realização 
integral da despesa prevista ocorrer em 
período inferior aos referidos 90 dias, 
realização integral da despesa essa que ditará 
o termo do contrato; 

 
C. O contrato será prorrogado automaticamente 

por igual período d e 90 dias, desde que a 
realização integral da despesa não tenha 
ocorrido nos primeiros 90 dias de vigência do 
mesmo, sendo que o contrato terá o seu 
termo, em qualquer caso, com o decurso do 
segundo período de 90 dias, ainda que a 
despesa contratualmente prevista não esteja 
integralmente realizada; 

 
D. Atenta a fundamentação apresentada e tendo 

presente o disposto no artigo 2.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 
mostra-se adequado adotar o procedimento do 
tipo ajuste direto, à luz da previsão da alínea 
c) do n.º 1 do artigo 24.º do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
sua redação atual, atendendo aos motivos de 
urgência imperiosa e à aquisição na medida 
do estritamente necessário subjacente à 
contratação pretendida; 

 
E. Na verdade, conforme decorre da informação 

aludida no considerando A, para a qual se 
remete e dá aqui por integralmente 
reproduzida, a aquisição de bens ora sujeita a 
deliberação, é motivada pelo seguinte: 

 
- Dado o estado de emergência e/ou 

calamidade que o país tem vivido, as 
limitações impostas às comunidades como 
forma de combate à pandemia da COVID-19 e 
o aumento exponencial por parte das famílias 
da procura de ajuda alimentar junto das 
entidades de caráter social; 

 
- O confronto diário com que as entidades de 

caráter social se deparam em matéria de 
novos pedidos de apoio alimentar por parte de 
famílias/indivíduos que se encontram em 
situação de desemprego súbito, trabalhadores 
em lay-off ou trabalhadores que deixaram de 
ter meios de subsistência provenientes da 
economia informal e que por isso se 
encontram em situação de exclusão e pobreza 
social; 
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- A criação pelo Município de Loures de uma 
rede de emergência social, que integra as 
entidades de apoio social, as Juntas de 
Freguesia, as farmácias, bem como os 
voluntários da sociedade civil com os quais 
criou um projeto próprio, rede social essa que 
visa proporcionar uma resposta integrada às 
situações sinalizadas pelos próprios ou outros 
que pretendam ajuda na resolução dos seus 
problemas, onde se inclui a ajuda alimentar; 

 
- A dimensão da procura e a pressão provocada 

nas entidades coloca em causa a sua 
capacidade de resposta e sustentabilidade 
financeira, pelo que, atento às dificuldades daí 
decorrentes e de modo a minorar os impactos 
negativos da pandemia da COVID-19 nas 
famílias e indivíduos, o Município de Loures 
apoia as entidades de caráter social através 
da atribuição de bens alimentares essenciais à 
prestação da resposta do apoio alimentar; 

 
- Com as parcerias em causa o Município 

procura reforçar a capacidade instalada das 
entidades com trabalho social consolidado e 
reconhecido pelas comunidades locais, 
reduzindo deste modo a circulação de 
famílias/indivíduos e evitando a sua 
concentração em espaço público ou em 
equipamentos de gestão municipal e procura 
proporcionar uma resposta célere e eficaz às 
famílias e indivíduos que necessitam da 
referida ajuda; 

 
- A rede de apoio alimentar é constituída por um 

vasto número de entidades as quais se 
mostram identificadas no ponto F. a que se 
refere o considerando A. desta proposta, 
sendo todas elas destinatárias do apoio do 
Município de Loures com bens alimentares. 

 
 
F. O órgão competente para contratar, autorizar 

a despesa, escolher o procedimento, aprovar 
as peças do procedimento (Convite à 
apresentação de proposta e Caderno de 
Encargos), nomear o gestor do contrato, 
aprovar a minuta do contrato bem como para 
quaisquer outros atos inerentes ao 
procedimento aquisitivo em apreço, é a 
Câmara Municipal, uma vez que se estima que 
o Município de Loures possa vir a pagar o 
preço contratual global de 700.000,00 € 
(setecentos mil euros), 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, d e 8 de junho, (repristinado pela 
Resolução da Assembleia d a República n.º 
86/2011, d e 11/04), e nos artigos 17.º, 18.º, 

36.º, 47.º, 67.º a 69.º e 290.º-A, todos do 
Código dos Contratos Públicos, na sua versão 
atual; 

 
G. Sendo necessário, nomeadamente, informar 

os fundamentos aduzidos pelo serviço 
requisitante com vista à contratação à luz do 
disposto no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 
de março, informar os fundamentos para a 
fixação dos preços base unitários que constam 
na listagem dos bens a serem fornecidos 
continuadamente e que integra o caderno de 
encargos, bem como propor o gestor do 
contrato a celebrar, foi elaborado documento 
intitulado de "proposta de autorização para 
início e tipo de procedimento e nomeação do 
gestor do contrato" que se anexa, também 
para efeitos de aprovação; 

 
H. A despesa estimada de 700.000,00 € 

(setecentos mil euros), estabelecida no 
procedimento aquisitivo aqui em apreço e que 
é correspondente com o preço contratual 
passível de ser executado, será realizada a 
partir do fornecimento continuado dos bens 
aos preços unitários propostos pela entidade 
adjudicatária, sendo que os bens unitários a 
adquirir, a respetiva unidade de medida, bem 
como o preço base unitário se mostram 
fixados no Caderno de Encargos através do 
anexo que contém a listagem dos referidos 
bens assim como o demais conteúdo 
imediatamente atrás identificado; 

 
I. A respetiva despesa está prevista e ocorrerá 

pelas rubricas 0703 020121 Plano 2020 A 12; 
 
J. A entidade a convidar foi escolhida por possuir 

capacidade para o fornecimento de bens 
alimentares com a celeridade e urgência que 
se impõe, bem como a logística adequada 
para a distribuição dos alimentos; 

 
K. O preço base fixado no procedimento é-o na 

modalidade do preço unitário por bem a 
fornecer, de acordo com a respetiva unidade 
de medida e tais preços unitários foram 
fixados tendo por base os preços de anteriores 
procedimentos; 

 
L. Não obstante o contrato poder produzir efeitos 

imediatamente após a adjudicação o mesmo 
deverá ser reduzido a escrito, tanto mais que 
terá que ser remetido ao Tribunal de Contas 
para conhecimento; 

 
M. Afigura-se adequado, atento o contexto da 

contratação e a previsão legal do artigo 2.º do 
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 
que a tanto consente que seja dispensada a 



 

 
N.º 12 

 

 
 

17 de JUNHO 
de 2020 

 
 
 
 

30 

 

apresentação de caução por parte da entidade 
adjudicatária, assim como se afigura 
adequado aprovar que o contrato inicie a sua 
produção de efeitos imediatamente após a 
adjudicação e antes da apresentação de 
quaisquer documentos de habilitação, sem 
prejuízo dos mesmos deverem ser pedidos em 
qualquer caso para efeitos da redução do 
contrato a escrito. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto, designadamente, na alínea f), n.º 1, do 
artigo 33.º 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 17.º, 18.º, 36.º, 47.º, 67.º a 69.º e 
290.º-A, todos do Código dos Contratos Públicos, 
na sua versão atual, bem como ao abrigo do 
disposto no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 10-
A/2020, de 13 de março, aprovar: 
 
1. O proposto no documento sob o título 

"proposta de autorização para início e tipo de 
procedimento e nomeação do gestor do 
contrato", que se anexa; 

 
2. O convite para apresentação de proposta e o 

caderno de encargos, enquanto peças do 
procedimento, que se anexam. 

 
 

Loures, 9 de junho de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO 
PARA INÍCIO E TIPO DE PROCEDIMENTO 

E DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO 
 

1- Na sequência da solicitação efetuada pelo 
Departamento de Coesão Social e Habitação 
(DCSH), através de informação 
13/DCSH/CB/2020, com registo Webdoc 
E/54573/2020, com despacho de 
concordância do Sr. Vereador da Câmara 
Municipal de Loures, Gonçalo Caroço, datado 
de 05/06/2020, e pelas razões dela 
constantes, foram instruídas as respetivas 
peças do procedimento aquisitivo indicado no 
Pedido de aquisição (PAQ), peças essas que 
foram sujeitas à devida apreciação jurídica. 

 

2- Assim, o procedimento aquisitivo é do tipo 
ajuste direto, ao abrigo do disposto no n.º 1 do 
artigo 2.º

 
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 

de março, conjugado com a alínea c) do n.º 1 
do artigo 24.º do Código dos Contratos 
Públicos (CCP), com vista à celebração de 
contrato para "Aquisição continuada de bens 
alimentares, e outros, com vista à sua 
distribuição e apoio a entidades de caráter 
social do Concelho de Loures, no âmbito do 
combate à pandemia de COVID-19". 

 
3- Com vista a dar cumprimento ao disposto no 

a1iigo 38.º
 
do Código dos Contratos Públicos 

constitui fundamento para a escolha do 
procedimento agora proposto, desde logo, a 
sua adequação à previsão legal em termos de 
critério de valor, a manifesta urgência na 
satisfação da necessidade sentida pelo 
Município, a economia e celeridade processual 
que este procedimento proporciona bem como 
a economia de custos, designadamente em 
matéria de publicitação do procedimento, sem 
que saia prejudicado o respeito pelos 
princípios da transparência, da igualdade e da 
concorrência. 
A necessidade em causa decorre segundo 
informação do serviço requisitante, para a qual 
se remete e dá por integralmente reproduzida 
e de que se transcreve o seguinte "(...) 
Considerando o estado de emergência e/ou 
calamidade com que o país se tem 
confrontado nestes últimos meses e as 
limitações impostas às comunidades como 
forma de combate à pandemia da COVID-19, 
verifica-se um aumento exponencial por parte 
das famílias da procura de ajuda alimentar 
junto das entidades de caráter social.( ...)" 

 
4- Para prossecução do processo de despesa, 

proponho a aprovação das peças do 
procedimento, Caderno de Encargos e Convite 
para Apresentação de Proposta, bem como da 
presente proposta, pela Câmara Municipal de 
Loures, ao abrigo do disposto, 
designadamente, na alínea f), n.º 1, do artigo 
33.º, 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 1 1/04), e nos artigos 17.º, 18.º, 
36.º, 47.º, 67.º a 69.º e 290.º-A, todos do 
Código dos Contratos Públicos, na sua versão 
atual. 

 
5- Propõe-se que seja convidada a apresentar 

proposta, através de email, no prazo de 1 (um) 
dia, através de e-mail susana_prates@cm-
loures.pt, a seguinte entidade: 
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- Sogenave - Sociedade Geral de 
Abastecimentos à Navegação e Indústria 
Hoteleira, S.A. 

 
6- A respetiva despesa se encontra cabimentada 

na rubrica 0703 020121 2020 A 12, conforme 
PRC 2053/2020, datada de 09/06/2020. 

 
7- Os preços bases unitários indicados foram 

definidos pelo serviço requisitante, serviço 
esse que apresentou a seguinte 
fundamentação para tal preço: "a estimativa 
de custo global foi efetuada tendo por base os 
custos de anteriores fornecimentos." 

 
8- Nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 290.º-A do CCP, o serviço requisitante 
indicou para gestor do contrato decorrente do 
procedimento a Dr.ª Cecília Teixeira, que 
exerce funções da DIS/Área Desenvolvimento 
Recursos Sociais, com o contato telefónico 
211150797 / Ext. 403016 e e-mail 
cecilia_teixeira@cm-loures.pt , pelo que assim 
se propõe. 

 
9- O procedimento não carece da designação de 

júri pelo que a análise da proposta que venha 
a ser apresentada será efetuada pelos 
serviços da DCA. 

 
10- O contrato será reduzido a escrito e não 

haverá lugar a caução. 
 
11- O contrato poderá iniciar a sua produção de 

efeitos imediatamente após a adjudicação 
independentemente, ainda, da apresentação 
dos documentos de habilitação por parte da 
adjudicatária, sendo que tais documentos 
deverão ser apresentados para efeitos de 
elaboração e redução a escrito do contrato. 

 
12- O contrato, uma vez celebrado, deverá ser 

remetido ao Tribunal de Contas para 
conhecimento. 

 
Loures, 9 de junho de 2020. 

 
A Assistente Técnica/Instrutora do processo 

(Susana Prates) 
 

A Coordenadora Técnica 
(Ana Paula Pardal) 

 
De acordo 

 
O Chefe da DCA 

Viriato Aguilar 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

INTERVENÇÃO SOCIAL 
 

Proposta de celebração de Protocolo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
Associação Dignitude, tendo por objeto a 
atribuição de apoio financeiro à Instituição, para 
exclusiva comparticipação na aquisição de 
medicamentos por munícipes referenciados no 
âmbito da Linha de Apoio Social COVID-19. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 309/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Perante as limitações impostas ao 

funcionamento da sociedade como forma de 
combate à Pandemia COVID-19 e os impactos 
sociais e económicos daí decorrentes, 
entendeu a Associação Dignitude implementar 
um apoio de emergência para acesso ao 
medicamento dirigido aos cidadãos em 
situação comprovada de fragilidade sócio 
económica transitória; 

 
B. A Associação Dignitude dirigiu ao Município de 

Loures uma Proposta de Colaboração tendo 
por objeto a prossecução comum dos 
objetivos do Programa abem: Rede Solidária 
do Medicamento - Emergência abem: COVID-
19, concretamente a comparticipação a 100% 
dos medicamentos sujeitos a receita médica e 
comparticipados pelo SNS a munícipes 
referenciados no âmbito da Linha de Apoio 
Social COVID-19; 

 
C. O Protocolo terá uma vigência de três meses, 

comprometendo-se nesse período cada uma 
das partes a atribuir o montante 
correspondente a 50% do valor total da 
despesa efetuada com a aquisição de 
medicamentos por cidadãos devidamente 
referenciados; 

 
D. Caberá ao Município de Loures identificar os 

munícipes que irão beneficiar desta medida, 
na sequência da informação/avaliação social 
produzida pela equipa técnica da DIS/Serviço 
de Acompanhamento e Atendimento Social 
Integrado afeta à Linha de Apoio Social 
COVID-19; 

 
E. A comparticipação financeira do Município 

será efetuada mensalmente, através da 
atribuição à Dignitude do montante 
correspondente a 50% dos valores faturados 
pelas farmácias, mediante apresentação dos 
respetivos comprovativos - Relação Resumo 
Global, sendo o montante mensal estimado 



 

 
N.º 12 

 

 
 

17 de JUNHO 
de 2020 

 
 
 
 

32 

 

para esta operação de 1.000,00 €, não 
devendo exceder o valor total de 3.000,00 € 
durante o período de vigência do Protocolo. 

 
 
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 das 
alíneas u) e v) 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 celebração do Protocolo 
de Colaboração entre o Município de Loures e a 
Associação Dignitude, cujo objeto é a atribuição 
de apoio financeiro à Instituição, para exclusiva 
comparticipação na aquisição de medicamentos 
por munícipes referenciados no âmbito da Linha 
de Apoio Social COVID-19. 

 
 

Loures, 15 de junho de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

           
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

Entre: 
 
Associação Dignitude, pessoa coletiva n.º 
513696628, com sede na Rua Venâncio 
Rodrigues, 12, em Coimbra, neste ato 
representada pela Ex.ma Senhora Maria João 
Fortes Toscano, na qualidade de Procuradora da 
Direção, adiante designada por Dignitude ou 
Primeira Contraente 
 
e 
 
Município de Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, 
2674-501 Loures, neste ato representada pelo 
Ex.mo Senhor Bernardino José Torrão Soares, na 
qualidade de Presidente da Câmara, com poderes 
para o ato, adiante designado por Município ou 
Segunda Contraente. 
 
Sendo adiante também designados em conjunto 
por Contraentes. 
 
 
 
 

Considerando que: 
 
I. A Dignitude, Instituição Particular de 

Solidariedade Social, sem fins lucrativos, é 
responsável pelo desenvolvimento, 
operacionalização e gestão do Programa 
abem: Rede Solidária do Medicamento; 

 
II. O Programa abem: Rede Solidária do 

Medicamento tem por objetivo garantir o 
acesso ao medicamento em ambulatório por 
parte de qualquer cidadão que, em Portugal, 
se encontre numa situação de carência 
económica que o impossibilite de adquirir os 
medicamentos comparticipados que lhe sejam 
prescritos por receita médica; 

 
III. A operacionalização do Programa abem: Rede 

Solidária do Medicamento está 
essencialmente alicerçada na capacidade e 
logística da rede das Farmácias Portuguesas; 

 
IV. O Município pretende associar-se à Dignitude 

e contribuir para o desenvolvimento do 
Programa abem: Rede Solidária do 
Medicamento, nomeadamente através da 
disponibilização da sua capacidade 
agregadora, de envolvimento e de 
dinamização da sociedade civil e do tecido 
empresarial para prossecução dos objetivos 
do Programa abem: Rede Solidária do 
Medicamento e bem assim, em especial, 
através das suas competências e experiência 
na referenciação de indivíduos socialmente 
vulneráveis cuja situação seja enquadrável no 
Programa abem: Rede Solidária do 
Medicamento. 

 
 
Considerando ainda: 
 
I. Em dezembro de 2019 foi identificado pela 

primeira vez, na cidade de Wuhan, na China, o 
novo coronavírus, designado SARS-CoV-2 
(Síndrome Respiratória Aguda Grave) - 
Coronavírus-2, COVID-19. A transmissão 
pessoa a pessoa foi confirmada, espalhando-
se globalmente, o que levou a Organização 
Mundial da Saúde a declarar uma situação de 
Pandemia; 

 
II. Vários países foram obrigados a adotar 

medidas excecionais, Portugal incluído. No dia 
18 de março de 2020, foi declarado o Estado 
de Emergência no país onde, entre várias 
obrigações civis, se determinou o regime de 
recolhimento domiciliário para a população em 
geral. Os declarados grupos de risco, idosos 
(mais 70 anos) e pessoas com doenças 
crónicas (ex.: doenças cardíacas, diabetes e 
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doenças pulmonares), ficam obrigados ao 
dever especial de proteção. Pessoas infetadas 
em vigilância ativa têm obrigatoriamente de 
respeitar o isolamento imposto pelas 
autoridades; 

 
III. De acordo com a Direção-Geral da Saúde 

(DGS), a situação epidemiológica em Portugal 
tem conferido um aumento diário de casos 
confirmados com COVID-19, dos quais é 
revelado um aumento também diário de 
doentes hospitalizados, inclusivamente em 
unidades de cuidados intensivos, bem como é 
de mortes; 

 
IV. Os impactos económicos e sociais desta 

pandemia vão marcar a sociedade nos 
próximos tempos e os mais vulneráveis estão 
muito mais expostos, necessitando de ser 
protegidas e apoiadas agora; 

 
V. Este é o momento de agir e dar resposta às 

necessidades da comunidade, em especial 
dos munícipes, com muita responsabilidade e 
solidariedade. 

 
 
É livremente celebrado e mutuamente aceite, nos 
termos e condições aqui definidos, o presente 
Protocolo de colaboração, que se rege pelos 
considerandos acima e pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Objeto 

 
O presente Protocolo tem por objeto estabelecer e 
articular um espaço de colaboração entre a 
Dignitude e o Município de Loures para o 
prosseguimento comum dos objetivos do 
Programa abem: Rede Solidária do Medicamento - 
Emergência abem: COVID-19 (doravante 
designado abreviadamente Programa). 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Compromissos da Primeira Contraente 

 
No âmbito da implementação do presente 
protocolo a Primeira Contraente compromete-se a 
assegurar: 
 
a) A representação do Programa perante 

terceiros; 
 
b) A definição e implementação de estratégias de 

mobilização da sociedade civil para os 
objetivos de filantropia e de solidariedade do 
Programa; 

 

c) A promoção, divulgação e comunicação do 
Programa; 

 
d) A sustentabilidade financeira do Programa; 
 
e) A angariação de fundos para comparticipar na 

execução do Programa no Município; 
 
f) A articulação e interação com a rede das 

Farmácias Portuguesas; 
 
g) A gestão organizativa e administrativa do 

Programa; 
 
h) O controlo e avaliação da execução 

operacional do Programa; 
 
i) A avaliação do impacto do Programa; 
 
j) Definição da metodologia de referenciação de 

pessoas em situação de carência económica, 
público-alvo do Programa. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Compromissos da Segunda Contraente 

 
No âmbito da implementação do presente 
protocolo a Segunda Contraente compromete-se a 
assegurar: 
 
a) A colaboração na implementação de 

estratégias de mobilização da sociedade civil 
para os objetivos de filantropia e de 
solidariedade subjacentes ao Programa; 

 
b) A colaboração na promoção, divulgação e 

comunicação do Programa; 
 
c) Um contributo financeiro para implementação 

do Programa, nos termos do Anexo ao 
presente Protocolo; 

 
d) A referenciação dos beneficiários do 

Programa; 
 
e) A atualização da informação acerca dos 

beneficiários do Programa; 
 
f) A colaboração na avaliação da execução 

operacional do Programa. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Acompanhamento) 

 
A preparação e a execução operacional do 
Programa, no âmbito da implementação do 
presente Protocolo, ficarão a cargo de uma equipa 
composta por 4 (quatro) elementos, sendo 2 (dois) 
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designados pela Dignitude e 2 (dois) designados 
pelo Município. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
(Avaliação) 

 
As Contraentes farão uma avaliação da 
implementação do presente Protocolo, a qual será 
divulgada nos termos e pelos meios que forem 
acordados pelas mesmas. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
(Resolução) 

 
O incumprimento das obrigações previstas no 
presente Protocolo confere à Contraente não 
faltosa a faculdade de proceder à sua resolução 
com efeitos imediatos, mediante comunicação 
escrita remetida à contraparte com indicação 
sucinta dos motivos da resolução. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Revogação 

 
O presente Protocolo pode ser revogado em 
qualquer momento, por acordo expresso das 
partes, reduzido a escrito. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
(Interpretação e Lacunas) 

 
A interpretação das disposições do presente 
Protocolo e eventuais lacunas serão esclarecidas 
e reguladas de comum acordo pelas Contraentes, 
ou, não sendo logrado esse consenso, 
considerando a solução mais favorável à 
prossecução dos fins e objetivos assumidos. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
(Anexo) 

 
O Anexo ao presente Protocolo faz parte 
integrante do mesmo, partilhando inclusivamente 
da sua força jurídica, define pormenorizadamente 
os termos e modalidades acordados entre as 
Contraentes, mais concretamente sobre a 
referenciação dos beneficiários do Programa 
abem: Rede Solidária do Medicamento, bem como 
os respetivos contributos financeiros. 

 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
(Vigência) 

 
O presente Protocolo tem a duração de três 
meses, entrando em vigor na data da sua 
assinatura. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Aceitação 

 
As Contraentes aceitam para si os termos e forma 
expressos, comprometendo-se a cumprir 
integralmente as respetivas condições e cláusulas. 
 
 
Celebrado em duplicado, em .........., aos ... de 
junho de 2020, destinando-se cada um dos 
exemplares do protocolo a cada uma das 
Contraentes. 

 
 

Primeira Contraente 
 

(Maria João Fortes Toscano) 
 
 
 

Segunda Contraente 
 

(Bernardino José Torrão Soares) 
 
 
 

ANEXO 
 

(Cláusula Sétima do Protocolo de Colaboração 
celebrado entre a Associação Dignitude 

e o Município de Loures) 
 
 

CAPÍTULO I 
OBJETO E ÂMBITO 

 
 

Artigo 1.º 
(Objeto) 

 
O presente Anexo estabelece as regras de 
referenciação e reconhecimento dos beneficiários 
do Programa abem: Rede Solidária do 
Medicamento ao abrigo do Protocolo de 
Emergência abem: COVID-19 celebrado entre a 
Associação Dignitude e o Município de Loures, o 
âmbito material e a forma de atribuição dos 
benefícios facultados aos munícipes beneficiários 
e de responsabilidade das Contraentes pelo 
financiamento desses benefícios. 
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CAPÍTULO lI 
DOS BENEFICIÁRIOS 

 
 

Artigo 2.º 
(Conceito de beneficiário) 

 
Para efeitos deste Anexo, consideram-se 
beneficiários todos os munícipes que se 
encontram numa situação fragilizada pela 
pandemia COVID-19, identificados pelo Município 
de Loures (entidade referenciadora). 

 
 

Artigo 3.º 
(Identificação do beneficiário) 

 
Os beneficiários integrados no Programa abem: 
Rede Solidária do Medicamento serão portadores 
do cartão abem: personalizado, conforme modelo 
adotado. 

 
 

Artigo 4.º 
Plataforma Dignitude) 

 
1. A Plataforma Dignitude, plataforma informática 

desenvolvida pela Associação Dignitude, 
permite a autonomia e empoderamento das 
entidades referenciadoras, sendo promotora 
da transparência e fluidez do Programa abem: 
Rede Solidária do Medicamento. 

 
2. O Município terá acesso à respetiva Área 

Privada da Plataforma Dignitude, com acesso 
autónomo à gestão dos seus beneficiários. 

 
 

Artigo 5.º 
(Registo do beneficiário 
na Plataforma Dignitude) 

 
1. Os beneficiários serão registados na 

Plataforma Dignitude, sendo a qualidade de 
beneficiário validada exclusivamente por 
meios eletrónicos, através do cartão abem:. 

 
2. Serão transmitidos à Associação Dignitude via 

Plataforma os seguintes dados: 
 
a) Nome completo; 
b) Ano de nascimento; 
c) Género; 
d) Morada (freguesia, concelho, distrito); 
e) Bl/CC (na sua ausência o NIF ou o NISS). 
 
3. O número de beneficiário abem: é gerado 

automaticamente pela Plataforma Dignitude e 
visível ao Município na sua Área Reservada 
na Plataforma Dignitude. 

4. O Município é responsável pela inserção dos 
beneficiários na Plataforma Dignitude. 

 
5. Após inserção na Plataforma Dignitude, os 

beneficiários serão ativados no Programa 
abem: Rede Solidária do Medicamento. 

 
6. Na execução do Protocolo e deste seu Anexo, 

a Associação Dignitude e o Município de 
Loures obrigam-se a cumprir e a observar 
estritamente a lei aplicável à proteção e 
tratamento de dados pessoais. 

 
 

Artigo 6.º 
(Consentimento Informado) 

 
O Município compromete-se a recolher, até ao 
momento da entrega do cartão abem:, o formulário 
de autorização de cedência de dados pessoais - 
Formulário de Consentimento Informado - 
devidamente assinado por todos os elementos do 
agregado familiar, carregando posteriormente o 
documento na Plataforma. 

 
 

CAPÍTULO IlI 
DOS BENEFÍCIOS 

 
Artigo 7.º 

(Âmbito material) 
 

1. Os benefícios concedidos ao abrigo do 
Programa abem: Rede Solidária do 
Medicamento abrangem exclusivamente os 
medicamentos, quando prescritos em receita 
médica e comparticipados pelo SNS. 

 
2. É conferido ao beneficiário abem: o direito a 

um apoio adicional ao atribuído pelo SNS, que 
pode ir até ao máximo de 100% do PVP dos 
medicamentos prescritos, ou 100% do 5.º 
preço mais baixo (PVP5), quando aplicável. 

 
 

Artigo 8.º 
(Livre escolha da farmácia) 

 
Os beneficiários têm direito de escolher livremente 
a farmácia onde pretendem adquirir os 
medicamentos abrangidos pela comparticipação 
do Programa abem: Rede Solidária do 
Medicamento. 
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Artigo 9.º 
(Condições de dispensa) 

 
A comparticipação pelo Programa abem: Rede 
Solidária do Medicamento apenas será efetuada 
quando estejam reunidas as seguintes condições: 
 
a) Receituário emitido em nome do beneficiário 

devidamente validado pelo prescritor; 
 
b) Receituário válido para efeitos da 

comparticipação pelo SNS; 
 
c) Apresentação do cartão abem:. 

 
 

Artigo 10.º 
(Validação de beneficiário) 

 
No ato da dispensa, a farmácia deve verificar se o 
nome inscrito na receita coincide com o do cartão 
do beneficiário abem:. 

 
 

Artigo 11.º 
(Comparticipação do Programa abem: 

Rede Solidária do Medicamento) 
 

1. Os portadores de receitas médicas nas 
condições previstas no presente Anexo têm 
direito aos medicamentos com o mesmo 
CNPEM, sem custos, desde que optem pelo 
medicamento com PVP igual ou inferir ao 
PVP5. 

 
2. Quando prescritos medicamentos sem Grupo 

Homogéneo, os beneficiários não suportarão 
qualquer encargo. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DO FINANCIAMENTO 

DA COMPARTICIPAÇÃO abem: 
 

Artigo 12.º 
(Contributo financeiro) 

 
1. O Município compromete-se a financiar a 

comparticipação solidária abem: dos 
beneficiários identificados e registados pelo 
mesmo, através da atribuição à Dignitude do 
montante correspondente a 50% dos valores 
faturados pelas farmácias, mediante 
apresentação dos respetivos comprovativos - 
Relação Resumo Global, sendo o montante 
mensal estimado para esta operação de 
1.000,00 €, não devendo exceder o valor total 
de 3.000,00 € durante o período de vigência 
do Protocolo. 

 

2. Os restantes 50% ficarão a cargo do Fundo 
Solidário abem:. 

 
 

Artigo 13.º 
(Transferência do contributo financeiro) 

 
1. A Dignitude remeterá, até ao dia 20 de cada 

mês, uma Relação Resumo Global com 
informação sobre os montantes faturados 
pelas farmácias, no âmbito do presente 
Protocolo, cujas comparticipações foram em 
benefício dos beneficiários abem: identificados 
pelo Município. 

 
2. O Município compromete-se a liquidar à 

Dignitude 50% do montante indicado na 
Relação Resumo Global até ao dia 10 do mês 
subsequente ao da sua receção, transferindo 
o contributo financeiro, para o IBAN 
PT50.0036.0000.99105930085.59 da 
Dignitude, Fundo Emergência abem: COVID-
19. 

 
3. A Dignitude compromete-se a devolver ao 

Município o respetivo Recibo de Doação, que 
corresponderá ao valor do contributo 
financeiro liquidado. 

 
 

Artigo 14.º 
(Avaliação) 

 
Após 60 dias do início do presente protocolo, as 
Contraentes farão uma avaliação da 
implementação do presente Anexo de Protocolo 
de Emergência Social. 
 
 
Celebrado em duplicado, em ……. aos ... de junho 
de 2020, destinando-se cada um dos exemplares 
do protocolo a cada uma das Contraentes. 

 
 

Primeira Contraente 
 

(Maria João Fortes Toscano) 
 
 
 

Segunda Contraente 
 

(Bernardino José Torrão Soares) 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 



 

 
N.º 12 

 

 
 

17 de JUNHO 
de 2020 

 
 
 
 

37 

 

EDUCAÇÃO 
 

Proposta de aprovação da apresentação de 
candidatura do Município de Loures à Rede das 
Cidades de Aprendizagem da UNESCO. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 307/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A Rede das Cidades de Aprendizagem foi 

aprovada em 2013, na Declaração de Pequim 
sobre Aprendizagem ao Longo da Vida para 
todos: promover a inclusão, a prosperidade e 
a sustentabilidade nas suas cidades; 

 
B. A Rede integra cidades capazes de 

responderem às necessidades de 
aprendizagem dos seus cidadãos de utilizar os 
recursos de uma cidade de forma mais eficaz 
e assim proporcionar oportunidades de 
aprendizagem aos seus cidadãos de promover 
a igualdade, a justiça social, manter a coesão 
social, e de criar uma prosperidade 
sustentável; 

 
C. As cidades de aprendizagem promovem uma 

aprendizagem inclusiva desde a educação 
básica ao ensino superior, revitalizam a 
aprendizagem nas famílias e no local de 
trabalho, melhoram a qualidade e a excelência 
na aprendizagem e fomentam uma cultura de 
aprendizagem ao longo da vida; 

 
D. Até ao dia 30 de junho encontra-se a decorrer 

o prazo para a apresentação à Comissão 
Nacional da UNESCO de propostas de 
candidaturas à Rede das Cidades de 
Aprendizagem. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea r), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a apresentação da candidatura do 
Município de Loures à Rede das Cidades de 
Aprendizagem da UNESCO. 

 
 

Loures, 8 de junho de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta de aprovação e de autorização da 
despesa para aquisição de 7 viaturas de recolha 
de resíduos sólidos e correspondentes serviços de 
manutenção, de autorização para início de 
procedimento por Concurso Público, e de 
aprovação das peças do procedimento, da 
constituição do júri, do gestor do contrato, da 
minuta do anúncio e da delegação de 
competências. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 301/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) vão proceder à aquisição de 
7 (sete) viaturas pesadas de recolha de 
resíduos urbanos e correspondentes serviços 
de manutenção, dividida em 3 (três) lotes - CP 
14/2020 - PABS/195/2020; 

 
B. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 

sua 63.ª Reunião Ordinária, de 28 de maio de 
2020, aprovou remeter aos Municípios de 
Loures e Odivelas a proposta n.º 156/2020 
relativa à autorização de despesa, início de 
procedimento por Concurso Público, com o 
preço base de 1.245.000,00 € (um milhão, 
duzentos e quarenta e cinco mil euros), sendo 
o preço do Lote 1 de 260.000,00 € (duzentos e 
sessenta mil euros), do Lote 2 de 525.000,00 
€ (quinhentos e vinte e cinco mil euros) e do 
Lote 3 de 460.000,00 € (quatrocentos e 
sessenta mil euros),bem como a aprovação 
das peças do procedimento, a constituição do 
júri, a nomeação do gestor do contrato e as 
respetivas delegações de competências. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto 
alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na versão atual, delibere: 
 
1. Ao abrigo do disposto no artigo 18.º, n.º 1, 

alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
junho, aprovar e autorizar a despesa para a 
aquisição de 7 viaturas de recolha de resíduos 
sólidos e correspondentes serviços de 
manutenção; 
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2. Ao abrigo do disposto no Código dos 
Contratos Públicos (CCP) na versão atual, 
aprovar a proposta do Conselho de 
Administração dos SIMAR n.º 156/2020, de 28 
de maio de 2020, de autorização para início de 
procedimento por Concurso Público, com o 
preço base de 1.245.000,00 € (um milhão, 
duzentos e quarenta e cinco mil euros), sendo 
o preço do Lote 1 de 260.000,00 € (duzentos e 
sessenta mil euros), do Lote 2 de 525.000,00 
€ (quinhentos e vinte e cinco mil euros) e do 
Lote 3 de 460.000,00 € (quatrocentos e 
sessenta mil euros), para a adjudicação de 7 
viaturas de recolha de resíduos sólidos e 
correspondentes serviços de manutenção, 
bem como a aprovação das peças do 
procedimento, a constituição do júri, o gestor 
do contrato, a minuta do anúncio e a 
delegação das competências, nos termos e 
fundamentos da informação com registo 
I/7774/2020. 

 
 

Loures, 9 de junho de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

Proposta de Deliberação n.º 156/2020 do Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 156I2020 

 
Considerando o conteúdo da informação com o 
registo I /7774/2020, referente à autorização de 
despesa e início de procedimento para a Aquisição de 7 
Viaturas Pesadas de Recolha de Resíduos Urbanos e 
correspondentes Serviços de Manutenção, dividido em 
três lotes - CP 14/2020 - PABS/195/2020, por 
Concurso Público, com o preço base de 1.245.000,00 € 
(um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil euros), 
sendo o preço do Lote 1 de 260.000.00 € ( duzentos 
e sessenta mil euros), do Lote 2 de 525.000.00 € 
(quinhentos e vinte cinco mil euros) e do Lote 3 de 
460.000.00 € (quatrocentos e sessenta mil euros); 
 
Considerando a necessária aprovação dos Órgãos 
competentes para contratar (Órgãos Executivos dos 
Municípios de Loures e Odivelas) submete-se à 
aprovação: o Programa do Concurso, o Caderno de 
Encargos e Minuta de anúncio a publicitar em Diário 
da República, a Constituição do Júri, a nomeação de 
Ana Mousinho para apoiar juridicamente o Júri, a 
nomeação do Gestor de Contrato Luís Silva, assim 
como as delegações a que se refere a Divisão de 
Aprovisionamentos. 
 

Proponho que o Conselho de Administração delibere 
aprovar e posterior envio aos Executivos das Câmaras 
Municipais de Loures e Odivelas. 

 
Vogal do Conselho de Administração 

 
Paulo Piteira Leão 

 
 
 

Numa lógica de rotatividade na constituição do 
Júri, considerando os princípios basilares da 
contratação pública, privilegiando o da 
transparência, na nomeação dos seus elementos e 
na estreita observância da execução do Plano de 
Prevenção dos Riscos de Gestão, de acordo com o 
artigo 67.º do CCP, sugere-se: 
 
Membros efetivos: 
 
- Rui Brioso, como Presidente; 
 
- Nuno Peceguina, substitui o presidente na sua 

ausência ou impedimento; 
 
- Lurdes Lousa. 
 
 
Membros suplentes: 
 
- Alexandra Cunha; 
 
- Manuela Afonso; 
 
- Florbela Claro Ferreira; 
 
- Emanuel Barbosa. 
 
 
Submete-se a decisão superior, a nomeação de Luís 
Silva, como Gestor de Contrato, conforme disposto no 
artigo 290.º A do CCP. 
 
Sugere-se a designação da Dr.ª Ana Mousinho para 
apoiar juridicamente o Júri, no exercício das suas 
funções, podendo participar nas suas reuniões, sem 
direito a voto. 
 
Sugere-se ainda, que sejam delegadas na Chefe de 
Divisão de Aprovisionamento, com possibilidade de 
subdelegação as competências referidas nos artigos 
77.º, 85.º, 100.º e n.º 3 do artigo 104.º do CCP, e no Júri 
as referidas no artigo 50.º ao abrigo do n.º 1 do artigo 
109.º do CCP. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PRESIDÊNCIA 

 

DESPACHO n.º 288/2020 
 

de 15 de junho de 2020 
 

(registo E/57003/2020, de 15 de junho de 2020) 
 

Prorrogação da Declaração 
da Situação de Calamidade 

RCM n.º 43-B/2020, de 12 de junho 
(que altera e republica a RCM n.º 40-A/2020, 

de 29 de maio) 
 

Na sequência de recomendações anteriores das 
autoridade de saúde do concelho, do Delegado de 
Saúde Coordenador, Chefe dos Serviços de 
Saúde Pública do ACES de Loures e Odivelas e 
da DGS - Direção-Geral de Saúde, foram 
exarados e publicados 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-CoV-2 - 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. 
 
Apesar dos resultados obtidos serem globalmente 
positivos, persistem alguns surtos e focos 
epidemiológicos perfeitamente identificados e 
controlados, que justificam continuar a 
prosseguir a estratégia delineada pelas 
autoridades sanitárias, decisivamente 
acompanhada pela adesão dos Portugueses e da 
população do concelho de Loures no cumprimento 
destas medidas, bem como continuar a valorizar 
o inexcedível trabalho dos profissionais de 
saúde, do setor social, dos trabalhadores de 
serviços públicos essenciais, de interesse 
geral e de outros setores de atividade 
económica e logística do País, que num notável 
esforço nacional coletivo, continuam a manter e 
a pugnar por medidas de prevenção e 
comportamento social, que garantam uma 
diminuição da propagação do vírus e que 

permitam 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, entendeu o Governo e a DGS - 
Direção-Geral de Saúde que se justifica declarar 
novamente a "Situação de Calamidade". 
 
 
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 dos artigos 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, e a RCM n.º 43-8/2020, de 12 de junho, 
resolveu declarar novamente a "Situação de 
Calamidade" em todo o território nacional até 
às 23:59h do dia 28 de junho de 2020, 
continuando a adotar medidas excecionais e 
temporárias de resposta à situação em causa, 
sem prejuízo de prorrogação ou modificação 
destas medidas, consoante a evolução da 
situação epidemiológica o justificar. 
 
Com efeito, mantém-se a necessidade, por razões 
de saúde pública, de se observar regras de 
ocupação, permanência e distanciamento físico, 
bem como regras de higiene e, ainda, de manter 
em vigor medidas excecionais e específicas 
quanto a atividades relativas aos estabelecimentos 
de comércio a retalho, de prestação de serviços, 
estabelecimentos de restauração e ao acesso a 
serviços e edifícios públicos. 
 
No entanto, nesta fase, mantém-se a opção por 
um elenco menos intenso de restrições e 
encerramentos, numa ótica de 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. 
 
Sem prejuízo da renovação da situação de 
calamidade, pondera-se, caso se mantenham as 
tendências atuais de evolução da situação 
epidemiológica, a transição, após o período de 
vigência da presente resolução, para a situação de 
contingência ou de alerta, ainda que 
diferenciadamente consoante as circunscrições do 
território nacional. 
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No momento presente, porém, a salvaguarda da 
saúde e segurança da população, de forma a 
mitigar o contágio e a propagação do vírus SARS-
CoV-2 e da doença COVID-19 continua a ser 
fundamental, pelo que permanecem em 
confinamento obrigatório, em estabelecimento de 
saúde ou no respetivo domicílio, as pessoas 
doentes e em vigilância ativa. 
 
Neste sentido, através da presente resolução, 
eliminaram-se as limitações especiais aplicáveis à 
Área Metropolitana de Lisboa, alargando-se a todo 
o território nacional a limitação a dois terços dos 
ocupantes na circulação de veículos com lotação 
superior a cinco pessoas, salvo se integrarem o 
mesmo agregado familiar, em virtude da 
dificuldade de prática de distanciamento social em 
veículos automóveis, em especial nos de 
transportes de trabalhadores. 
 
Por outro lado, entende-se que os ginásios devem 
igualmente beneficiar da flexibilidade de horário 
que foi concedida aos cabeleireiros, barbeiros, 
institutos de beleza ou restaurantes e similares, 
podendo, assim, estes estabelecimentos, abrir 
antes das 10:00 h. 
 
Por fim, atenta a evolução que tem vindo a ser 
feita no quadro do desconfinamento, entende-se 
ser este o momento oportuno para permitir o 
funcionamento de parques aquáticos, escolas de 
línguas e centros de explicações. 
 
Mantém-se a necessidade, por razões de saúde 
pública, de se observar as regras de ocupação, 
permanência e distanciamento físico, bem como 
regras de higiene. 
 
 
Assim, ao abrigo da Autonomia Constitucional 
das Autarquias Locais, ínsita nos artigos 6.º e 
235.º e ss da CRP - Constituição da República 
Portuguesa, e no uso da competência prevista 
na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
redação vigente, que me foi delegada pela 
Câmara Municipal, e nos termos das 
competências próprias que me são conferidas 
pelo artigo 35.º, n.º 1, alíneas a) e b), e n.º 2, 
alínea a), bem como o artigo 37.º, ambos do 
mesmo Anexo I da citada Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na redação em vigor, determino: 
 
A- Enunciar a Síntese da RCM n.º 43-B/2020, 

de 12 de junho, aprovada em Conselho de 
Ministros - Prorrogação da Declaração da 
Situação de Calamidade. 

 
 

A prorrogação da situação de calamidade 
produz efeitos a partir das 00:00 horas do dia 
15 de junho e cessa às 23:59 horas do dia 28 
de junho de 2020, sem prejuízo de prorrogação 
e/ou modificação na medida em que a evolução 
da situação epidemiológica o venha a justificar. 
 
 
Confinamento Obrigatório 
 
• 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-CoV-2; 
 
b) Os 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. 

 
 
Teletrabalho e organização de trabalho 
 
• O empregador deve proporcionar ao 

trabalhador condições de segurança e saúde 
adequadas à prevenção de riscos de contágio 
decorrentes da pandemia da doença COVID-
19, podendo, nomeadamente, adotar o regime 
de teletrabalho, nos termos previstos no 
Código do Trabalho. 

 
• No entanto, o exercício da atividade 

profissional, em regime de teletrabalho, deixa 
de ser obrigatório, exceto se requerido pelo 
trabalhador e cumprindo determinados 
pressupostos legais: 

 
i) o trabalhador que mediante certificação 

médica, se encontre abrangido pelo regime 
excecional de proteção de imunodeprimidos e 
doentes crónicos; 

 
ii) o trabalhador com grau de incapacidade igual 

ou superior a 60%; 
 
iii) o trabalhador com filho ou outro dependente a 

cargo menor de 12 anos, ou com deficiência, 
ou doença crónica que necessite de prestar 
assistência decorrente de suspensão de 
atividades letivas e não letivas presenciais; 
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iv) quando os espaços físicos e organização do 
trabalho não permitam o cumprimento seguro 
das orientações da DGS e da ACT; 

 
 
• Dentro dos limites máximos do período normal 

de trabalho e com respeito pelo direito ao 
descanso diário e semanal, podem ser 
implementadas medidas de prevenção e 
mitigação dos riscos decorrentes da 
pandemia, nomeadamente a adoção de 
escalas de rotatividade de trabalhadores, 
teletrabalho e o trabalho prestado no local de 
trabalho habitual, diárias ou semanais, 
horários diferenciados de entrada e saída, 
horários diferenciados de pausas e de 
refeições. 

 
 
Veículos particulares com lotação superior a 
cinco lugares 
 
• Os veículos com lotação superior a cinco 

pessoas (com exceção dos transportes 
públicos) apenas podem circular, salvo se 
todos os ocupantes integrarem o mesmo 
agregado familiar, com dois terços da sua 
capacidade, devendo os ocupantes usar 
máscara ou viseira, com as exceções 
previstas no artigo 13.º-B do Decreto-Lei n.º 
10-A/2020, de 13 de março, na sua redação 
atual. 

 
 
Regras de ocupação, permanência e 
distanciamento físico 
 
• Em todos os locais abertos ao público, devem 

ser observadas as seguintes regras de 
ocupação, permanência e distanciamento 
físico: 

 
a) A afetação dos espaços acessíveis ao público 

deve observar regra de ocupação máxima 
indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado 
de área, com exceção dos estabelecimentos 
de prestação de serviços; 

 
b) A adoção de medidas que assegurem uma 

distância mínima de dois metros entre as 
pessoas, salvo disposição especial ou 
orientação da DGS em sentido distinto; 

 
c) A garantia de que as pessoas permanecem 

dentro do espaço apenas pelo tempo 
estritamente necessário; 

 
 
 
 

d) A proibição de situações de espera para 
atendimento no interior dos estabelecimentos 
de prestação de serviços, devendo os 
operadores económicos recorrer, 
preferencialmente, a mecanismos de 
marcação prévia; 

 
e) A definição, sempre que possível, de circuitos 

específicos de entrada e saída nos 
estabelecimentos e instalações, utilizando 
portas separadas; 

 
f) A observância de outras regras definidas pela 

DGS; 
 
g) O incentivo à adoção de códigos de conduta 

aprovados para determinados setores de 
atividade ou estabelecimentos, desde que não 
contrariem o disposto no presente regime. 

 
 
Regras de higiene a observar pelos locais 
abertos ao público 
 
• A prestação do serviço e o transporte de 

produtos devem ser efetuados mediante o 
respeito das necessárias regras de higiene 
definidas pela DGS; 

 

• 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 soluções 
desinfetantes cutâneas para utilização pelos 
clientes; 
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• 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. 

 
 
Utilização de soluções desinfetantes cutâneas 
 
Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de 
prestação de serviços devem procurar assegurar a 
disponibilização de soluções desinfetantes 
cutâneas, 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 do público 
 
• 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 responsável pela área da 
Economia; 

 
• Os estabelecimentos que retomaram a sua 

atividade ao abrigo da Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril, da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 
38/2020, de 17 de maio e da RCM n.º 40-
A/2020, de 29 de maio, bem como os que 
retomam a sua atividade a partir da entrada 
em vigor do presente regime, não podem, em 
qualquer caso, abrir antes das 10:00 h e/ou 
adiar o horário de encerramento num período 
equivalente; 

 
• Este regime não é aplicável aos salões de 

cabeleireiro, barbeiros, institutos de beleza, 
restaurantes e similares, cafetarias, casas de 
chá e afins, escolas de condução e centros de 
inspeção técnica de veículos; 

 
 
 
 

• 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; 

 
• 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. 

 
 
Atendimento prioritário 
 
Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de 
prestação de serviços 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 dos 
estabelecimentos 
 
Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de 
prestação de serviços devem informar, de forma 
clara e visível, os clientes relativamente às novas 
regras de ocupação máxima, funcionamento, 
acesso, prioridade, atendimento, higiene, 
segurança e outras relevantes aplicáveis a cada 
estabelecimento. 
 
 
 
Celebrações e Eventos 
 
• Não é permitida a realização de celebrações e 

de outros eventos que impliquem uma 
aglomeração de pessoas em número superior 
a 20 (vinte) pessoas, salvo se pertencerem ao 
mesmo agregado familiar e devendo cumprir 
as orientações específicas da DGS; 

 
• Na ausência de orientação específica da DGS, 

os organizadores dos eventos devem observar 
o cumprimento de toda s as regras gerais 
higieno-sanitárias, e os participantes usar 
máscara ou viseira nos espaços fechados. 
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Cerimónias Fúnebres e Funerais 
 
• 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 20 (vinte) presenças; 

 
• Deste limite não pode resultar a 

impossibilidade da presença no funeral de 
cônjuge ou unido de facto, ascendentes, 
descendentes, parentes ou afins. 

 
 
Restauração e similares 
 
• O funcionamento de estabelecimentos de 

restauração e similares apenas é permitido 
com a verificação das seguintes condições: 

 
• A observância das instruções especificamente 

elaboradas para o efeito pela DGS, bem como 
as regras e instruções previstas no presente 
regime; 

 
• A ocupação, no interior do estabelecimento, 

seja limitada a 50% da respetiva capacidade, 
tal como definida no artigo 133.º do anexo ao 
Decreto-Lei n.º

 
10/2015, de 16 de janeiro, na 

sua redação atual, ou, em alternativa, sejam 
utilizadas barreiras físicas impermeáveis de 
separação entre os clientes que se encontrem 
frente a frente e um afastamento entre mesas 
de um metro e meio; 

 
• A partir das 23:00 h o acesso ao público fique 

excluído para novas admissões; 
 
• O recurso a mecanismos de marcação prévia, 

a fim de evitar situações de espera para 
atendimento nos estabelecimentos, bem como 
no espaço exterior; 

 
• A ocupação ou o serviço em esplanadas 

apenas é permitida, desde que sejam 
respeitadas, com as necessárias adaptações, 
as orientações da DGS para o setor da 
restauração; 

 
• Nas áreas de consumo de comidas e bebidas 

(food-courts) dos conjuntos comerciais deve 
prever-se a organização do espaço por forma 
a evitar aglomerações de pessoas e a 
respeitar, com as devidas adaptações, as 
orientações da DGS para o setor da 
restauração; 

 
 
 

• Os estabelecimentos de restauração e 
similares que pretendam manter a respetiva 
atividade, total ou parcialmente, para efeitos 
de confeção destinada a consumo fora do 
estabelecimento ou entrega no domicílio, 
diretamente ou através de intermediário, 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. 

 
 
 
Feiras e mercados 
 
• Para cada recinto de feira ou mercado, deve 

existir um plano de contingência para a 
COVID-19, elaborado pela autarquia local 
competente ou aprovado pela mesma, no caso 
de feiras e mercados sob exploração de 
entidades privadas; 

 
• O plano de contingência deve ser 

disponibilizado no sítio do município na 
Internet; 

 
• A reabertura das feiras e mercados deve ser 

precedida de ações de sensibilização de todos 
os feirantes e comerciantes, relativas à 
implementação do plano de contingência e 
sobre outras medidas de prevenção e práticas 
de higiene; 

 
• O referido plano de contingência deve, com as 

necessárias adaptações, respeitar as regras 
em vigor para os estabelecimentos de 
comércio a retalho quanto a ocupação, 
permanência e distanciamento físico, assim 
como as orientações da DGS, prevendo um 
conjunto de procedimentos de prevenção e 
controlo da infeção, designadamente: 

 
a) Procedimento operacional sobre as ações a 

desencadear em caso de doença, sintomas ou 
contacto com um caso confirmado da doença 
COVID-19; 

 
b) Implementação da obrigatoriedade do uso de 

máscara ou viseira por parte dos feirantes e 
comerciantes e dos clientes; 

 
c) Medidas de distanciamento físico adequado 

entre lugares de venda, quando possível; 
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d) Medidas de higiene, nomeadamente a 
obrigatoriedade de cumprimento de medidas 
de higienização das mãos e de etiqueta 
respiratória, bem como a disponibilização 
obrigatória de soluções desinfetantes 
cutâneas, nas entradas e saídas dos recintos 
das feiras e mercados, nas instalações 
sanitárias, quando existentes, bem como a 
respetiva disponibilização pelos feirantes e 
comerciantes, quando possível; 

 
e) A gestão dos acessos ao recinto das feiras e 

dos mercados deve promover-se de modo a 
evitar uma concentração excessiva de 
pessoas, quer no seu interior, quer à entrada 
dos mesmos; 

 
• São aplicáveis à exposição de bens as 

mesmas regras higieno-sanitárias, sempre que 
possível, mediante a exigência de 
disponibilização dos mesmos pelos feirantes e 
comerciantes; 

 
• Devem observar-se os procedimentos de 

desinfeção dos veículos e das mercadorias, 
ajustados à tipologia dos produtos e à 
organização da circulação; 

 
• A exigência de Planos de limpeza e de 

higienização dos recintos das feiras e dos 
mercados; 

 
• Protocolos para tratamento dos resíduos, em 

particular no que diz respeito aos 
equipamentos de proteção individual; 

 
• O reinício da atividade, em feiras e mercados, 

de prestação de serviços de restauração e 
bebidas não sedentária ou de outros 
prestadores de serviços acompanha a 
reabertura faseada das atividades 
correspondentes exercidas em 
estabelecimento comercial; 

 
• Sem prejuízo das competências das demais 

autoridades, as autoridades de fiscalização 
municipal, a polícia municipal e as entidades 
responsáveis pela gestão dos recintos das 
feiras e dos mercados, consoante os casos, 
podem contribuir na monitorização do 
cumprimento dos procedimentos contidos nos 
planos de contingência. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Serviços públicos 
 
• Os serviços públicos mantêm o atendimento 

presencial por marcação, mantendo-se a 
continuidade da prestação dos serviços 
através dos meios digitais e dos centros de 
contacto com os cidadãos e as empresas; 

 
• Aos serviços públicos aplicam-se as mesmas 

regras de ocupação, permanência e 
distanciamento físico, utilização de soluções 
cutâneas de desinfeção, uso de máscara e/ou 
viseira. 

 
 
Museus, monumentos, palácios, sítios 
arqueológicos e similares 
 
• O funcionamento dos museus, monumentos, 

palácios, sítios arqueológicos e similares 
apenas é permitido quando se observem as 
normas e as instruções definidas pela DGS 
referentes ao distanciamento físico, higiene 
das mãos e superfícies, etiqueta respiratória e 
as regras previstas no presente regime; 

 
• Se garanta que cada visitante dispõe de uma 

área mínima de 20 m2 e distância mínima de 
dois metros para qualquer outra pessoa que 
não seja sua coabitante; 

 
• Se assegure, sempre que possível, a criação 

de um sentido único de visita, a limitação do 
acesso a visita a espaços exíguos, ou caso 
não seja possível, a redução, do cruzamento 
de visitantes em zonas de estrangulamento; 

 
• Se minimizem as áreas de concentração dos 

visitantes com equipamentos interativos, 
devendo, preferencialmente, desativar os 
equipamentos que necessitem ou convidem à 
interação dos visitantes; 

 
• Se recorra, preferencialmente, no caso de 

visitas de grupo, a mecanismos de marcação 
prévia, a fim de evitar situações de espera 
para entrar no equipamento cultural, bem 
como no espaço exterior; 

 
• Se coloquem barreiras nas áreas de bilheteira 

e atendimento ao público e se privilegie a 
realização de transações por TPA; 

 
• A admissão dos visitantes deve ser realizada 

de forma livre ou por conjunto de pessoas, 
dependendo da área do referido equipamento 
cultural, devendo ser assegurada a regra de 
ocupação máxima indicativa de 0,05 pessoas 
por metro quadrado de área; 
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• A ocupação ou o serviço em esplanadas dos 
equipamentos culturais apenas é permitida, 
desde que sejam respeitadas, com as 
necessárias adaptações, as orientações da 
DGS para o setor da restauração; 

 
 
Eventos de natureza cultural 
 
• Não obstante não ser permitida a realização 

de celebrações e de outros eventos que 
impliquem um aglomerado de pessoas, 
superior a 20 (vinte), é permitido o 
funcionamento das salas de espetáculos, de 
exibição de filmes cinematográficos e 
similares, bem como de eventos de natureza 
cultural realizados ao ar livre, desde que 
sejam observadas as regras de ocupação, 
permanência, distanciamento físico e regras 
sanitárias; 

 
• Nas salas de espetáculo ou salas de exibição 

de filmes cinematográficos a lotação deve ser 
reduzida, sempre que necessário, observando 
as seguintes orientações: 

 
- Os lugares ocupados devem ter um lugar de 

intervalo entre espetadores que não sejam 
coabitantes, sendo que na fila seguinte os 
lugares ocupados devem ficar 
desencontrados; 

 
- No caso de existência de palco, seja garantida 

uma distância mínima de pelo menos dois 
metros entre a boca da cena e a primeira fila 
de espetadores; 

 
• Nos recintos de espetáculos ao ar livre, a 

lotação do recinto deve observar as seguintes 
orientações: 

 
- Os lugares estejam previamente identificados, 

cumprindo um distanciamento físico entre 
espetadores de um metro e meio; 

 
- No caso de existência de palco, seja garantida 

uma distância mínima de pelo menos dois 
metros entre a boca da cena e a primeira fila 
de espetadores; 

 
- Os postos de atendimento estejam, 

preferencialmente, equipados com barreiras 
de proteção; 

 
- Seja privilegiada a compra antecipada de 

ingressos por via eletrónica e os pagamentos 
por vias sem contacto, através de cartão 
bancário ou outros métodos similares; 

 
 

- Sempre que aplicável, seja assegurada a 
manutenção dos sistemas de ventilação, 
garantindo que o seu funcionamento é 
efetuado sem ocorrência de recirculação de 
ar; 

 
- Se adaptem as cenas e os espetáculos ao 

vivo, sempre que possível, de forma a 
minimizar o contacto físico entre os envolvidos 
e a manter o distanciamento recomendado; 

 
- Sejam observadas outras regras definidas 

pela DGS; 
 
• Nas áreas de consumo de restauração e 

bebidas destes equipamentos culturais devem 
respeitar-se as orientações definidas pela 
DGS para o setor da restauração. 

 
 
Atividade física e desportiva 
 
• Apenas pode ser realizada a prática de 

atividade física e desportiva em contexto não 
competitivo de modalidades desportivas 
individuais, conforme definidas no Despacho 
n.º 1710/2014, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, de 4 de fevereiro, ou de 
modalidades coletivas por atletas federados, 
desde que no cumprimento das orientações 
definidas pela DGS; 

 
• As competições de modalidades desportivas 

individuais e sem contacto físico, bem como a 
1.ª Liga de Futebol Profissional, apenas 
podem ser realizadas ao ar livre, sem público, 
e desde que respeitem as orientações 
especificamente definidas pela DGS; 

 
• A prática de atividade física e desportiva ao ar 

livre ou em ginásios e academias apenas pode 
ser realizada desde que sejam respeitadas as 
orientações definidas pela DGS; 

 
• As instalações desportivas em funcionamento 

regem-se pelas mesmas regras de higiene e 
sanitárias. 

 
 
Visitas a utentes de estruturas residenciais 
 
• As visitas a utentes de estruturas residenciais 

para idosos, unidades de cuidados 
continuados integrados da Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados e outras 
respostas dedicadas a pessoas idosas, bem 
como a crianças, jovens e pessoas com 
deficiência, apenas são permitidas se forem 
observadas as regras definidas pela DGS; 
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• Mediante avaliação da situação 
epidemiológica específica, pode ser 
determinada pela DGS, em articulação com a 
autoridade de saúde local e coordenadamente 
com o membro do Governo responsável pela 
área da Saúde, a suspensão de visitas à 
instituição por tempo limitado. 

 
 
Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, 
casinos, bingos ou similares 
 
• É permitido o funcionamento dos 

estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, 
casinos, bingos ou similares, desde que 
observem as orientações e as instruções 
definidas especificamente para o efeito pela 
DGS referentes ao distanciamento físico, 
higiene das mãos e superfícies, etiqueta 
respiratória e as regras previstas no presente 
regime; 

 
• Possuam um protocolo específico de limpeza 

e higienização das zonas de jogo, privilegiem 
a realização de transações por TPA e não 
permaneçam no interior dos estabelecimentos 
frequentadores que não pretendam consumir 
ou jogar. 

 
 
Cuidados pessoais e estética 
 
• É permitido o funcionamento de salões de 

cabeleireiro, barbeiros, institutos de beleza, 
estabelecimentos ou estúdios de tatuagens, 
atividade de massagens em salões de beleza, 
em ginásios ou similares, mediante marcação 
prévia; 

 
• Nestes estabelecimentos devem respeitar-se 

as orientações definidas pela DGS. 
 
 
 
B- Para além das medidas enunciadas e 

resultantes da Prorrogação da Declaração 
de Situação de Calamidade, aprovada pelo 
Conselho de Ministros, determino para o 
território do Concelho de Loures, o 
seguinte: 

 
1. A continuidade da suspensão e o 

cancelamento de todos os eventos, em 
espaço fechado ou ao ar livre, que impliquem 
a concentração de pessoas em número 
superior a 20 (vinte) presenças, salvo se 
pertencerem ao mesmo agregado familiar; 

 
 
 

2. A continuidade da suspensão da atividade 
desportiva (aulas, treinos e competições) em 
todas as piscinas municipais e pavilhões; 
podendo as mesmas atividades serem 
retomadas, caso sejam emitidas orientações 
específicas e/ou pareceres técnicos da DGS - 
Direção-Geral de Saúde quanto ao seu 
funcionamento; 

 
3. 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, com 
exceção da distribuição aos munícipes de 
máscaras sanitárias e outros apoios 
comunitários; 

 
4. A manutenção da atividade na creche 

municipal, cumprindo todas as regras 
higiénicas e sanitárias determinadas pela 
DGS; 

 
5. A retoma da atividade e funcionamento de 

bibliotecas, arquivos, museus e galerias 
municipais, com horário reduzido, lotação 
limitada, distanciamento físico e regras 
sanitárias aplicáveis; 

 
6. O levantamento da suspensão das atividades 

de feiras e mercados de rua, condicionada à 
decisão das respetivas entidades gestoras 
(Juntas/Uniões de Freguesias), mediante a 
prévia elaboração de "planos de contingência" 
e parecer da Autoridade de Saúde; 
acompanhado de ações de sensibilização de 
todos os feirantes e comerciantes, relativas à 
implementação do "plano de contingência", 
sobre outras medidas de prevenção e práticas 
de higiene sanitária, garantindo o cumprimento 
de todas as regras aplicáveis a este tipo de 
eventos; 

 
7. O funcionamento da atividade nos cemitérios 

continua limitado a um número máximo de 20 
(vinte) pessoas presentes no espaço e 
condicionada à adoção de medidas 
organizacionais e ao controlo das distâncias 
de segurança; na realização de funerais e 
cerimónias fúnebres; do limite anteriormente 
fixado não pode resultar a impossibilidade da 
presença no funeral de cônjuge ou unido de 
facto, ascendentes, descendentes, parentes 
ou afins; 

 
8. A reabertura de todos serviços municipais de 

atendimento presencial à população, incluindo 
as tesourarias; os referidos atendimentos, 
devem, no entanto, ser agendados com 
marcação prévia, por via telefónica e/ou 
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recorrendo à 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; 

 
9. A retoma geral das atividades de fiscalização 

nas várias áreas de competência municipal, 
condicionadas às medidas de segurança 
sanitária exigíveis; 

 
10. 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, recorrendo ao 
regime laboral de teletrabalho, ao sistema 
rotativo e o uso obrigatório de máscara 
cirúrgica em contexto de trabalho; 

 
11. 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; 

 
12. A continuidade do encerramento de todos os 

parques de diversões e recreativos para 
crianças e similares; abertura condicionada ao 
cumprimento das regras sanitárias aplicáveis, 
dos Parques Urbanos de Santa Iria de Azóia, 
da Quinta dos Remédios e Parque Municipal 
do Cabeço de Montachique; 

 
13. A normalização da atividade da LouresParque 

- Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., 
Unipessoal, Lda., incluindo a ação 
fiscalizadora do cumprimento do pagamento 
do estacionamento tarifado à superfície, 
mantendo o atendimento presencial sujeito a 
marcação prévia; 

 
14. 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; 

 
15. A adoção por parte dos diferentes serviços 

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

 

16. 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; 

 
17. O reforço do Fundo de Emergência Social, 

mantendo, sempre que possível, a 
antecipação de transferência de recursos 
financeiros, e o financiamento adicional 
destinado às Organizações Sociais e 
Associações de Bombeiros, a fim de, entre 
outros apoios, disponibilizar E.P.I.'s - 
Equipamentos de 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; 

 
18. 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; 

 
19. 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 
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comercial, enquanto medidas adicionais de 
proteção, de prevenção e de controlo da 
infeção e que têm vindo a ser difundidas pelas 
autoridades de saúde; 

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

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

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

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

 
 
As medidas adotadas vigoram pelo período 
temporal estabelecido na prorrogação da 
Declaração de Estado de Calamidade, 
iniciando-se às 00:00 horas do dia 15 de junho 
e cessando às 23:59 horas do dia 28 de junho 
de 2020. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

VEREADORES 
 

DESPACHO n.º 280/2020 
 

de 5 de junho de 2020 
 

(registo E/55293/2020, de 8 de junho de 2020) 
 

Subdelegação de Competências 
na Diretora do Departamento 

de Gestão e Modernização Administrativa 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na tomada 
das decisões, ao abrigo do estatuído no artigo 38.º 
do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, e ainda no disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Senhor Presidente da Câmara 
através do Despacho n.º 1/2020, de 2 de janeiro, 
subdelego na licenciada Raquel Sofia Martins das 
Neves Pereira, Diretora do Departamento de 
Gestão e Modernização Administrativa, as 
seguintes competências, no âmbito do 
mencionado Departamento: 

I- No âmbito da Contratação e da Realização 
de Despesa: 

 
1. Propor a realização da despesa e o tipo de 

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

 
2. Propor o pagamento das despesas 

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

 
3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 

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

 
4. Autorizar a realização de despesas e a 

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

 
5. Autorizar as requisições internas no âmbito do 

DGMA. 
 
 
II- Em matéria de Gestão de Recursos 

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

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

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

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
na sua atual redação; 
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5. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

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

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

designadamente conservatórias do registo 
predial, a realização dos registos nos termos 
da lei; 

 
2. Emitir alvarás exigidos por lei; 
 
3. Informar os particulares, sempre que o 

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

 
4. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, bem como a passagem de 
certidões relativas ao exercício do direito de 
preferência na transmissão de imóveis, após 
decisão; 

 

5. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do subdelegante, nos termos da 
lei; 

 
6. As competências necessárias à direção dos 

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

 
7. Solicitar informações e praticar outros atos e 

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

 
8. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

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

 
10. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

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

ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 
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Fica, ainda, a Diretora do Departamento de 
Gestão e Modernização Administrativa autorizada 
a subdelegar as competências ora conferidas, que 
em cada caso se revelem mais adequadas, nos 
dirigentes das respetivas unidades orgânicas, em 
conformidade com o disposto no artigo 46.º do 
Código do Procedimento Administrativo e nos 
termos e dentro dos limites estabelecidos no artigo 
38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
Este despacho produz efeitos a 1 de junho de 
2020, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o disposto no presente 
despacho. 

 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 289/2020 
 

de 15 de junho de 2020 
 

(registo E/ 57480/2020, de 16 de junho de 2020) 
 

COVID-19 - USO DE MÁSCARA 
 

Considerando que: 
 
O despacho n.º

  
270/2020, de 1/6, determinou a 

obrigatoriedade de uso de máscara cirúrgica em 
contexto de trabalho até 15/6; 
 
Na situação pandémica atual é aconselhável a 
continuidade da utilização daquele equipamento 
de proteção individual por parte dos trabalhadores 
do município e a utilização de máscara por quem 
necessite de entrar e permanecer nas instalações 
municipais. 
 
 
Determina-se: 
 
- A continuidade do uso obrigatório de máscara 

cirúrgica em contexto de trabalho. 
 

- Que não é permitida a entrada e permanência 
nas instalações municipais sem máscara. 

 
Devem os Srs. Dirigentes e Coordenadores de 
Gabinete assegurar a distribuição de máscaras 
pelos trabalhadores das respetivas unidades 
orgânicas e determinar a sua utilização em 
conformidade com as "Recomendações e 
orientações gerais - regresso ao trabalho 
presencial" publicadas na intranet. 
 
O presente despacho entra em vigor a 15 de junho 
e produz efeitos até ao dia 29 de junho. 

 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 
ÁREAS URBANAS 

DE GÉNESE ILEGAL 

 
 

 EDITAL n.º 161/2020 
 

Assunto: Consulta Pública relativamente à 
proposta de deliberação de aprovação do Projeto 
de Loteamento/Reconversão Urbanística do Bairro 
do Lugar do Campo da Bola - Manjoeira - União 
das Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal - Processo Administrativo n.º 
68124/URB_L_L/2020. 

 
Rui Manuel Januário Paulo, Chefe da Divisão de 
Áreas Urbanas de Génese Ilegal, torna público, no 
uso de competência subdelegada e para efeitos do 
disposto no n.º 7 do artigo 24.º da Lei n.º 91/95, de 
02 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 
165/99, de 14 de setembro, Lei n.º 64/2003, de 23 
de agosto, pela Lei n.º 10/ 2008, de 20 de 
fevereiro, pela Lei n.º 79/ 2013, de 26 de 
novembro e pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho e 
nos termos definidos no art.º 64.º do Regulamento 
Municipal de Edificação e Urbanização da Câmara 
Municipal de Loures (RMEU) n.º 19/2012, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 15, 
de 20 de janeiro de 2012, que se encontra aberto, 
a partir do décimo dia a contar da data do 
despacho que determina a sua realização (de 
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01.06.2020 e exarado na Informação n.º 
08/DAUGI/PR/2020 - WD n.º E/49734/ 2020) e 
pelo prazo de 15 (quinze) dias úteis, o período de 
discussão pública referente ao projeto de 
reconversão urbanística, na modalidade de 
operação de loteamento, a realizar no Bairro do 
Lugar do Campo da Bola, sito em Manjoeira, na 
União das Freguesias de Santo Antão e São Julião 
do Tojal, no âmbito do processo de reconversão 
urbanística de AUGI - área urbana de génese 
ilegal - de iniciativa particular, durante o qual os 
interessados poderão apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões. 
 
Durante este período, os interessados poderão 
consultar, presencialmente, o projeto de 
reconversão urbanística, na modalidade de 
operação de loteamento, constante do Processo 
Administrativo n.º 68124/ URB_L_L/2020, bem 
como as informações técnicas elaboradas pelos 
serviços municipais competentes, na Divisão de 
Áreas Urbanas de Génese Ilegal (DAUGI), sita na 
rua Ilha da Madeira, n.º 4 Loures - 2674-501 
Loures, mediante marcação prévia. 
 
Para a marcação prévia da consulta do processo 
poderá contactar telefonicamente os serviços, nos 
dias úteis, no período das 10:00h às 12:30h e das 
14:30h às 16:00h, através dos números 
211150541 ou 211150535. 
 
Os interessados deverão apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões, por 
escrito devidamente identificado, dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, no 
local indicado ou no sítio da autarquia. 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no Município 
de Loures, constituído por duas folhas, no sítio 
institucional da Câmara Municipal de Loures em 
www.cm-loures.pt, nos Paços do Município e na 
morada do prédio em causa. 

 
 

Loures, 4 de junho de 2020 
 

O Chefe da DAUGI 
Por subdelegação de competências, 

Despacho n.º 34/2020, de 08-01-2020 
 

(a) Rui Paulo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBRAS 

MUNICIPAIS 

 
 

� INFORMAÇÃO n.° 19/DOM/AP 

 
de 3 de junho de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 6 de junho de 2020, 
pelo Sr. Vereador Tiago Matias 

 
(registo E/53658/2020, de 12 de junho de 2020 

 
Substituição em período de férias 

 
Considerando a ausência da signatária durante o 
período compreendido entre 8 e 12 de junho, 
proponho que a minha substituição seja 
assegurada pela Sr.ª Chefe da Divisão de 
Conservação e Manutenção de Equipamentos, 
Eng.ª Carla Monteiro, com as competências que 
me foram subdelegadas pelo Sr. Vereador Tiago 
Matias, através do despacho n.º 31/2020, de 8 de 
janeiro. 
 
Propõe-se o envio desta informação do 
DGDA/Expediente para divulgação. 

 
 

A Diretora do Departamento de Obras Municipais 
 

(a) Amélia Pardal 
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PLANEAMENTO 
FINANCEIRO 

E 
APROVISIONAMENTO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 012/DGF/DG 

 
de 3 de junho de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 5 de junho de 2020, 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento Financeiro 

e Aprovisionamento 
 

(registo E/54442/2020, de 12 de junho de 2020) 
 

Substituição de Chefe de Divisão 
de Gestão Financeira 
em período de férias 
dias 8 a 12 de junho 

 
Na sequência da ausência da chefe de Divisão de 
Gestão Financeira, por motivos de férias, nos dias 
acima mencionados, a sua substituição, com as 
competências subdelegadas através do despacho 
n.º 141/2017, de 15/11/2017, será assegurada 
pela Coordenadora Técnica Paula Alexandra 
Pereira Martins Silva. 
 
Propõe-se, ainda, que a presente Informação seja 
divulgada via expediente. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe da Divisão de Gestão Financeira 
 

(a) Susana Fonseca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GESTÃO 
E 

MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

 
 

DESPACHO n.º 290/2020 
 

de 8 de junho de 2020 
 

(registo E/57612/2020, de 16 de junho de 2020) 
 

Subdelegação de competências 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e no n.º 3 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando as competências que me foram 
subdelegadas pelo Senhor Vereador Gonçalo 
Caroço através do Despacho n.º 280/2020, de 5 
de junho, publicitado pelo Edital n.º 158/2020, em 
8 de junho, subdelego na licenciada Laura Borges 
Franco Simões Alves, Chefe da Divisão de Gestão 
Documental e Modernização Administrativa 
(DGDMA), os seguintes poderes e competências, 
no âmbito da respetiva Divisão: 

 
I 
 

No âmbito da Contratação e da Realização de 
Despesa: 
 
1. Propor a realização de despesa e o tipo de 

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

 
2. Propor o pagamento das despesas 

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

 
3. Autorizar as requisições internas no âmbito da 

DGDMA. 
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II 
 

No âmbito da Gestão de Recursos Humanos da 
Divisão, são delegadas e subdelegadas as 
competências para: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

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

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

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 

III 
 

Outras Áreas de Atividade: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
da Divisão, de acordo com as normas em vigor. 

 
 
 

IV 
 

No âmbito do Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, nomeação 
do responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

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

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

 
4. As competências necessárias à direção dos 

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

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

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

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

atribuições cometidas à Divisão, 
nomeadamente, na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas; 
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8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 
 

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

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

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

 
 

V 
 

Do exercício das competências ora subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação. 

 
 

VI 
 

O presente despacho produz efeitos a 1 de junho 
de 2020, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 

 
 

(Por subdelegação de competências) 
Despacho 280/2020 

 
A Diretora de Departamento 

 
(a) Raquel Pereira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 291/2020 
 

de 8 de junho de 2020 
 

(registo E/57660/2020, de 16 de junho de 2020) 
 

Subdelegação de competências 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e no n.º 3 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando as competências que me foram 
subdelegadas pelo Senhor Vereador Gonçalo 
Caroço através do Despacho n.º 280/2020, de 5 
de junho, publicitado pelo Edital n.º 158/2020, em 
8 de junho, subdelego na licenciada Paula Rita 
Marreiros, Chefe da Divisão de Administração 
Geral (DAG), os seguintes poderes e 
competências, no âmbito da respetiva Divisão: 

 
I 
 

No âmbito da Contratação e da Realização de 
Despesa: 
 
1. Propor a realização de despesa e o tipo de 

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

 
2. Propor o pagamento das despesas 

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

 
3. Autorizar as requisições internas no âmbito da 

DAG. 
 
 
II 
 

No âmbito da Gestão de Recursos Humanos da 
Divisão, são delegadas e subdelegadas as 
competências para: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

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

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

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 

III 
 

Outras Áreas de Atividade: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
da Divisão, de acordo com as normas em vigor. 

 
 

IV 
 

No âmbito do Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, nomeação 
do responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 

como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

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

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

 
4. As competências necessárias à direção dos 

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

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

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

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

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

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 
 

a) A que for dirigida ao Presidente da República, 
ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
dos Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 
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b) A que constituir, por si, informação, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 

 
 

V 
 

Do exercício das competências ora subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação. 

 
 

VI 
 

O presente despacho produz efeitos a 1 de junho 
de 2020, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 

 
 

(Por subdelegação de competências) 
Despacho 280/2020 

 
A Diretora de Departamento 

 
(a) Raquel Pereira 

 
 
 
 

DESPACHO n.º 293/2020 
 

de 8 de junho de 2020 
 

(registo E/57698/2020, de 16 de junho de 2020) 
 

Subdelegação de competências 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e no n.º 3 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando as competências que me foram 
subdelegadas pelo Senhor Vereador Gonçalo 
Caroço através do Despacho n.º 280/2020, de 5 
de junho, publicitado pelo Edital n.º 158/2020, em 
8 de junho, subdelego no licenciado Paulo José 
Veríssimo Soares, Chefe da Divisão de Inovação 

Tecnológica e Qualidade (DITQ), os seguintes 
poderes e competências, no âmbito da respetiva 
Divisão: 

 
I 
 

No âmbito da Contratação e da Realização de 
Despesa: 
 
1. Propor a realização de despesa e o tipo de 

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

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

3. Autorizar as requisições internas no âmbito da 
DITQ. 

 
 
II 
 

No âmbito da Gestão de Recursos Humanos da 
Divisão, são delegadas e subdelegadas as 
competências para: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

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

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

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 
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6. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 

 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 

III 
 

Outras Áreas de Atividade: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
da Divisão, de acordo com as normas em vigor. 

 
 

IV 
 

No âmbito do Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, nomeação 
do responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

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

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

 
4. As competências necessárias à direção dos 

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

 

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

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

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

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 
 

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

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

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

 
 

V 
 

Do exercício das competências ora subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação. 

 
 

VI 
 

O presente despacho produz efeitos a 1 de junho 
de 2020, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 
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(Por subdelegação de competências) 
Despacho 280/2020 

 
A Diretora de Departamento 

 
(a) Raquel Pereira 

 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

AVISO n.º 8824/2020 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

da trabalhadora 
Maria Francelina Rasteiro Dias Dionísio 

 
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por deliberação do Executivo da Junta 
de Freguesia de Loures, e por acordo da 
trabalhadora, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade na categoria da Assistente 
Operacional Maria Francelina Rasteiro Dias 
Dionísio nesta Câmara Municipal, com efeitos a 31 
de março de 2020, nos termos da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual 
redação. 

 
17 de abril de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 111, de 8 de junho de 2020] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL (extrato) n.º 693/2020 
 

Consulta pública 
do Plano Municipal 

de Defesa da Floresta contra Incêndios 
de Loures (PMDFCILoures 2020-2029) 

 
Bernardino José Torrão Soares, Presidente da 
Câmara Municipal de Loures, no exercício das 
competências conferidas pela alínea t) do n.º 1 do 
artigo 35.º, conjugada com os n.ºs 1 e 2 do artigo 
56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação em vigor, torna público, 
nos termos e para os efeitos do disposto no 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, que a Câmara 
Municipal, na sua 61.ª reunião ordinária, de 6 de 
maio de 2020, aprovou a abertura de consulta 
pública do Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios de Loures (PMDFCILoures 2020-
2029), pelo período de 15 dias, a contar da 
publicação do respetivo Aviso no Diário da 
República. 
 
O PMDFCILoures 2020-2029 mereceu parecer 
prévio favorável da Comissão Municipal de Defesa 
da Floresta (CMDF) de Loures, na sua 61.ª 
Reunião, realizada em 17/12/2019 e, 
posteriormente, foi objeto de parecer prévio 
vinculativo positivo do Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.), 
conforme despacho datado de 4 de março de 
2020, notificado ao Município em 06 de março, 
conforme ofício 11447/2020/DGFR. 
 
Durante o período de consulta pública o 
PMDFCILoures 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. 
 
Os interessados poderão apresentar as suas 
observações, sugestões ou pedidos de 
esclarecimentos, dentro do prazo de participação 
pública de 15 dias contados da data de publicação 
no Diário da República, 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 
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Técnico Florestal sito no Parque Municipal do 
Cabeço de Montachique ou através do envio para 
o endereço de correio eletrónico: dzvf@cm-
loures.pt. 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no Município 
de Loures, constituído por 2 páginas, no sítio 
institucional da Câmara Municipal de Loures em 
www.cm-loures.pt, na entrada do serviço por onde 
corre o procedimento administrativo - 
Departamento de Ambiente, no Edifício da 
Cooperativa Agrícola de Loures, sito na Rua do 
Funchal 49, em Loures -, nos paços do Município, 
bem como na sede de cada uma das Juntas de 
Freguesia do Concelho. 

 
22 de maio de 2020. 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Loures, 

 
(a) Bernardino Soares 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 113, de 12 de junho de 2020] 
 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
 

n.º 6137/2020 
 

Hasta pública para alienação de veículo 
 e outros equipamentos usados, 

em fim de vida útil ou no estado de sucata, 
por lotes, em número de 25, 

propriedade do Município de Loures 
 

MODELO DE ANÚNCIO DE HASTA PÚBLICA DE 
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 
ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
NIPC: 501294996 
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Divisão de 
Contratação e Aprovisionamento 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2670-501 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT17 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Endereço da Entidade: www.cm-loures.pt 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 

2 - OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do procedimento de alienação de 
bens móveis: Hasta pública para alienação de 
veículos e outros equipamentos usados, em fim de 
vida útil ou no estado de sucata, por lotes, em 
número de 25, propriedade do Município de 
Loures. 
 
Descrição sucinta do objeto da alienação: 
Alienação de veículos e outros equipamentos 
usados, em fim de vida útil ou no estado de 
sucata, por lotes, em número de 25, propriedade 
do Município de Loures. 
Tipo de transmissão: definitiva 
Forma jurídica de transmissão: Alienação a título 
oneroso 
Tipo de bens: Bens móveis: veículos e outros 
equipamentos usados em fim de vida útil ou no 
estado de sucata 
Legislação aplicável: Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro e Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 
de dezembro 
Avaliação do bem: 6162.00 EUR 
Preço de licitação base do procedimento: Sim 
Valor da licitação base do procedimento: 6162.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 34000000 
 
3 - DESTINATÁRIOS 
 
Pessoas singulares e coletivas, classificadas como 
operadores no âmbito da alínea r) do artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, 
licenciadas pela Agência Portuguesa do Ambiente. 
 
4 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
Referência interna: 51413/DCA/2019 
Referência do Portal dos Contratos Públicos: 
50375/DCA/2019 
Contratação por Lotes: Sim 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
5 - CONSULTA DAS PEÇAS E OBTENÇÃO DE 
CÓPIAS  
 
dca@cm-loures.pt 
 
7 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
De acordo com o estabelecido no ponto 8 do 
programa da hasta pública 
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8 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
De acordo com o 7.2., ponto 8, 9 e 10 do 
programa da hasta pública 
 
9 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS  
 
Até às 18:00 do 30.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
10 - Modo e Local de apresentação das propostas 
Meio Eletrónico 
Não 
 
Entidade: Município de Loures 
Pessoa: Divisão de Contratação e 
Aprovisionamento 
Morada: Rua do Funchal, Fanqueiro, 2670-364 
Loures 
Telefone: 211151504 
Fax: 211151504 
 
11 - DATA, LOCAL E REGRAS DO ATO 
PÚBLICO  
 
Data, Local e Regras do Ato Público: 10h00 do 3.º 
dia útil seguinte à data limite para apresentação 
das propostas, na sala de reuniões da divisão de 
contratação e aprovisionamento, sita nas Oficinas 
Municipais, Rua do Funchal, Fanqueiro, 2670-364 
Loures. 
 
12 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
 
Sim 
 
13 - 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 
 
14 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Não 
 
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2020/06/09 
 
17 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Bernardino José Torrão Soares 
Cargo: Presidente 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 113, de 12 de junho de 2020] 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
 

n.º 6196/2020 
 

Edifício 4 de Outubro - Execução da Cobertura 
 

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: DOM/DO 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674-501 
Localidade: 501 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Endereço Eletrónico: dom_aae@cm-loures.pt 
 
2 - OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: Edifício 4 de Outubro - 
Execução da Cobertura 
Descrição sucinta do objeto do contrato: Execução 
da Cobertura 
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 205542.31 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 45454000 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
Referência interna: 394-E/DOM 
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias 
entidades)? Não 
Contratação por lotes: Não 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras: Não 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS VARIANTES: Não 
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5 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
 
6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Dias 
180 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: 
Com as autorizações indicadas em f) do 21.1 do 
Programa Concurso 
 
7.2 - Informação sobre contratos reservados 
 
O contrato está reservado a entidades e 
fornecedores cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de pessoas com 
deficiência ou desfavorecidas? 
Não 
 
8 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 - Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: 
DOM/AAE 
Endereço desse serviço: Av. das Descobertas n.º 
15 - 5.º F 
Código postal: 2670-383 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: dom_aae@cm-loures.pt 
 
8.2 - Fornecimento das peças do concurso, 
apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante:  
Vortal (https://community.vortal.biz/sts/Login) 
 
 
 
 

9 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS  
 
Até às 17:00 do 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: Sim 
Critério relativo à qualidade 
Nome: Valia Técnica da Proposta  
Ponderação: 40% 
Critério relativo ao custo 
Nome: preço 
Ponderação: 60% 
 
12 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
Sim 5% 
 
13 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Município de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674-501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
Prazo de interposição do recurso: 5 dias 
 
14 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2020/06/12 
 
15 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 
DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO 
JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA:  
 
Não 
 
16 - OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Serão usados critérios ambientais: Não 
 
17 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Tiago Matias 
Cargo: Vereador 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 114, de 15 de junho de 2020] 
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AVISO (extrato) n.º 9086/2020 
 

Procedimento concursal comum 
de recrutamento para a carreira 

de Assistente Operacional 
 

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro e na a) do n.º 1 do 
artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 
abril, aprovada a abertura do procedimento 
concursal, conforme deliberação tomada na 56.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 26 de fevereiro de 2020, torna-se 
público que, por despacho do Sr. Vereador dos 
Recursos Humanos de 29 de abril de 2020, 
exarado na informação n.º 79/DGRH/APG/PO, de 
24 de abril de 2020, proferido no uso das 
competências delegadas pelo Sr. Presidente da 
Câmara (Despacho n.º 184/2018, de 2 de 
outubro), se encontra aberto, pelo prazo de 10 
dias úteis, procedimento concursal comum, para 
ocupação de 8 (oito) postos de trabalho da 
categoria de Assistente Operacional da carreira de 
Assistente Operacional, na área funcional - Geral, 
afetos ao Departamentos de Cultura, Desporto e 
Juventude (sete) e ao Departamento de Educação 
(um). 
 
Caracterização do(s) posto(s) de trabalho, 
conforme o mapa de pessoal: 
 
A atribuição, competência ou atividade previstas 
nos artigos 6.º, 9.º e 12.º do Regulamento da 
Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de 
Loures, complementado pelas seguintes funções: 
Abertura e encerramento dos equipamentos 
desportivos; Receção, acompanhamento e registo 
dos utentes da instalação; Apoio à 
montagem/desmontagem e acompanhamento de 
atividades regulares e pontuais realizadas no 
contexto da programação definida; 
Manutenção/limpeza dos espaços desportivos e 
respetivas instalações de apoio (balneários, wc's) 
após cada período de utilização dos referidos 
espaços; Executar tarefas de apoio à atividade 
pedagógica e apoio geral; Apoio nas atividades 
desenvolvidas pela comunidade educativa; Apoio 
à manutenção e conservação dos equipamentos, 
nomeadamente higiene e limpeza; Exercer as 
demais funções que lhe sejam atribuídas por lei ou 
por despacho superior. 
 
Habilitações literárias exigidas: escolaridade 
obrigatória, sem possibilidade de substituição de 
habilitação literária por formação e ou experiência 
profissional. 

Publicação integral: Na bolsa de emprego público 
(BEP), acessível em www.bep.gov.pt e na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt), a partir da data da publicação 
na BEP. 

 
1 de junho de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 
dos Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 115, de 15 de junho de 2020] 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 6014/2020 

 
Aquisição de serviços 

de controlo de pragas urbanas 
na área territorial de Loures, 
para o Município de Loures 

e para os Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos 

dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR) 

 
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: Divisão de 
Contratação e Aprovisionamento 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2670-473 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT17 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Endereço da Entidade: www.cm-loures.pt 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
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2 - OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: Aquisição de serviços de 
controlo de pragas urbanas na área territorial de 
Loures, para o Município de Loures e para os 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR) 
Descrição sucinta do objeto do contrato: Aquisição 
de serviços de controlo de pragas urbanas na área 
territorial de Loures, para o Município de Loures e 
para os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR) 
Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 100000.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 90000000 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
Referência interna: 518666/DCA/2019 
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias 
entidades)? Sim 
NIPC: 501294996 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
Percentagem: 58 
NIPC: 680009671 
Designação da entidade adjudicante: Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas 
Percentagem: 42 
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: PT 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Todas 
 
 
 
 
 

6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Anos 
2 anos 
O contrato é passível de renovação? Não 
 
7 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1 - Habilitação para o exercício da atividade 
profissional 
 
Não 
 
7.2 - Informação sobre contratos reservados 
 
O contrato está reservado a entidades e 
fornecedores cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de pessoas com 
deficiência ou desfavorecidas? 
Não 
 
8 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 - Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
de Contratação e Aprovisionamento 
Endereço desse serviço: Rua do Funchal - 
Fanqueiro 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
Telefone: 211151504 
Endereço Eletrónico: dca@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 18:00 do 21.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 
 
120 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
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11 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Melhor relação qualidade-preço: Sim 
Critério relativo à qualidade 
Nome: Qualidade 
Ponderação: 40% 
Critério relativo ao custo 
Nome: Preço 
Ponderação: 60% 
 
12 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Não 
 
13 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2670-473 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
14 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2020/06/05 
 
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: Sim 
 
17 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Bernardino José Torrão Soares 
Cargo: Presidente 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 111, de 8 de junho de 2020] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 6016/2020 

 
Aquisição de serviços de Fiscalização 
e Coordenação de Segurança em obra 

para a empreitada da Unidade de Saúde 
de Santa Iria de Azóia 

 
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: Divisão de 
Contratação e Aprovisionamento 
Endereço: Rua do Funchal 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT17 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
2 - OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: "Aquisição de serviços de 
Fiscalização e Coordenação de Segurança em 
obra para a empreitada da Unidade de Saúde de 
Santa Iria de Azóia". 
Descrição sucinta do objeto do contrato: 
"Aquisição de serviços de Fiscalização e 
Coordenação de Segurança em obra para a 
empreitada da Unidade de Saúde de Santa Iria de 
Azóia". 
Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 181458.33 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 71000000 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
Referência interna: 52484/DCA/2020 
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 
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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: PT17 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
 
6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Dias 
650 dias 
O contrato é passível de renovação? Não 
 
7 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1 - Habilitação para o exercício da atividade 
profissional 
 
Não 
 
7.2 - Informação sobre contratos reservados 
 
O contrato está reservado a entidades e 
fornecedores cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de pessoas com 
deficiência ou desfavorecidas? 
Não 
 
8 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 - Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
de Contratação e Aprovisionamento 
Endereço desse serviço: Rua do Funchal 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: dca@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 18:00 do 15.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: Sim 
Critério relativo à qualidade 
Nome: Qualidade 
Ponderação: 20 % 
Critério relativo ao custo 
Nome: Preço 
Ponderação: 80 % 
 
12 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Não 
 
13 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674 501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
14 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2020/06/05 
 
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: Bernardino José Torrão Soares 
Cargo: Presidente 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 111, de 8 de junho de 2020] 

 
 



 

 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 294/2020 
 
 
 

8.ª Alteração Permutativa 
 

ao Orçamento de 2020 e Opções do Plano 2020-2023 



Orçamento 2020

Grandes Opções do

Plano 2020 - 2023



Dotação Dotação Dotação

Inicial Atual Reforços Diminuições Final

RECEITAS CORRENTES

Impostos Diretos 59.518.286,00 59.518.286,00 59.518.286,00

Impostos Indiretos 3.044.262,00 1.200.855,00 1.200.855,00

Taxas, Multas e Outras Penalidades 2.337.353,00 4.180.760,00 4.180.760,00

Rendimentos de Propriedade 2.320.000,00 2.320.000,00 2.320.000,00

Transferências Correntes 32.176.892,50 34.778.055,50 34.778.055,50

Venda de Bens e Serviços Correntes 10.276.120,00 10.276.120,00 10.276.120,00

Outras Receitas Correntes 12.513.435,00 12.513.435,00 12.513.435,00

Total Receitas Correntes 122.186.348,50 124.787.511,50 0,00 0,00 124.787.511,50

RECEITAS DE CAPITAL

Venda de Bens de Investimento 163.529,00 163.529,00 163.529,00

Transferências de Capital 16.514.106,50 17.027.339,50 17.027.339,50

Passivos Financeiros 4.650.199,00 4.650.199,00 4.650.199,00

Outras Receitas de Capital 128.900,00 128.900,00 128.900,00

Total Receitas de Capital 21.456.734,50 21.969.967,50 0,00 0,00 21.969.967,50

OUTRAS RECEITAS

Reposições não Abat.nos Pagamentos 37.500,00 37.500,00 37.500,00

Saldo da Gerância Anterior 30.806.885,13 30.806.885,13

Total Outras Receitas 37.500,00 30.844.385,13 0,00 0,00 30.844.385,13

TOTAL GERAL 143.680.583,00 177.601.864,13 0,00 0,00 177.601.864,13

Dotação Dotação Dotação

Inicial Atual Reforços Diminuições Final

DESPESAS CORRENTES

Despesas com Pessoal 50.917.736,00 51.182.736,00 51.182.736,00

Aquisição de Bens e Serviços 32.037.929,00 47.559.494,13 1.023.000,00 614.000,00 47.968.494,13

Juros e Outros Encargos 403.338,00 401.338,00 35.000,00 366.338,00

Transferências Correntes 13.397.787,00 20.277.276,00 3.000,00 20.280.276,00

Subsídios 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00

Outras Despesas Correntes 1.477.750,00 1.326.468,00 100.000,00 1.226.468,00

Total Despesas Correntes 99.284.540,00 121.797.312,13 1.026.000,00 749.000,00 122.074.312,13

DESPESAS DE CAPITAL

Aquisição de Bens de Capital 40.286.043,00 47.996.103,00 277.000,00 47.719.103,00

Transferências de Capital 3.050.000,00 4.374.578,00 4.374.578,00

Ativos Financeiros 0,00 0,00

Passivos Financeiros 1.060.000,00 3.433.871,00 3.433.871,00

Total Despesas de Capital 44.396.043,00 55.804.552,00 0,00 277.000,00 55.527.552,00

TOTAL GERAL 143.680.583,00 177.601.864,13 1.026.000,00 1.026.000,00 177.601.864,13

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

Modificação

Modificação



 
 

 

 
Princípio do Equilíbrio Orçamental 
 

 

De acordo com o estipulado no artigo 40.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, apresenta-se o 

cálculo do equilíbrio orçamental à data. 

 

RECEITA CORRENTE BRUTA (1)

(2)

TOTAL (1)+(2) (3)

DESPESA CORRENTE (4)

MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES** (5)

DESPESA CORRENTE + MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES (6)

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL [ (3) - (6) ]

MONTANTE MÁXIMO DAS DESPESAS 

CORRENTES A CONSIDERAR

RÁCIO [ (3) / (6) ]

125.301.142,77

21.341.249,86

143.415.561,99

1,17

124.787.511,50

SALDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL APLICADO NA DESPESA CORRENTE*
21.854.881,13

146.642.392,63

122.074.312,13

3.226.830,64

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

RECEITA CORRENTE BRUTA  > = [ DESPESA CORRENTE + MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS DE M/L PRAZOS ]

8ª Alteração Permutativa - 2020

 

 

 

* De acordo com o estipulado no nº 5 do artº 40º da Lei 51/2018, 16 agosto de 2018. 

 

** O cálculo da média das amortizações dos empréstimos de MLP, de acordo com o estipulado no artigo 

40.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, é de 3.226.830,64 €. 
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ANEXO CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE INVESTIMENTO 
 
 

ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES 
E 

FREGUESIAS/UNIÕES DE FREGUESIAS 
 
 
 

ANEXOS ÀS PROPOSTAS DE DELIBERAÇÃO 
 

• N.º 274/2020 
• N.º 299/2020 
• N.º 300/2020 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 
 
 

ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES 
E 

A UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE, UNHOS E APELAÇÃO 
 

Requalificação e construção de espaço de lazer na Rua Cidade de Viseu (junto à cabine), em Fetais 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 274/2020 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 

- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE, UNHOS E APELAÇÃO - 
 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante 

designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, pessoa coletiva de direito público n.º 510835384, com 

sede em Largo Eng.º Armando Vaz Bandeira, n.º 5 – Apartado 1065, 2680-103 Camarate, neste ato 

representada por ……………..…, adiante designada como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais; 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências; 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos; 
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• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 

competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo; 

• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações; 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesias 

estão preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a 

qualidade dos serviços prestados às populações; 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas; 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2, e 131.º, do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesia, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5, da cláusula 

18.ª do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesias a 16 de 

abril de 2018; 
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• A União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, no âmbito deste processo, manifestou 

interesse na celebração do contrato Interadministrativo adicional, tendo apresentado a 

proposta de Requalificação e construção de espaço de lazer na Rua Cidade de Viseu (junto à 

cabine), em Fetais; 

• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 

Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; 

• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de XX/XX/2020 e XX/XX/2020, 

respetivamente. 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à requalificação e construção de espaço de lazer na Rua Cidade de Viseu (junto à cabine), em 

Fetais. 
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Cláusula 2.ª 

Competências do primeiro outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 

a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a SEGUNDA 

OUTORGANTE; 

b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na cláusula 4.ª, após a 

assinatura do presente contrato. 

 

 

Cláusula 3.ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 

técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 
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h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 

j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 

o) Aplicar e administrar, de boa fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 21.986,25 € para 

execução do objeto do presente contrato. 
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Cláusula 5.ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 

 

 

Cláusula 6.ª 

Acompanhamento e monitorização 

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do 

presente contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4.ª do presente Contrato. 

 

 

Cláusula 8.ª 

Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos; 

3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante. 
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4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 

 

 

Cláusula 9.ª 

Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

 

Cláusula 10.ª 

Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Loures, ____ de ____________ de 2020. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

     O Presidente da Câmara           O/A Presidente da Junta 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares)           (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

 

 

 



 

 
 
 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 
 
 

ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES 
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A FREGUESIA DE BUCELAS 
 

Requalificação do Largo Luís de Camões e das ruas adjacentes 
na localidade da Bemposta 

 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 299/2020 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 

- FREGUESIA DE BUCELAS - 
 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante 

designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

Freguesia de Bucelas, pessoa coletiva de direito público n.º 506651517, com sede em Largo Espírito Santo – 

Adro da Igreja, 2670-655 Bucelas, neste ato representada por ……………..…, adiante designada como 

SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais; 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências; 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos; 

 



 
 

2 

 

• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 

competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo; 

• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações; 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesias 

estão preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a 

qualidade dos serviços prestados às populações; 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas; 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2, e 131.º, do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesia, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5, da cláusula 

18.ª do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesias a 16 de 

abril de 2018; 
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• A Junta de Freguesia de Bucelas, no âmbito deste processo, manifestou interesse na 

celebração do contrato Interadministrativo adicional, tendo apresentado a proposta de 

Requalificação do Largo Luís de Camões e das ruas adjacentes, na localidade da Bemposta; 

• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 

Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; 

• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de XX/XX/2020 e XX/XX/2020, 

respetivamente. 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à requalificação do Largo Luís de Camões e das ruas adjacentes, na localidade da Bemposta. 

 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do primeiro outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 

a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a SEGUNDA 

OUTORGANTE; 
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b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na cláusula 4.ª, após a 

assinatura do presente contrato. 

 

 

Cláusula 3.ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 

técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 
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i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 

j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 

o) Aplicar e administrar, de boa fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 50.422,22 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

 

 

Cláusula 5.ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 
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Cláusula 6.ª 

Acompanhamento e monitorização  

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do 

presente contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4.ª do presente Contrato. 

 

 

Cláusula 8.ª 

Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos; 

3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante. 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 

 

 



 
 

7 

 

Cláusula 9.ª 

Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

 

Cláusula 10.ª 

Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Loures, ____ de ____________ de 2020. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

     O Presidente da Câmara           O/A Presidente da Junta 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares)           (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 

- FREGUESIA DE LOURES - 
 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante 

designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

Freguesia de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 506849171, com sede em Rua Manuel Henrique 

Soromenho, 50, 2670-452 Loures, neste ato representada por ……………..…, adiante designada como 

SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais; 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências; 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos; 
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• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 

competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo; 

• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações; 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesias 

estão preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a 

qualidade dos serviços prestados às populações; 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas; 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2, e 131.º, do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesia, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5, da cláusula 

18.ª, do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesias a 16 de 

abril de 2018; 
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• A Junta de Freguesia de Loures, no âmbito deste processo, manifestou interesse na celebração 

do Contrato Interadministrativo adicional, tendo apresentado a proposta de Remodelação dos 

espaços ajardinados e renovação do parque infantil, de Torre dos Trotes; 

• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 

Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; 

• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de XX/XX/2020 e XX/XX/2020, 

respetivamente. 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à remodelação dos espaços ajardinados e renovação do parque infantil, de Torre dos Trotes. 

 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do primeiro outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 

a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a SEGUNDA 

OUTORGANTE; 



 
 

4 

 

b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na cláusula 4.ª, após a 

assinatura do presente contrato. 

 

 

Cláusula 3.ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 

técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

 



 
 

5 

 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 

j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 

o) Aplicar e administrar, de boa fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 50.422,22 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

 

 

Cláusula 5.ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 



 
 

6 

 

 

 

Cláusula 6.ª 

Acompanhamento e monitorização 

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do 

presente contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4.ª do presente Contrato. 

 

 

Cláusula 8.ª 

Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos; 

3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante. 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 
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Cláusula 9.ª 

Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

 

Cláusula 10.ª 

Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Loures, ____ de ____________ de 2020. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

     O Presidente da Câmara           O/A Presidente da Junta 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares)           (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020

Sumário: Aprova o Programa de Estabilização Económica e Social.

A pandemia causada pelo vírus SARS -CoV -2, para além de consistir numa grave emergência 
de saúde pública a que foi necessário dar resposta no plano sanitário, provocou inúmeras conse-
quências de ordem económica e social, que igualmente têm motivado a adoção de um vasto leque 
de medidas excecionais.

Estas medidas devem ser estruturadas em três fases distintas. Uma fase de emergência, 
centrada na resposta sanitária mas que também visou apoiar as empresas e os trabalhadores num 
momento de paralisação da sua atividade, evitando assim a destruição irreversível de empregos e de 
capacidade produtiva. Uma fase de estabilização, que decorrerá até ao final do presente ano, para 
ajudar as famílias e as empresas a ultrapassar as dificuldades provocadas pela pandemia, apoiando 
uma retoma sustentada da atividade económica. E, por fim, uma fase de recuperação económica, 
dirigida à adaptação estrutural da economia portuguesa a uma realidade pós -COVID.

Ultrapassada a fase mais crítica da emergência, há que definir um quadro de intervenções 
que garantam uma progressiva estabilização nos planos económico e social, sem descurar a ver-
tente sanitária. De facto, se num primeiro momento o objetivo consistiu em controlar a pandemia 
sem matar a economia, importa agora retomar a economia sem descontrolar a pandemia. Foi este 
desiderato que norteou as sucessivas fases de desconfinamento que têm vindo a ocorrer, sempre 
com o propósito de ir reabrindo os estabelecimentos e as atividades que estiveram encerradas, mas 
com gradualismo e proporcionalidade, equilibrando a progressiva normalização da vida económica 
e social com as novas exigências de saúde pública.

Neste contexto, as medidas de apoio são recalibradas para incentivar um regresso paulatino 
da atividade profissional, com o aumento do número de horas trabalhadas e do rendimento auferido. 
Com o mesmo objetivo, de dinamização económica do emprego, proceder -se -á ao lançamento 
de um vasto conjunto de pequenas obras, de execução célere e disseminada pelo território, que 
possam absorver algum do impacto da crise económica provocada pela pandemia.

Para compensar a quebra de rendimentos entretanto ocorrida, são agora reforçadas e alarga-
das diversas prestações sociais, bem como criados novos instrumentos, como um complemento 
de estabilização para quem tenha estado em lay -off ou um apoio social específico para os profis-
sionais das artes do espetáculo. São ainda reforçados alguns elementos -chave do nosso Estado 
Social, como o Serviço Nacional de Saúde, capacitando -o para melhor responder ao atual desafio 
pandémico, a escola pública, modernizando -a para a era digital, ou o acesso a habitação a custos 
acessíveis.

No que diz respeito às empresas, são instituídos diversos mecanismos de apoio quer à liqui-
dez, quer à capitalização do tecido empresarial. No primeiro caso, importa referir a extensão da 
moratória ao crédito bancário, o lançamento de novas linhas de crédito com garantia pública ou a 
possibilidade de ajustamento dos pagamentos por conta do imposto sobre o rendimento das pes-
soas coletivas até ao final do ano. No segundo caso, destaca -se a criação de um autêntico banco 
de fomento, associado à constituição de um fundo de capitalização de empresas, a par de outras 
medidas de incentivo à concentração e consolidação de pequenas e médias empresas ou à sua 
colocação no mercado de capitais.

Para a concretização de todas estas medidas de estabilização económica e social, há diversas 
alterações de natureza institucional que se impõem, designadamente com o objetivo de simplificar 
e agilizar a atuação da Administração Pública e dos tribunais em tudo o que seja necessário para 
debelar os efeitos da pandemia e acelerar a retoma económica.

Deste modo, a presente resolução aprova o Programa de Estabilização Económica e Social, 
com um horizonte temporal até ao fim de 2020, que assenta em quatro eixos: um primeiro eixo 
incidente sobre temas de cariz social e apoios ao rendimento das pessoas, sobretudo aquelas que 
foram mais afetadas pelas consequências económicas da pandemia; um segundo eixo relacionado 
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com a manutenção do emprego e a retoma progressiva da atividade económica; um terceiro eixo 
centrado no apoio às empresas; e, por um fim, um eixo de matriz institucional.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Aprovar o Programa de Estabilização Económica e Social, constante do anexo à presente 

resolução e da qual faz parte integrante.
2 — Determinar que a presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação.

Presidência do Conselho de Ministros, 4 de junho de 2020. — O Primeiro -Ministro, António 
Luís Santos da Costa.

ANEXO

(a que se refere o n.º 1)

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL

1 — Perspetivas Macroeconómicas para 2020 e 2021

1.1 — Hipóteses externas

As projeções mais recentes das instituições internacionais apontam para uma quebra acentu-
ada da atividade económica mundial em 2020 que, de acordo com a Comissão Europeia, andará 
em torno dos −3,5 % (+2,9 % em 2019). Esta redução do produto interno bruto (PIB) só encontra 
paralelo na Grande Depressão de 1929, sendo extensível a todas as economias avançadas e a 
um conjunto alargado de países emergentes e em desenvolvimento, com um abrandamento ex-
pressivo da Ásia. A queda acentuada da atividade económica reflete o impacto da pandemia da 
doença COVID -19, mais concretamente a redução da atividade da indústria/comércio/serviços; a 
deterioração do mercado de trabalho e a maior instabilidade dos mercados financeiros internacionais. 
No que concerne à área do euro, e de acordo com a Comissão Europeia, é igualmente expectável 
uma forte deterioração da atividade económica, com o PIB a contrair -se 7,7 % em 2020 (+1,2 % 
em 2019), com impacto negativo considerável na procura externa dirigida a Portugal (quebra de 
mais de dois dígitos para a maioria dos principais parceiros comercias do país). O desemprego na 
área do euro deverá situar -se em 9,6 %, refletindo um aumento de 2,1 pp.

De acordo com as expectativas implícitas nos mercados de futuros, o preço do petróleo deverá 
situar -se em torno dos 39 USD/bbl (36 €/bbl) em 2020, representando pouco mais de 60 % do valor 
registado em 2019 (64 USD/bbl e 57 €/bbl, respetivamente) devido à fraca procura associada à 
pandemia da doença COVID -19. Num contexto de uma política monetária mais expansionista, de 
regresso aos estímulos monetários não convencionais do Banco Central Europeu e do lançamento 
de vários programas de injeções extraordinárias de liquidez, prevê -se que as taxas de juro de curto 
prazo se mantenham em valores historicamente baixos durante um período prolongado.

Cenário macroeconómico

Para 2020, perspetiva -se uma forte contração da economia portuguesa em resultado do 
choque económico provocado pela pandemia da doença COVID -19 e das medidas de contenção 
implementadas. Neste contexto, prevê -se uma queda abrupta na taxa de variação real do PIB para 
6,9 %, a maior contração que há registo nas últimas décadas. Antecipa -se que o impacto ocorra 
principalmente no segundo trimestre do ano, após a quebra de 2,3 % registada no 1.º trimestre de 
2020.

De facto, as medidas de confinamento e distanciamento social implementadas no âmbito da 
aplicação do estado de emergência iniciaram -se em meados de março, mas cujo impacto na eco-
nomia terá tido o seu reflexo mais significativo no 2.º trimestre do ano.



N.º 110-A 6 de junho de 2020 Pág. 4

Diário da República, 1.ª série

Neste momento, já se deu início à 3.ª fase de levantamento das medidas extraordinárias tendo-
-se dado o reinício gradual da retoma da atividade económica.

QUADRO 1

Cenário macroeconómico 2020 -2021

(taxa de variação, em percentagem) 

  
 Estima -se que a pandemia tenha um efeito negativo na procura externa relevante para as 

exportações portuguesas em 2020, prevendo -se uma redução de 15,4 % nas exportações, após 
registar -se um crescimento de 3,7 % em 2019. Parte deste efeito reflete uma redução nas expor-
tações de serviços do setor do turismo, onde o impacto da pandemia se espera particularmente 
severo.

As restantes componentes da procura global deverão ter um contributo negativo para o cres-
cimento do PIB, com a exceção do consumo público que deverá acelerar para 3,1 %, refletindo o 
impacto das políticas adotadas.

O investimento (Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF)) deverá recuar 12,2 %, após ter re-
gistado um crescimento de 6,6 % no ano anterior. Esta evolução é explicada por uma contração no 
investimento privado, que deverá ser parcialmente compensada por um aumento do investimento 
público.

O consumo privado deverá reduzir -se em 4,3 %, após registar um crescimento superior a 
2 % durante seis anos consecutivos (2,2 % em 2019). A redução, que deverá ser mais acentuada 
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na componente de bens duradouros, reflete a diminuição esperada no rendimento disponível das 
famílias.

As importações de bens e serviços deverão cair 11,4 %, em linha com a evolução da procura 
global.

No mercado de trabalho, antecipa -se uma redução no emprego de 3,9 % em 2020, após registar-
-se um crescimento de 0,8 % no ano anterior, e prevê -se um aumento da taxa de desemprego, a 
qual deverá atingir 9,6 % (6,5 % em 2019). Em virtude do efeito das medidas de apoio ao emprego 
adotadas, estima -se que a redução no emprego seja significativamente inferior à redução do PIB, 
o que resulta numa diminuição da produtividade aparente do trabalho em 3,1 %.

Relativamente à evolução nos preços, a inflação, medida pelo Índice de Preços no Consumi-
dor (IPC), deverá recuar 0,2 %, após registar um crescimento de 0,3 % em 2019. Por seu lado, o 
deflator do PIB deverá desacelerar para 1 % (1,7 % em 2019), refletindo, em parte, a queda espe-
rada no preço do petróleo, com impacto significativo no deflator das importações que mais do que 
compensa a quebra do deflator do consumo privado.

Em 2020, antecipa -se que a capacidade de financiamento da economia portuguesa permaneça 
positiva em 0,3 % do PIB, reduzindo -se em 0,5 p.p. em relação a 2019 em virtude da redução es-
perada no saldo da Balança de Bens e Serviços. A balança de capital deverá continuar a contribuir 
positivamente para a capacidade de financiamento da economia.

Para 2021, projeta -se uma recuperação significativa do crescimento do PIB (+4,3 %), por via 
de um aumento da procura externa e de um maior dinamismo na procura interna, refletindo -se num 
contributo positivo do consumo privado e investimento. A atividade económica deverá recuperar 
para os níveis registados antes da pandemia, com a exceção de alguns setores da economia, como 
o turismo, para os quais a recuperação se antecipa mais lenta.

O Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) consiste numa resposta adequada 
ao cenário aqui apresentado, consistindo num conjunto de medidas de estabilização macroeco-
nómica.

O PEES permite a aceleração do investimento público, o que resulta numa queda menor do 
investimento total em 2020 do que noutros períodos recessivos. A queda do investimento de 12 % 
estimada para 2020 compara com uma queda acumulada de cerca de 30 % em 2011 e 2012, num 
contexto de queda da atividade económica próxima nos dois períodos.

O comportamento da taxa de poupança dos particulares, que aumenta perto de 4pp entre 
2019 e 2020, é influenciado pelas medidas de apoio ao rendimento, para além do natural aumento 
da poupança em momentos de recessivos e de incerteza.

Finalmente, refira -se que o comportamento do emprego (e, naturalmente, do desemprego), com 
uma redução de 3,9 % em 2020, revela uma relação com a queda da atividade menos acentuada 
do que é típico para a economia portuguesa. Esta evolução é justificada pelo impacto das medidas 
de preservação do emprego (com destaque para o lay -off simplificado), que permitirá às empresas 
prolongar as relações laborais ao longo de uma crise que se prevê severa, mas temporária.

2 — Emprego

2.1 — ATIVAR.PT — Programa Reforçado de Apoios ao Emprego e à Formação Profissional

2.1.1 — ATIVAR.PT Apoios ao emprego, em especial para novos desempregados

Num contexto em que se prevê um aumento do desemprego até ao fim do ano, torna -se 
necessário garantir que este tem resposta adequada e rápida de política pública de banda larga, 
nomeadamente com base em programas de apoios à contratação e estágios, em articulação com 
programas para setores e públicos específicos.

Destinatários: desempregados, com especial enfoque em novos desempregados e jovens
Meta: abranger 50.000 novos desempregados e manter taxa de cobertura das medidas de 

política ativa próxima dos 20 % entre 2020 e 2021
Montante: reforço orçamental de 106 milhões de euros IEFP, I. P.
Financiamento: FSE
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Responsável: MTSSS
O Programa inclui programas de política ativa para sectores e públicos específicos:

Impulso PME jovem para promover a qualificação e a renovação de quadros das PME, em 
particular nos setores estratégicos da economia portuguesa, estimulando a contratação de jovens 
qualificados (nível 5 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ) ou superior).

Destinatários: empresas maduras (> 5 anos), viáveis e inseridas em setores estratégicos.
Públicos elegíveis para contratação apoiada: jovens desempregados com idade até aos 35 anos 

e com qualificação igual ou superior ao nível 5 do QNQ.
Configuração: apoio direto à contratação, pago de forma faseada ao longo de 12 meses e de 

montante variável em função do nível de qualificação do jovem a contratar, e com majoração para 
a contratação de jovens do sexo sub -representado em setores altamente assimétricos do ponto 
de vista de género.

Empreende2020, um concurso nacional de projetos de criação do próprio emprego e de pro-
jetos empresariais para jovens e desempregados na lógica de (re)entrada no mercado de trabalho 
de jovens e desempregados, com acompanhamento durante o primeiro ano (espaço; aconselha-
mento; apoio técnico), potenciando a experiência e capacidade instalada no IEFP, I. P., STARTUP 
Portugal, Rede Nacional de Incubadoras, entre outros operadores. Prevê -se a introdução de uma 
quota para projetos empreendedores apresentados por mulheres e majoração do montante do 
apoio financeiro quando esses projetos se enquadrem em setores altamente assimétricos do ponto 
de vista do género.

Destinatários: jovens à procura do primeiro emprego; jovens NEET; outros desempregados
Responsável: MTSSS/METD
+ CO3SO Emprego, para apoiar iniciativas de empreendedorismo, incluindo empreendedorismo 

social, financiando a criação de postos de trabalho, incluindo os custos inerentes, especialmente 
nos territórios do interior.

Mantendo -se o objetivo primordial de dinamizar o interior, não se descura a situação que se 
vive nos territórios urbanos, ampliando -se o âmbito geográfico das operações desenvolvidas no 
âmbito do + CO3SO Urbano, e acolhendo o investimento da diáspora, com previsão de majoração 
de apoio para investimentos de emigrantes e lusodescendentes.

Uma taxa fixa de 40 % sobre os custos diretos com os postos de trabalho criados, para financiar 
outros custos associados à sua criação.

Os apoios são para a contratação de trabalhadores com contrato sem termo e os apoios são 
por 36 meses.

Beneficiários: PME e entidades da economia social
Montante: 70 M€
Financiamento: FSE
Responsáveis: MCT/MTSSS
Rede de Mercado Social de Emprego no território nacional, mobilizando atores locais para 

responder a necessidades e públicos não cobertos pelo mercado, no âmbito das seguintes medidas:

MAREESS — Medida de apoio ao reforço de emergência de equipamentos sociais e de saúde: 
prorrogação da medida até ao final de 2020 e introdução de “prémio emprego” para as entidades 
que contratem por tempo indeterminado participantes integrados nos projetos.

Parcerias Locais para o Emprego e Formação: envolvimento de autarquias, economia social 
e outros atores locais para promoção da sinalização e encaminhamento de públicos muito desfa-
vorecidos para respostas de emprego e/ou formação.

CEI/CEI+: reforço componente de formação e inserção e promoção de um maior equilíbrio 
entre a melhoria da empregabilidade dos beneficiários e as necessidades das entidades utilizadoras.

Apoio extraordinário à Inserção das pessoas com deficiência, de modo a criar condições para, 
num quadro de emergência, melhorar as condições de inserção das pessoas com deficiência, desde 
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logo com prorrogação excecional dos Estágios e projetos CEI/CEI+ já em execução até final de 
2020, mas também com reforço dos apoios ao emprego das pessoas com deficiência.

Destinatários: pessoas com deficiência e incapacidade
Responsável: MTSSS

Hubs sociais de emprego, rede de incubadoras de procura de emprego, com base numa me-
todologia colaborativa em que, com o apoio de um mentor, se gera uma dinâmica de aquisição de 
competências e rotinas de trabalho conjunto na procura de emprego

Destinatários: desempregados (medida de banda larga)
Responsável: MTSSS

2.1.2 — ATIVAR.PT Formação Profissional

Garantir que o aumento do desemprego tem resposta adequada e rápida de política pública de 
banda larga, nomeadamente com base em programas de formação e requalificação, em articulação 
com programas para setores e públicos específicos

Revisão e reforço das respostas de programas de formação e requalificação para desempre-
gados.

Programas de formação específicos para áreas emergentes — economia digital; energia e 
alterações climáticas; setor social.

Garantia Digital: assegurar que até 2023 todos os desempregados têm oferta de formação 
na área digital.

Aposta na formação profissional pós -secundária (nível 5), com revisão e relançamento dos 
Cursos de Especialização Tecnológica e expansão dos Cursos de Aprendizagem para o nível pós-
-secundário (lançamento do programa Dual +).

Destinatários: desempregados, com especial enfoque em novos desempregados e jovens
Meta: abranger pelo menos 40.000 novos desempregados e manter taxa de cobertura das 

medidas de política ativa próxima dos 20 % entre 2020 e 2021
Montante: reforço orçamental de 35 milhões de euros IEFP, I. P.
Financiamento: FSE
Responsável: MTSSS
O reforço das políticas de formação inclui medidas para aumento de competências de públicos 

específicos:

Jovem + Digital, Programa para a Formação para jovens licenciados ou com 12.º ano para 
aquisição de competências nas áreas digitais, como comércio eletrónico, bases de programação, 
aplicações móveis, webdesign

Destinatários: jovens desempregados ou recém -formados à procura do primeiro emprego, 
licenciados ou com 12.º ano

Programa Pro Digital, para equipar e capacitar os centros de formação profissional da rede 
IEFP (centros de gestão direta e centros de gestão participada com parceiros sociais) para desen-
volver formação à distância

2.1.3 — Requalificação profissional no ensino superior

Formações iniciais curtas no ensino superior politécnico

Apoiar a inserção de 10 000 jovens e adultos, incluindo desempregados e pessoas em lay-
-off, em formações iniciais curtas no ensino superior politécnico (cTESPs) em articulação com 
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empregadores, a iniciar com ações presenciais em julho 2020, de modo a aumentar em 30 % os 
graduados por essas formações.

Destinatários: 10.000 novos estudantes do ensino superior
Montante: 5 M€ (2020) 10 M€ (2021)
Financiamento: UE (2020) UE+OE (2021)
Responsáveis: MCTES/MTSSS/MPlan/MCT

Estímulo à inserção de adultos ativos no ensino superior (maiores 23 anos)

Apoiar a inserção de 10 000 adultos (maiores 23 anos), incluindo desempregados e pessoas 
em lay -off, em licenciaturas no ensino superior, sobretudo em regime pós -laboral, a iniciar com 
ações presenciais em julho 2020.

Destinatários: 10.000 novos estudantes do ensino superior
Montante: 5 M€ (2020) 10 M€ (2021)
Financiamento: UE (2020) UE+OE (2021)
Responsáveis: MCTES/MTSSS/MPlan/MCT

Pós -graduações com empregadores, instituições científicas e centros de inovação

Apoiar a inserção de 10 000 adultos, incluindo desempregados e pessoas em lay -off, em 
pós -graduações no ensino superior, sobretudo de curta duração, a iniciar com ações presenciais 
em julho 2020, em regime pós -laboral e em articulação com empregadores e unidades de I&D, 
instituições científicas e centros de inovação.

Destinatários: 10.000 novos estudantes do ensino superior
Montante: 15 M€ (2020) 25 M€ (2021)
Financiamento: UE (2020) UE+OE (2021)
Responsáveis: MCTES/MTSSS/MPlan/MCT

2.1.4 — Apoios à Contratação de Recursos Humanos Altamente
Qualificados — RHAQ (licenciados, mestres, doutores)

Apoio à contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados, adaptados às especifici-
dades dos territórios do interior com uma dotação total 18,1 milhões de euros (16,6 M€ no interior) 
que permitirão criar 654 novos postos de trabalho altamente qualificados (licenciados, mestres e 
doutorados), dos quais 614 nos territórios do interior.

Destinatários: Empresas e entidades do sistema científico e tecnológico
Montante: 18,1 M€
Financiamento: FSE
Responsáveis: MCT

2.2 — Apoios ao emprego na retoma

O regime de lay -off simplificado abrangeu cerca de 100 000 empresas e 800 000 trabalhadores 
e foi fundamental para responder a um período de paralisação da atividade económica. No contexto 
de retoma, importa disponibilizar instrumentos para apoiar a manutenção dos postos de trabalho. 
Assim, são adotadas as seguintes medidas:

As empresas que permanecem encerradas por determinação do Governo continuam a poder 
beneficiar do regime de lay -off simplificado;

O lay -off simplificado, no modelo atualmente em vigor, é prorrogado até ao fim do mês de julho;
As empresas que tenham uma quebra de faturação igual ou superior a 40 % podem beneficiar, 

entre agosto e dezembro de 2020, de um mecanismo de apoio à retoma progressiva;
As empresas que tenham beneficiado do regime de lay -off simplificado podem agora beneficiar 

de um incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, escolhendo uma de duas 
modalidades: 1 SMN one -off ou 2 SMN ao longo de 6 meses, com condicionalidades no que diz 
respeito à proibição de despedimentos e de extinção de postos de trabalho.
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2.2.1 — Apoio à retoma progressiva

A medida que vem substituir o lay -off simplificado tem como principais pressupostos:

A progressiva convergência da retribuição do trabalhador para os 100 % do seu salário;
O pagamento pela empresa da totalidade das horas trabalhadas;
A progressiva redução da isenção das contribuições para a Segurança Social e a compensação 

da perda de receita da segurança social pelo Orçamento do Estado 

  
 Condicionalidades:

Proibição de despedimento coletivo, por extinção do posto de trabalho e por inadaptação 
durante a aplicação da medida e nos 60 dias subsequentes;

Proibição de distribuição de dividendos durante a aplicação da medida.

Destinatários: Empresas que tenham beneficiado do regime de lay -off simplificado e mante-
nham quebras de faturação iguais ou superiores a 40 %

Montante: 713 M€
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Financiamento: OE + SURE
Responsável: MTSSS

2.2.2 — Incentivo financeiro extraordinário à normalização da atividade empresarial

Destinatários: empresas que tenham beneficiado do regime de lay -off simplificado ou do plano 
extraordinário de formação (PEF) desde que não tenham acedido ao mecanismo de apoio à retoma 
progressiva.

a) Apoio one -off
Regime: Apoio one -off no valor de 1 x SMN por posto de trabalho que tenha estado em lay -off 

ao abrigo do regime simplificado;
Condicionalidade: proibição de despedimento coletivo, por extinção de posto de trabalho e por 

inadaptação, bem como dever de manutenção do nível de emprego nos 60 dias subsequentes
Montante: 169 M€
Financiamento: OE + SURE
b) Apoio ao longo de 6 meses
Regime:

2 x SMN por trabalhador (pagos em duas ou três tranches ao longo de seis meses);
Redução de 50 % de contribuições para a segurança social nos primeiros 3 meses;
Se nos três meses seguintes ao final da concessão do apoio houver criação líquida de em-

prego face aos três meses homólogos a empresa fica isenta de pagamento de contribuições para 
a segurança social pelo período de dois meses na proporção do ganho de emprego desde que 
mantenha esse ganho de emprego por um período de seis meses.

Condicionalidade: proibição de despedimento coletivo, por extinção de posto de trabalho e 
por inadaptação, bem como dever de manutenção do nível de emprego, durante a aplicação da 
medida e nos 60 dias subsequentes

Montante: 434 M€
Financiamento: OE + SURE, Fundos europeus (REACT)
Responsáveis: MTSSS

2.3 — Proteção de rendimentos

Complemento de Estabilização

Criação do Complemento de Estabilização, com o objetivo dar um apoio extraordinário aos 
trabalhadores que tiveram uma redução de rendimento em resultado da pandemia, com o objetivo 
de mitigar a perda de rendimento familiar.

Trata -se de uma medida one -off, a pagar em julho, no montante da perda de rendimento de 
um mês de lay -off, num valor que pode variar entre 100 € e 351 €, a todos os trabalhadores com 
rendimento de fevereiro até 2 SMN e que tenham registado uma perda de salário base (ou seja 
tenham um salário base superior a 1 SMN), que estiveram em lay -off num dos meses entre abril 
e junho.

Destinatários: trabalhadores com salário base superior a 1 SMN e inferior ou igual a 2 SMN 
que estiveram em lay -off.

Montante: 70 M€
Financiamento: OE (financiado pelo SURE)
Responsáveis: MTSSS

2.4 — Proteção de trabalhadores independentes e informais

Medida extraordinária de apoio a trabalhadores independentes e informais em situação de 
desproteção social, que prevê o apoio de 1 IAS (438,81 €), entre julho e dezembro 2020, e a sua 
integração no sistema de segurança social, com vinculação por 36 meses ao regime de proteção 
social pública.
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Requisitos:
Vinculação ao sistema de proteção social durante 30 meses, findo o prazo de concessão do 

apoio (dezembro de 2020).
Após a concessão do apoio, deve ser paga a contribuição correspondente a trabalhador inde-

pendente com base no valor de incidência do apoio durante 30 meses.
Durante o período de concessão do apoio o trabalhador contribui com 1/3 do valor da con-

tribuição correspondente a trabalhador independente e o restante é pago nos 12 meses após a 
concessão do apoio.

Montante 38 M€
Financiamento: OE
Responsáveis: MTSSS

2.5 — Dinamização económica do emprego

2.5.1 — Cultura

Programação Cultural em Rede

Trata -se de uma medida para este verão que possibilite a realização de atividades culturais e 
turísticas. Permite que as próprias associações culturais apresentem projetos em parceria com os 
municípios. Tipologia das operações, que podem ser financiadas a 100 %:

Apoio à realização de eventos associados ao património, à cultura e a bens culturais, com 
elevado impacte em termos de projeção da imagem das regiões, através da programação em rede 
a nível intermunicipal e ou regional, sempre que adequado;

Divulgação e integração territorial, através de iniciativas de cooperação territorial e institucional 
que permitam integrar a programação cultural, as visitas guiadas e a divulgação de equipamentos, 
bens culturais e serviços prestados.

Destinatários: Municípios, entidades do setor cultural
Montante: 30 M€
Financiamento: FEDER
Responsáveis: MC/MCT

Linha de apoio à adaptação dos espaços às medidas decorrentes do COVID -19

Destina -se aos equipamentos culturais sem fins lucrativos (não abrangidos pelo Fundo Capi-
talização Empresas) na adaptação dos respetivos espaços, de modo a assegurar o cumprimento 
das medidas necessárias para combater a propagação do coronavírus de acordo com as normas 
emitidas pela Direção -Geral da Saúde. Este apoio ajudará a contribuir para a revitalização dos 
equipamentos e infraestruturas do setor.

Valor da medida de apoio: 750 mil euros.

Linha de apoio a equipamentos culturais independentes

Esta medida tem como destinatários equipamentos culturais independentes de natureza não 
comercial (teatros, cinemas independentes, cineteatros, auditórios culturais) e não sejam benefici-
ários dos apoios sustentados do Estado na área da cultura.

O seu objetivo é apoiar financeiramente a reabertura e a manutenção em funcionamento destes 
equipamentos em todo o país, que, pelos motivos acima expostos, tiveram uma acentuada queda 
de receitas e a retoma será lenta e limitada, tendo em consideração as limitações impostas pela 
Direção -Geral da Saúde para estas salas.

Valor da medida de apoio: 3 milhões de euros.
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Linha de apoio social aos artistas, autores, técnicos e outros profissionais das artes

Atribuição de um apoio social aos profissionais da cultura que não sejam trabalhadores por 
conta de outrem com atividades correspondentes às artes do espetáculo e de apoio às artes do 
espetáculo, bem como aos artistas de teatro, bailado cinema, rádio e televisão e aos artistas de 
circo.

A prestação é paga em julho e setembro, e o valor total corresponde ao apoio equivalente à 
prestação atribuída aos trabalhadores independentes (3x 438,81 €), ao qual é descontado o valor 
de outras prestações sociais que estejam a receber, bem como de remuneração obtida no âmbito 
das suas atividades ao longo do período de atribuição do apoio.

Condicionalidade

Ter atividade aberta no ano de 2019 e não tenham dívidas à segurança social e às finanças 
(reportado a fevereiro de 2020)

Não beneficiem de outros apoios, como lay -off ou apoios no âmbito da cultura (Direção -Geral das Ar-
tes, Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P., e Direção -Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas)

Destinatários Universo potencial de profissionais abrangidos pela medida 18 000
Montante 34.3 M€

Estatuto do Intermitente

Foi criado o grupo de trabalho entre o Ministério da Cultura, Ministério do Trabalho, Solida-
riedade e Segurança Social e Ministério das Finanças, para o estudo das condições laborais e 
carreiras contributivas para artistas, autores e técnicos de espetáculos.

O trabalho vai incluir a análise e atualização dos regimes legais vigentes relativos ao regime dos 
contratos de trabalho dos profissionais de espetáculos e respetivo regime de segurança social, em es-
pecial nas seguintes áreas: condições de trabalho; modalidades de vínculos jurídicos e de contratos de 
trabalho; regime contributivo; regime da reconversão profissional; acesso aos apoios sociais; regime fiscal.

O cronograma dos trabalhos prevê a conclusão dos trabalhos no final do ano de 2020, com a 
definição de um estatuto jurídico do intermitente nas áreas artísticas.

Estudo sobre o sector artístico em Portugal e os impactos da crise a curto e médio prazo

Os dados qualitativos e quantitativos existentes em Portugal sobre o sector da cultura são 
manifestamente insuficientes. Não é uma realidade recente, pelo contrário, mas é uma realidade 
que urge alterar. Desde logo, para compreender melhor o impacto e curto e médio prazo da crise 
provocada pelo COVID -19 e para planear medidas mais estruturantes para o sector no quadro do 
programa de relançamento da economia e das atividades.

Assim, vai ser contratado um estudo sobre o sector da cultura ao Observatório Português das 
Atividades Culturais, com o lançamento, a muito curto prazo, de um inquérito nacional (simplificado 
e rápido) sobre a situação de artistas, autores, técnicos e estruturas artísticas.

2.5.2 — Turismo

Turismo: IVA dos congressos

Devolução aos organizadores de congressos, feiras, exposições, seminários, conferências e 
similares do montante equivalente ao IVA deduzido junto da Autoridade Tributária e Aduaneira com 
as despesas efetuadas para as necessidades diretas dos participantes nos termos da alínea d) do 
n.º 2 do artigo 21.º do CIVA.

Destinatários: Empresas de Organização de Eventos

Montante: Até 6 M€
Financiamento: Turismo de Portugal, I. P.
Responsáveis: MEETD/MEF
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Plano de Retoma da Operação Aérea do Turismo de Portugal

Reforço do Plano de Retoma da Operação Aérea do Turismo de Portugal, promovendo o 
lançamento ou desenvolvimento de rotas aéreas de interesse turístico para Portugal, e visando a 
valorização e divulgação da oferta turística nacional dirigidos aos canais de distribuição nos diversos 
mercados emissores, mediante a realização de campanhas de marketing de destinos regionais

Destinatários: Empresas da cadeia de produção e distribuição turística no(s) mercado(s) em 
que atua

Montante: Reforço em 20 M€
Financiamento: Turismo de Portugal, I. P., fundos europeus
Responsáveis: MEETD/ MP

Apoio à Organização de Eventos

Criação de um mecanismo financeiro que pretende responder às necessidades imediatas e 
prementes de financiamento das microempresas e PMEs de organização de eventos, cuja ativi-
dade está limitada por força das restrições impostas no quadro da COVID -19 e apoio à promoção 
de eventos.

Destinatários: Empresas de Organização de Eventos
Montante: 20 M€
Financiamento: Turismo de Portugal, I. P., fundos europeus
Responsáveis: MEETD/MP

Apoio a Microempresas da área do Turismo

Extensão do apoio financeiro da linha destinada às microempresas do Turismo e conversão 
parcial em fundo perdido do mesmo.

Destinatários: Microempresas do Turismo
Montante: Reforço em 40 M€
Financiamento: Turismo de Portugal, I. P., fundos europeus
Responsáveis: MEETD/MP

2.5.3 — Cadastro

Informação cadastral simplificada

Concessão de apoios financeiros aos municípios ou entidades intermunicipais que não dispo-
nham de cadastro geométrico da propriedade rústica ou cadastro predial. Os apoios destinar -se -ão 
essencialmente a duas finalidades:

Criação de balcões de atendimento aos cidadãos para que estes identifiquem, através do 
sistema de informação cadastral simplificado e do procedimento de representação gráfica georre-
ferenciada (RGG), os seus prédios;

Partilha de informação com as entidades da Administração central, nas despesas relacionadas 
com consultoria, equipamento informático, software, divulgação, pessoal, etc.

Destinatários: Municípios
Montante: 20 M€ (10 M€ na região Centro e 10 M€ na região Norte)
Financiamento: FSE
Responsáveis: MJ/MCT
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2.5.4 — Obras de proximidade

2.5.4.1 — Remoção de amianto das escolas

Remoção de amianto nas escolas

Remoção de todas as estruturas com amianto nas escolas públicas, respondendo definitiva-
mente a uma preocupação de saúde pública, que foi gradualmente atendida mas que exige agora 
uma resposta mais contundente, plena e universal.

Estima -se remover e substituir todas as estruturas com amianto existentes em escolas loca-
lizadas nos territórios abrangidos pelos Programas Operacionais Regionais Norte 2020, Centro 
2020, Lisbo@ 2020, Alentejo 2020 e CRESC Algarve 2020.

O investimento tem um custo estimado de 60 milhões de euros, financiado a 100 % por fundos 
comunitários.

Destinatários: Municípios, para intervencionar escolas da educação pré -escolar e dos ensinos 
básico e secundário

Montante: 60 M€
Financiamento: FEDER
Responsáveis: MEdu/MCT

2.5.4.2 — Obras na área das florestas, rede hidrográfica e mobilidade sustentável

Faixas de Interrupção de Combustíveis

Realização de faixas de interrupção de combustível (FIC) que visam o estabelecimento, em 
locais estratégicos, de condições favoráveis à supressão de incêndios rurais. Com a disponibili-
zação de verbas no montante necessário à execução e manutenção desta rede estruturante, será 
possível atingir o objetivo de 2500 ha/ano.

Outras ações para a floresta

Importa apoiar outras ações de prevenção estrutural, como a criação de mosaicos de gestão 
de combustível, a gestão de combustível com recurso ao pastoreio e ações de fogo controlado. 
Igualmente importante é assegurar a proteção dos aglomerados populacionais considerados prio-
ritários ao nível do risco.

Reabilitação de leitos e margens de ribeiras

Esta iniciativa pretende abranger 5000 km de linhas de água em todo o país. Trata -se de 
multiplicar por cinco o trabalho realizado após os incêndios de 2017, que permitiu intervir, com 
soluções de engenharia de base natural, na recuperação de quase mil quilómetros de galerias 
ripícolas em 57 municípios.

As intervenções com recurso a técnicas de engenharia natural têm como objeto o território, e 
procuram otimizar os processos construtivos numa perspetiva simultânea de funcionalidade estru-
tural e ecológica, de que são exemplo a reconstituição da vegetação nas margens, a garantia do 
escoamento das linhas de água, a minimização da erosão e do arrastamento de solo e a redução 
do efeito das cheias e inundações.

Intervenções de eficiência hídrica

Prevê -se o apoio às seguintes 7 ações prioritárias do Plano de Eficiência Hídrica do Al-
garve:

Telemetria de captações subterrâneas na massa de água de Vale do Lobo (situação crítica);
Instalação de sensores automáticos em piezómetros para medição contínua do nível de água 

subterrânea;
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Automatização da rede piezométrica e hidrométrica para melhorar a resposta e conhecimento 
em períodos de seca;

Reabilitação da bacia de dissipação e reparação de betões e peças metálicas da barragem 
do Funcho;

Adoção de sistemas de rega urbana inteligentes e eficientes;
Monitorização e controlo ativo de perdas;
Promoção da utilização de água para reutilização.

Metropolitano de Lisboa, E. P. E.

Esta medida inclui 10 empreitadas do Metropolitano de Lisboa que não têm elegibilidade no 
PT 2020 e que dizem respeito a reparações em diversas estações (Praça de Espanha, Avenida, 
Terreiro do Paço, Carnide, Cais do Sodré e Marquês de Pombal), à renovação de instalação elétrica/
luminárias em estações da rede para instalação de equipamentos de baixo consumo (Alfornelos, 
Carnide, Alto dos Moinhos, Laranjeiras, Lumiar, Quinta das Conchas), à construção do Novo Posto 
de Comando e Controlo para a rede do Metropolitano de Lisboa e à melhoria das condições de 
segurança e de acessibilidade.

Metro do Porto, S. A.

Esta medida inclui 27 intervenções do Metro do Porto que não têm elegibilidade no PT 2020 e 
que são referentes à construção do edifício sede da Metro do Porto, à Interface do Hospital de São 
João, à ligação da estação da Galiza ao Hospital Centro Materno Infantil, ao parque fotovoltaico de 
Guifões, à cobertura da estação Senhora da Hora, do edifício de Guifões e dos parques de frota 
da Metro do Porto, à esquadra Polícia de Segurança Pública na estação da Trindade, ao fecho do 
Poço das Camélias, à aquisição de novos equipamentos oficinais, ao sistema de bilhética da Metro 
do Porto e à renovação do parque de validadores e de máquinas de venda automática e outras 
intervenções ligadas à modificação de layout das composições Eurotram, vigilância, comunicações 
rádio, gestão da obsolescência e sistemas informáticos e telefónicos e otimização e atualização de 
processos centralização, normalização e auditoria de processos.

Transtejo e Soflusa

Esta medida inclui 10 intervenções da Transtejo e Soflusa que não têm elegibilidade no PT 
2020 e que dizem respeito ao sistema de carregamento elétrico de navios, à beneficiação de navios, 
terminais e pontões e a dragagens de manutenção.

MOBI.E

Pretende -se induzir, através da MOBI.E, o reforço da rede nacional de carregamento de veícu-
los elétricos, com principal enfoque na rapidez do carregamento. Para tal, propõe -se um programa 
nacional de reforço da rede de carregamento.

Rede de Postos de Carregamento Ultra Rápido (PCUR), prevendo a instalação de 12 PCUR 
nas principais vias de comunicação do país; e

Rede de hubs de carregamento nas principais cidades, envolvendo a instalação de 10 hubs 
de carregamento de veículos elétricos, num máximo de 1 por município.

Para além da expansão da rede pública de mobilidade elétrica, prevê -se o desenvolvimento 
de uma Plataforma de Gestão da Rede MOBI.E e do Portal da Mobilidade Elétrica, com o objetivo 
de constituir a interface digital única que permita tratar todos os processos relativos à mobilidade 
elétrica (desde licenciamentos, autorizações, até à contratação de serviços).
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Redes cicláveis

Esta medida diz respeito ao programa de apoio à construção de ciclovias e intervenções no 
espaço urbano que promovam e facilitem a mobilidade ativa e a intermobilidade entre a bicicleta 
e o transporte coletivo, bem como à criação de ciclovias com continuidade espacial até zonas su-
burbanas, que permitam deslocações em segurança.

Programa de apoio a edifícios mais sustentáveis

Lançamento de um programa de ação focado na melhoria da eficiência energética dos edifícios 
e na sua descarbonização, abrangendo:

Apoio a instalação de janelas eficientes, isolamentos de coberturas e fachadas, e outras in-
tervenções de promoção da eficiência energética nos edifícios;

Instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia renovável, 
instalação de bombas de calor e outros equipamentos que recorram a energia de fonte renovável;

Intervenções que visem a eficiência hídrica, incluindo a substituição de equipamentos;
Intervenções que promovam a incorporação de biomateriais, materiais reciclados, soluções 

de base natural, fachadas e coberturas verdes e soluções de arquitetura bioclimática.
Pretende -se com esta iniciativa contribuir para reduzir a fatura de energia, melhorar o nível 

do conforto e da qualidade do ar interior, reduzindo a pobreza energética e beneficiando a saúde. 
A abordagem a prosseguir pode ser articulada com estratégias de reabilitação de edifícios.

Montante: 40 M€ (2020 -21)
Financiamento: Reforço do Fundo Ambiental
Responsáveis: MAAC

2.5.4.3 — Pequenas obras pela AdP — Águas de Portugal

Ciclo Urbano da Água

No âmbito desta iniciativa, o Grupo Adp — Águas de Portugal dará seguimento a um conjunto 
de intervenções para o aumento da resiliência e melhoria da qualidade de serviço dos sistemas de 
abastecimento de água e saneamento.

Montante: 140 M€ (2020 -21)
Responsáveis: MAAC (AdP)

2.5.4.4 — Obras de manutenção pela IP

Principais Intervenções a Desenvolver em 2020 
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 Conservação Ferroviária:

A despesa total prevista com a conservação ferroviária deverá atingir 81 milhões de euros em 
2020, que inclui as seguintes intervenções:

Reforço das atividades de manutenção, designadamente ao nível do desguarnecimento e 
ataque mecânico pesado (AMP);

À especialidade de desmatação, pelo aumento da extensão da área coberta da gestão da faixa 
combustível, em cumprimento da legislação relativa ao Sistema Integrado de Gestão da Floresta 
Contra Incêndios.

Conservação e Segurança Rodoviária:

O total de despesa prevista com a conservação e a segurança rodoviária em 2020 é de 98,1 
milhões de euros.

A execução da conservação corrente, alicerçada maioritariamente nos contratos de conser-
vação corrente distritais de natureza plurianual, deverá atingir em 2020 o montante de 56 milhões 
de euros.

A conservação periódica, que tem por objetivo a restituição da condição estrutural inicial da 
infraestrutura (grandes reparações), deverá atingir o montante de 42 milhões de euros, sendo de 
destacar as seguintes intervenções:

IP3 — Nó de Penacova (Km 59+000) / Ponte Sobre o Rio Dão (Km 75+160): 8,0 milhões de euros;
IP1, Ponte Internacional Sobre o Rio Guadiana — Substituição do Sistema de Tirantes: 

3,6 milhões de euros;
ER361 — Amiais de Cima (Km 61+890) E Alcanena (68+910): 2,5 milhões de euros;
IC2 (EN1). Leiria Km 126+536) e Boa Vista Norte (Km 131+000): 2,5 milhões de euros;
Montante: 81 M€ + 98 M€
Responsáveis: MIH (IP) 

  

 2.5.4.5 — Conservação e reabilitação do parque habitacional do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P.

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU, I. P.), gere um parque habita-
cional de cerca de 14 mil fogos. Após décadas de desinvestimento, nos últimos anos iniciou -se a 
tarefa de proceder à tão necessária reabilitação deste parque. Não obstante, existem ainda perto 
de 4 mil fogos com necessidade de reabilitação profunda, para além das obras de conservação e 
manutenção corrente do restante parque.

Esta reabilitação reveste -se de uma importância significativa, não só para garantir as condições 
de habitabilidade adequadas às famílias que aí residem, como para poder otimizar a ocupação 
deste parque, mediante a disponibilização de fogos atualmente devolutos por não terem o adequado 
estado de conservação.

Propõe -se assim lançar um programa de conservação e reabilitação integral do parque ha-
bitacional do IHRU, I. P., para o qual se estima ser necessário um investimento de 43 milhões de 
euros.

Destinatários: 4 mil fogos + conservação do restante parque habitacional
Montante: 7 M€ (2020), de um investimento de 43 M€
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Financiamento: OE
Responsáveis: MIH

2.5.4.6 — PARES 3.0 — Alargamento da rede de Equipamentos Sociais

Lançamento do programa PARES 3.0 para obras de construção ou requalificação de equipa-
mentos sociais.

Respostas Sociais a abranger: Creche, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro 
de Dia, Lar Residencial, Centro de Atividades Ocupacionais

Destinatários:
Montante: 110 M€
Financiamento: Jogos sociais
Responsáveis: MTSSS

2.5.4.7 — Acessibilidades para pessoas com deficiência

Programa de Acessibilidades aos Serviços Públicos e na Via Pública

Operacionalização dos programas de acessibilidades aos edifícios públicos e na via pública, 
no sentido de garantir o acesso e o atendimento a todas as pessoas com deficiência. Arranque 
das intervenções no sentido de eliminar barreiras arquitetónicas e criar espaços com condições 
de acesso para todos.   

Destinatários:
Montante: 58 M€
Financiamento: OE+UE
Responsáveis: MTSSS

2.6 — Teletrabalho

2.6.1 — Aumentar o número de trabalhadores da Administração Pública em teletrabalho

O Governo pretende, até ao final da legislatura, ter em teletrabalho pelo menos 25 % dos tra-
balhadores de entre o universo daqueles que exercem funções compatíveis com esta modalidade 
de trabalho, permitindo maior flexibilidade na prestação do trabalho e melhor a conciliação entre a 
vida pessoal, familiar e profissional. Parte destes trabalhadores podem estar em espaços do «co-
working», inclusivamente localizados no interior do país, combatendo, assim, a desertificação desses 
territórios e promovendo a descentralização dos serviços públicos nos territórios do interior.

A pandemia veio acelerar esta medida, que estava já prevista no programa de Governo, su-
perando resistências e demonstrando que não há perda de produtividade dos trabalhadores em 
teletrabalho.

A portabilidade dos postos de trabalho na Administração Pública, através da generalização de 
meios digitais e telemáticos, é, assim, uma aposta que permite também poupar em transportes e 
até propiciar melhorias em termos ambientais

Destinatários: Trabalhadores da Administração Pública
Montante: 4,4 M€
Fonte de financiamento: Orçamento do Estado
Entidades responsáveis: DGAEP

2.6.2 — Trabalhar no Interior

O programa Trabalhar no Interior prevê um conjunto de medidas para estimular a criação de 
emprego e a fixação dos trabalhadores e das suas famílias nos territórios do interior do país. Entre 
estas destacam -se as iniciativas para reforço dos incentivos à:

Mobilidade geográfica de trabalhadores (medida «Emprego Interior MAIS» — Mobilidade 
Apoiada para um Interior Sustentável;
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Dinâmica do mercado de emprego nos territórios do interior, decisiva para a alavancagem dos 
fatores de atratividade e retenção de pessoas e empresas.

A medida «Emprego Interior MAIS» destina -se a famílias que queiram residir e trabalhar em 
concelhos do interior/baixa densidade, sendo o apoio para as despesas de mobilidade de territó-
rios que não são de interior para territórios do interior, e como tal constituem um incentivo para o 
teletrabalho nestes territórios.

Destinatários: Trabalhadores e suas famílias que queiram deslocar -se do litoral para trabalhar 
no interior

Montante: 3 M€
Financiamento: FSE
Responsáveis: MTSSS/MCT

2.6.2.1 — Apoio à contratação em regime de teletrabalho

No âmbito do Programa + CO3SO Emprego é criado um sistema especial de apoio à contra-
tação no âmbito dos custos diretos associados aos postos de trabalho criados, nomeadamente os 
encargos com remunerações, acrescidas das respetivas despesas contributivas a cargo da entidade 
empregadora, num período máximo de 36 meses, permitindo a empresas do litoral receber mais 
0,5 IAS (Indexante de Apoios Sociais), por posto de trabalho, por cada mês de apoio, independen-
temente do número de postos de trabalho criados, sempre que os postos de trabalho sejam criados 
num território do Interior em regime de teletrabalho.

Valor FSE: 20 M€

2.6.2.2 — Apoio à criação de espaços de coworking/teletrabalho, no interior, com o envolvimento
dos municípios ou infraestruturas tecnológicas

Será também dado apoio à implementação/melhoria de condições de trabalho através da 
criação (com envolvimento contínuo dos municípios e infraestruturas tecnológicas) de espaços 
especialmente desenhados para a prática de teletrabalho, designadamente em sistema de co-
working, com base em infraestruturas de base tecnológica (designadamente Parques Tecnológicos). 
Prevê -se que a implementação destes espaços tenha elevado potencial de captação dos novos 
nómadas digitais e de millennials, entre outros, promovendo a prática do teletrabalho, em especial 
nas cidades do Interior.

Os espaços de coworking/teletrabalho visam reduzir as desvantagens do teletrabalho, nome-
adamente o isolamento, fator frequente de desmotivação. Por outro lado, estimulam a partilha de 
experiências, ideias, bem como constituem fator de estímulo à economia local.

Valor FEDER: 20 M€
Beneficiários: municípios e infraestruturas tecnológicas de territórios do interior

3 — Social

3.1 — Reforço do Serviço Nacional de Saúde

3.1.1 — Melhoria do acesso ao Serviço Nacional de Saúde

Recuperação da atividade assistencial

Perante a situação epidemiológica causada pela infeção por SARS -CoV -2 e face a um aumento 
exponencial do número de casos em Portugal, em março de 2020, o Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) suspendeu a atividade assistencial programada não urgente de modo a garantir a prontidão, 
adequação e segurança da resposta à COVID -19.
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No âmbito da estabilização económica e social é necessário o reforço do SNS para responder 
às necessidades assistenciais dos portugueses. Assim com o objetivo de:

Aumentar as consultas hospitalares, com foco nas especialidades com maior espera, através 
do aumento do limite máximo do pagamento por produção adicional interna às equipas, de 55 % 
para 95 % do valor da primeira consulta;

Aumento de cirurgias, através do aumento do limite máximo do pagamento por produção 
adicional interna às equipas, de 55 % para 75 % do valor dos episódios agrupados em Grupos de 
Diagnósticos Homogéneos, aplicável a todas as situações em que os tempos máximos de resposta 
garantidos se encontram ultrapassados, com enfoque nas especialidades e procedimentos com 
maior listas de inscritos para cirurgia.

Destinatários: Profissionais de saúde
Montante: 33,7 M€ (7,7 M€ para a recuperação de toda a atividade de primeira consulta perdida 

e 26 M€ para recuperação de 25 % da atividade cirúrgica de doentes em LIC acima do TMRG).
Financiamento: OE
Responsáveis: MS

Reforço da resposta de medicina intensiva

No início da pandemia, o SNS assumiu o objetivo de duplicar a capacidade de ventilação 
mecânica invasiva existente e a Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., adquiriu 1151 
ventiladores. O investimento realizado precisa de ser complementado pelo alargamento infraestru-
tural que permita libertar áreas provisoriamente ocupadas num contexto de emergência.

A nova rede de referenciação de medicina intensiva, proposta pela Comissão de Acompanha-
mento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva (CARMNI), prevê 919 camas, num rácio de 
9,4 camas/100.000 habitantes.

É necessário melhorar a capacidade de resposta nesta área que se estima que mantenha uma 
elevada procura, resultante de:

Manutenção de uma incidência endémica significativa de COVID -19 a que acrescerão ondas 
secundárias, previsivelmente transitórias;

Reativação de linhas de atividade e produção temporariamente suspensas;
Aumento da procura por doentes com patologias que não se têm manifestado em procura 

expressa, chegando mais tarde e mais graves.

Isto implica a realização de investimentos infraestruturais que permitem a ampliação de 
16 Serviços de Medicina Intensiva do SNS e a implementação de um sistema de informação, que 
permita a gestão da Rede de forma eficaz e atempada, com indicadores que permitam a coorde-
nação de fluxos de doentes, a análise de qualidade e o planeamento e avaliação de intervenções 
de melhoria de qualidade.

Montante: 26 M€
Financiamento: OE
Responsáveis: MS

Reforço da resposta da rede laboratorial

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P., enquanto laboratório nacional de 
referência, desempenha um papel fundamental, quer no processamento de amostras de diagnóstico 
de SARS -CoV -2, quer na articulação da rede de laboratórios do SNS e rede complementar.

Importa agora reforçar e alargar essa rede de diagnóstico, com capacidade acrescida de 
testagem que permita detetar o eventual reaparecimento do vírus e responder, de forma célere e 
integrada, a novos surtos em Portugal.

Montante: 8,4 M€
Financiamento: OE
Responsáveis: MS
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Reforço da resposta aos idosos e dependentes

Durante a resposta a esta pandemia, estabeleceu -se o acompanhamento clínico dos doentes 
com COVID -19 que habitam em estabelecimentos de apoio social a pessoas idosas, de cariz resi-
dencial, por profissionais de saúde dos Agrupamentos de Centros de Saúde da respetiva área de 
influência, em articulação com o hospital da área de referência.

A situação epidemiológica provocada pelo SARS -CoV -2 revelou a importância da vigilância 
clínica em instituições de apoio social a pessoas idosas e dependentes, atendendo à especial vul-
nerabilidade da sua situação, pelo que importa garantir o seguimento clínico dos utentes destas 
instituições pela Rede de Cuidados de Saúde Primários.

Responsáveis: MS

3.1.2 — Valorização dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde

De acordo com a nova Lei de Bases da Saúde, consideram -se profissionais de saúde os 
trabalhadores envolvidos em ações cujo objetivo principal é a melhoria do estado de saúde de 
indivíduos ou das populações, incluindo os prestadores diretos de cuidados e os prestadores de 
atividades de suporte.

A disponibilidade de profissionais de saúde, em quantidade, adequadamente distribuídos e 
com as competências necessárias, é essencial para o bom funcionamento do SNS.

Uma força de trabalho adequadamente dotada de profissionais de apoio à prestação de 
cuidados é essencial para a eficiência da prestação, a segurança dos doentes e a qualidade dos 
cuidados, especialmente face a uma eventual segunda de doença.

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 198/2019, de 27 de dezembro, aprovou o quadro 
de referência para novos recrutamentos, fixando o número de até 8400 profissionais de saúde, em 
2020 e 2021, distribuídos por todos os grupos profissionais.

Em contexto pandémico, são especialmente necessários os profissionais que apoiam as tarefas 
de limpeza e higienização e que garantem o apoio de secretariado clínico.

O SNS tem um elevado número de profissionais de apoio em idade próxima da reforma/apo-
sentação: no ano 2019 aposentaram -se, em média, 43 assistentes operacionais e 20 assistentes 
técnicos por mês. Nos quatro meses de 2020, essa média subiu para 57 assistentes operacionais 
e 30 assistentes técnicos.

Sem prejuízo das contratações de outros profissionais de saúde ao abrigo de procedimen-
tos concursais específicos, prevê -se a contratação de profissionais de saúde para atividades de 
apoio e para a prestação direta de cuidados, sempre que possível, conferindo estabilidade no 
emprego. 

  

 Montante: 29 M€
Financiamento: OE
Responsáveis: MS
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3.1.3 — Valorização da saúde pública

A pandemia da doença COVID -19 veio evidenciar a importância de uma reforma abrangente 
e duradoura dos serviços de saúde pública, que coloque a prevenção da doença e a proteção da 
saúde dos cidadãos no centro das políticas de saúde. Esta reforma abrangerá três dimensões:

Reforçar a vigilância epidemiológica, modernizando o sistema de vigilância, integrando as 
componentes clínica e laboratorial, garantindo o acesso a informação de qualidade, gestão custo-
-efetiva e de investigação de casos e a criação de evidência para suporte à decisão. Afigura -se 
igualmente importante simplificar o processo de notificação, quer médica, quer laboratorial;

Investir na capilaridade da rede de serviços de saúde pública, através do suporte à ação das 
autoridades de saúde, seja ao nível da monitorização da saúde da população, seja da vigilância 
epidemiológica ou da identificação de casos de doença e rastreio de contactos;

Valorizar os médicos de saúde pública que exercem funções de autoridades de saúde, com-
pensando a disponibilidade e responsabilidade.

Montante: 700 mil euros
Financiamento: OE
Responsáveis: MS

3.1.4 — Redes de sistemas de informação em saúde

Investir no parque informático e em equipamentos para garantir a eficácia, a segurança e a 
resiliência das redes e sistemas de informação do Ministério da Saúde.

Pretende -se, entre outros aspetos, promover a aquisição de equipamento informático para o 
SNS de modo a garantir o acesso universal aos meios tecnológicos adequados pelos estabeleci-
mentos de saúde e doentes internados ou em domicílio, necessários à aplicação de mecanismos 
de telessaúde, designadamente, teleconsulta e telemonitorização, exceto quando tal não for clini-
camente adequado ou tecnicamente possível, permitindo ainda o acompanhamento não presencial 
por videochamada de familiares de doentes internados

Destinatários: SNS
Montante: Até 6,8 M€
Financiamento: OE
Responsáveis: MS

3.2 — Universalização da Escola Digital

A resposta da pandemia da doença COVID -19 evidenciou uma necessidade estrutural que 
já estava bem identificada e caracterizada: a necessidade dotar as escolas, os docentes e os 
alunos para o desenvolvimento de competências digitais no trabalho escolar. No próximo ano 
letivo serão implementadas as medidas que permitirão incrementar esta estratégia, através de 
diferentes fases que permitam alcançar a universalização do acesso e utilização de recursos 
didáticos e educativos digitais por todos os alunos e docentes. Assim, numa primeira fase 
prevê -se:

Ao nível infraestrutural, adquirir computadores, conectividade e licenças de software para as 
escolas públicas, de modo a permitir -lhes disponibilizar estes recursos didáticos aos seus alunos 
e docentes, dando prioridade aos alunos abrangidos por apoios no âmbito da ação social escolar 
até se alcançar a sua utilização universal;

Desenvolver um programa de capacitação digital dos docentes;
Incrementar a desmaterialização de manuais escolares e a produção de novos recursos di-

gitais.
Destinatários: Alunos e docentes
Montante: 400 M€
Financiamento: Fundos comunitários
Responsáveis: MEETD/MEdu/ MPlan/ MCT
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3.3 — Combate à Pobreza

Uma quebra abrupta de rendimentos como a verificada nos últimos meses implica que os 
períodos de referência para a atribuição de prestações sociais mínimas sejam alterados, de modo 
a que estas prestações possam refletir a situação atual dos seus beneficiários. Isto implica:

Atribuir o Rendimento Social de Inserção (RSI) em função da remuneração atual e não dos 
últimos 3 meses.

Atribuir o abono de família em função dos rendimentos recentes e não do ano anterior.

A severidade da crise que vivemos implica ainda que a prorrogação automática do subsídio 
social de desemprego se estenda até dezembro de 2020.

Rendimento Social de Inserção

Alteração do período de referência no RSI, do registo de remunerações de 3 meses para a 
remuneração atual, com vista a garantir proteção nas situações de quebra abrupta de rendimentos 
em consequência da pandemia.

Incentivo à formação, garantindo acumulação do RSI com bolsa de formação.
Destinatários: Beneficiários do RSI
Montante: 14 M€
Financiamento: OE
Responsáveis: MTSSS

Subsídio Social de Desemprego

Prorrogação automática das prestações do subsídio social de desemprego até ao fim de 
2020.

Destinatários: Beneficiários do SSD
Montante: 12 M€ por mês, 72 M€ em 2020
Financiamento: OE
Responsáveis: MTSSS

Programa Alimentar

Duplicação da capacidade do apoio alimentar no âmbito do Programa Operacional de Apoio 
às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC), de 60 000 para 120 000 beneficiários.

Agilização e simplificação do processo e elegibilidade dos beneficiários.
Implementação de programa de vouchers/cartões eletrónicos para simplificação do pro-

cesso.
Destinatários: Famílias com carências alimentares
Montante: 20 M€
Financiamento: 18 M€ POAPMC + 2 M€ OE
Responsáveis: MTSSS

Reforço das respostas sociais

Aumento dos acordos de cooperação em 2020 com o Setor Social e Solidário para reforço 
das respostas sociais às populações mais vulneráveis.

Destinatários: Instituições da Economia Social
Montante: +12M€ (2.º semestre)
Fonte de financiamento: OE 2020 e Jogos Sociais
Responsáveis: MTSSS
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Programa Nacional Radar Social

Sinalização e acompanhamento de pessoas idosas para promoção de envelhecimento ativo 
e saudável, através de serviços de apoio social no domicílio

Recrutamento de 3 mil jovens licenciados para integração da rede em todo o território nacional
Reforço dos serviços de apoio domiciliário
Experiências piloto de 10 Unidades de Dia e Promoção de Autonomia (UDPA) — resposta 

integrada na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de ambulatório, para utentes 
com necessidade de cuidados diversificados de saúde e apoio social que não necessitam de in-
ternamento.

Destinatários: Pessoas vulneráveis, nomeadamente pessoas idosas, vítimas de violência 
doméstica, pessoas com deficiência e crianças e jovens em risco

Montante: 21 M€/ano (inclui 18 M€ FF: +CO3SO Empreendedorismo Social)
Financiamento: OE e Fundos Comunitários
Responsáveis: MTSSS/MEP/MS/MCT

Adaptar Social +

Capacitação das respostas sociais para prevenção relativamente à COVID -19, nomeadamente 
através de alterações de layout, aquisição e instalação de equipamentos de higienização e de 
dispensa automática de desinfetantes; aquisição e instalação de dispositivos de controlo e distan-
ciamento físico; custos com a aquisição e colocação de informação e orientação aos colaboradores 
e ao público (sinalização); contratação de serviços de desinfeção das instalações.

Valor: 10 M€ FF: Receitas Próprias Jogos Sociais

3.3.1 — Apoio à juventude e infância

3.3.1.1 — Reforço do abono de família

Reforço do apoio às famílias com crianças através de:

Alteração do período de referência dos rendimentos, para permitir a atualização do valor com 
os rendimentos mais recentes das famílias.

Atribuição one -off, em setembro, de um montante complementar, pago em setembro, corres-
pondendo ao valor base do abono de família, a todas as crianças do 1.º, 2.º e 3.º escalão.

Destinatários: Beneficiários do abono de família
Montante: 32 M€
Financiamento: OE
Responsáveis: MTSSS

Reforço da Ação Social Escolar na transição entre ciclos no ensino superior

Atribuição automática de bolsa no 2.º ciclo para quem já beneficiava da mesma no 1.º ciclo.
Destinatários: Estudantes do 2.º ciclo do ensino superior
Financiamento: Fundos europeus
Responsáveis: MCTES

3.3.2 — Habitação

Reconversão de Alojamento Local

Vive -se hoje em Portugal uma crise habitacional que se traduz no alastrar da dificuldade de 
acesso à habitação a segmentos da população com rendimentos intermédios, que até recentemente 
conseguiam encontrar no mercado habitação a custos compatíveis face aos seus rendimentos. Para 
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dar resposta a este problema, a Nova Geração de Políticas de Habitação definiu como objetivo criar 
um parque habitacional de oferta pública de arrendamento a custos acessíveis.

Tendo em conta a urgência de respostas por parte das famílias, o facto de esta dificuldade de 
acesso à habitação ser mais premente nas áreas com maior atratividade turística, e as dificulda-
des por que está a passar atualmente a atividade de alojamento local, da qual parte significativa 
ocupa espaços habitacionais, considera -se que podem estar reunidas as condições para aumentar 
a oferta pública de habitação a custos acessíveis por via da reconversão destes espaços para o 
arrendamento habitacional.

Neste contexto, considera -se que um programa de reconversão do alojamento local para ar-
rendamento acessível, complementar à mobilização do património público, é uma solução eficaz e 
rápida face à urgência de resposta à crise habitacional, com o benefício adicional de aumentar as 
opções disponíveis aos proprietários de alojamento local que se encontrem em dificuldade.

Este programa pode ser concretizado através do apoio a programas municipais de arrenda-
mento para subarrendamento a preços acessíveis, comparticipando a 50 % a diferença entre a 
renda paga e a renda recebida, à qual acresce a verba não coletada por via da isenção de tributa-
ção em sede de IRS/IRC concedida pelo Programa de Arrendamento Acessível. Estima -se que o 
investimento necessário para a comparticipação seja de 4,5 M€/ano, ao qual acresce um benefício 
fiscal de cerca de 12,9 M€.

Montante: 4,5 M€/ano (+ benefício fiscal de 12,9 M€/ano)
Financiamento: OE
Responsáveis: MIH/CMs

Proteção do arrendamento habitacional

No quadro da pandemia COVID -19 foi aprovado um conjunto de medidas excecionais para o 
arrendamento habitacional, para vigorar durante o Estado de Emergência e no mês subsequente. 
No âmbito destas medidas, foi criado um apoio financeiro concedido pelo IHRU, I. P., orientado 
para os agregados familiares com quebras significativas de rendimentos e os senhorios de baixos 
recursos, com quebra significativa de rendimentos provocada pelo não pagamento de rendas ao 
abrigo das medidas excecionais criadas.

Embora já tenha sido levantado o estado de emergência, muitas das famílias demorarão ainda 
algum tempo até alcançar a estabilidade financeira e recuperar os rendimentos perdidos. Por esta 
razão, foi aprovada a extensão do apoio do IHRU, I. P., até setembro do presente ano.

Adicionalmente, e apesar de o apoio financeiro do IHRU, I. P., só ter de começar a ser ressar-
cido pelas famílias seis meses após o período de financiamento das rendas, há ainda que consi-
derar a possibilidade de parte das famílias apoiadas serem de baixos recursos e não conseguirem 
recuperar um nível de rendimentos e uma estabilidade financeira que lhes permita arcar com os 
encargos decorrentes dos seus compromissos com a habitação.

Assim, deve também ser acautelada a situação das famílias mais vulneráveis, prevendo -se que 
nestes casos o empréstimo possa ser convertido em subsídio não reembolsável. O apoio adicional 
a estas famílias irá assim garantir que estas podem permanecer na sua habitação, evitando novas 
situações de precariedade habitacional.

Para esta medida, estima -se que o apoio financeiro possa chegar aos 4 milhões de euros em 
empréstimos concedidos, dos quais cerca de 1,5 milhões de euros poderão ter de ser convertidos 
em subsídios não reembolsáveis.

Montante: 4 M€ em empréstimos concedidos|1,5 M€ convertidos em subsídios não reembol-
sáveis

Financiamento: OE
Responsáveis: MIH (IHRU)

Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Housing First

O programa do XXII Governo Constitucional assume o compromisso de criar uma Bolsa Nacio-
nal de Alojamento Urgente que, em complementaridade com a oferta pública de habitação e a ação 
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municipal e do terceiro setor, assegure uma resposta temporária para as situações de emergência, 
respondendo a um dos maiores problemas que se enfrenta na atualidade ao nível da habitação.

De facto, a resposta pública às necessidades urgentes de alojamento — por exemplo, pessoas 
em situação de sem-abrigo, emergências decorrentes de situações de catástrofe ou pandemia, 
situações de precariedade extrema do alojamento, de perda de habitação por incumprimento ou 
ainda de violência doméstica — é atualmente limitada pela reduzida dimensão do parque público, 
da rede de casas de abrigo e de outras respostas sociais.

Assim, urge apoiar as entidades públicas e do terceiro setor na promoção desta nova oferta, 
que pode assumir diferentes modelos — unidades residenciais, housing first, entre outras.

Para este fim, propõe -se a criação de um programa de apoio à criação de uma Bolsa Nacional 
de Alojamento de Emergência, que possa comparticipar os investimentos para este fim a realizar 
por entidades públicas e do terceiro setor.

Montante: 7,5 M€
Financiamento: OE
Responsáveis: MIH/MTSSS

Parque habitacional público de habitação a custos acessíveis

Sendo o Estado proprietário de um vasto património imobiliário, uma parte do qual está de-
socupado e poderá ser disponibilizado para fins habitacionais após obras de reabilitação ou de 
construção nova, é de interesse geral dar prioridade ao aproveitamento desse património para 
integração num parque público de habitação acessível.

Acresce ainda que, num contexto pós pandemia da COVID -19, um plano de investimento 
público em habitação pode injetar na economia portuguesa os meios necessários para manter em 
funcionamento centenas de empresas da fileira da construção, que já sofreram um grande impacto 
na crise financeira anterior e que só nos últimos anos conseguiram recuperar.

Para este fim, e dando cumprimento ao que a Lei de Bases da Habitação veio estipular, é 
necessária a identificação dos imóveis públicos disponíveis, a sua caracterização e a avaliação da 
sua aptidão. Paralelamente, é fundamental avançar celeremente com as intervenções necessárias 
no património já identificado como apto para este fim, o que envolve, na larga maioria dos casos, 
o desenvolvimento de projetos e obra.

Para dar resposta a estas duas vertentes de atuação imediata, é necessário o reforço dos 
recursos humanos do IHRU, I. P., ficando afetos a estas tarefas 20 novos efetivos. É ainda neces-
sário conferir a este instituto as autorizações necessárias para assumir os encargos plurianuais 
e realizar a despesa correspondente às aquisições de serviços e contratação de empreitadas 
necessárias neste âmbito.

Montante: 48 M€ (2020)
Financiamento: OE
Responsáveis: MIH

4 — Empresas

4.1 — Mecanismos de financiamento

4.1.1 — Linhas de crédito

Reforço do volume de linhas de crédito com garantia de Estado até final do ano em 6800 M€, 
tendo em conta o valor máximo autorizado pela União Europeia, o que permitirá duplicar o valor já 
disponibilizado. O Governo poderá, assim, reforçar a política pública de promoção das condições 
de financiamento das empresas, através de linhas de crédito com garantia pública, designada-
mente:

Lançamento de linhas de crédito com garantia pública com dotação global até 1000 M€, 
destinadas a financiamentos até 50 000 € de micro e pequenas empresas de todos os setores de 
atividade;
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Continuação da disponibilização de linhas de crédito com garantia pública, em função das 
necessidades específicas dos vários setores de atividade e da economia no seu conjunto;

Apoio ao financiamento à encomenda internacional no âmbito das linhas de apoio à economia 
COVID -19, permitindo que as empresas possam assegurar condições de liquidez para responder 
à procura de clientes estrangeiros.

O Governo irá ainda rever o modelo de distribuição das linhas de crédito com garantia pública, 
por forma a assegurar a mais célere disponibilização de fundos às empresas.

Destinatários: PMEs e MidCaps
Montante: 6800 M€ de garantia para FCGM
Responsáveis: MEETD/MENE/MEF

4.1.2 — Seguros de crédito

Em linha com o que está a ser desenvolvido por alguns países europeus e dentro da flexibili-
zação introduzida pela Comissão Europeia no quadro dos auxílios de Estado no contexto COVID, 
o Governo vem criar melhores condições para a utilização destes instrumentos.

Neste contexto, a medida assenta no princípio de partilha de risco entre a empresa exporta-
dora, a seguradora e o Estado. Está também a ser avaliada a introdução de um instrumento de 
cobertura, por parte do Estado, do risco das transações de bens e serviços efetuadas no mercado 
nacional. Esta alteração tem como objetivo que as empresas portuguesas não percam clientes na-
cionais para concorrentes externos, pela ausência de mecanismos nacionais. Este instrumento de 
seguro de crédito dirigido à atividade nacional carece de ajustamento do respetivo enquadramento 
legal nacional e terá ainda de atender às regras da União Europeia relativas aos auxílios estatais, 
carecendo assim da autorização da Comissão Europeia.

Destinatários: todas as empresas
Montante: 2000 M€ de garantias para cobertura pública
Responsáveis: MEETD/MENE/MEF

4.1.3 — Financiamento de PME no mercado de capitais

Criação de um veículo especial que tem por objeto a aquisição de dívida emitida por PME e a 
colocação dessa dívida no mercado de capitais, através da emissão de obrigações, com a possibili-
dade de associar Garantia Mútua. Dá seguimento ao projeto em curso de emissão das Obrigações 
Turismo, que reúne um conjunto de PME do Turismo, mas fá -lo através de um mecanismo novo em 
Portugal que permite agilizar o financiamento das PME através do mercado de capitais, recorrendo 
sobretudo a investidores institucionais.

Responsáveis: MEETD

4.1.4 — Sale and Lease Back

Propõe -se o lançamento de calls no montante global de 60 M€, no âmbito de fundos de in-
vestimento imobiliário sob gestão da Turismo Fundos -SGOIC S. A., para operações de Sale and 
Lease Back, com obrigação de investimento em modernização e eficiência energética ou economia 
circular, sendo 40 M€ destinados ao turismo (dos quais 50 % afetos a territórios de baixa densidade) 
e 20 M€ destinados à indústria.

Montante: 60 M€
Responsáveis: MEETD

4.2 — Moratórias bancárias

As principais linhas orientadoras consistem em:

Extensão da vigência da atual moratória bancária até 31 de março de 2021;
Alargamento dos beneficiários, incluindo emigrantes



N.º 110-A 6 de junho de 2020 Pág. 28

Diário da República, 1.ª série

Novos fatores de elegibilidade relacionados com perda de rendimento que permitem abranger 
um maior número de pessoas com restrições temporárias de liquidez;

Ampliação da moratória a todos os contratos de crédito hipotecário, ao crédito ao consumo 
para educação.

Além das alterações anteriormente referidas, a revisão contemplará um mecanismo de inclu-
são das pessoas singulares que tenham beneficiado de moratórias privadas e que, por efeito das 
alterações, passem a ser elegíveis para adesão à moratória pública.

Destinatários: pessoas singulares, empresas não financeiras, empresários em nome indivi-
dual, instituições particulares de solidariedade social, associações sem fins lucrativos e as demais 
entidades da economia social

Responsáveis: MEF

4.3 — Medidas fiscais

4.3.1 — Pagamentos por conta

Seguindo a recomendação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
(OCDE) nesta matéria, é estabelecido um ajustamento às regras e formas de pagamento relativas 
ao PPC devido em 2020:

Quebra de faturação > 20 % no 1.º semestre de 2020 — limitação do pagamento até 50 %;
Quebra de faturação > 40 % no 1.º semestre de 2020 e setores de alojamento e restaura-

ção — limitação do pagamento até 100 %;

Destinatários: Empresas
Montante: Esta medida não tem impacto orçamental, apenas na repartição da receita de Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) entre 2020 e 2021, constituindo um importante 
apoio à liquidez das empresas em 2020.

Responsáveis: MEF

4.3.2 — Tributações autónomas

Deverá ser desconsiderado o agravamento das tributações autónomas devidas pelas empresas 
com lucros em anos anteriores e que apresentam prejuízo fiscal no ano de 2020.

Destinatários: Empresas
Responsáveis: MEF

4.3.3 — Prazo de reporte dos prejuízos fiscais

O contexto de paralisação da economia, seguida de retoma gradual e com incerteza, conduzirá 
a que o resultado fiscal das empresas seja especialmente marcado pela criação de novos prejuízos 
fiscais e pela dificuldade de utilização de prejuízos fiscais passados já reconhecidos.

Neste sentido, justifica -se uma consideração particular dos prejuízos fiscais na atual conjuntura, 
dando -lhes um enquadramento específico e transitório com as seguintes regras:

Desconsiderar os anos de 2020 e 2021 para efeitos de contagem do prazo de utilização dos 
prejuízos fiscais vigentes em 1 de janeiro de 2020;

Em relação aos prejuízos fiscais relativos a 2020 e a 2021, alterar para as empresas que 
têm prazo de reporte dos mesmos de 5 para 10 anos, bem como alargar para todas as empresas 
o limite de dedução de 70 % para 80 % quando nestes 10 pontos percentuais estejam em causa 
prejuízos fiscais de 2020 e 2021;

Destinatários: Empresas
Responsáveis: MEF
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4.3.4 — Fomentar concentrações e aquisições de PME

Nas concentrações de PME realizadas em 2020, desconsiderar o limite de utilização dos pre-
juízos fiscais pela sociedade incorporante (por referência ao património das sociedades envolvidas 
na operação), com a regra de não distribuição de lucros, durante 3 anos, dispensando, durante o 
mesmo período, a aplicação de derrama estadual (quando aplicável);

Considerar a transmissibilidade de prejuízos fiscais nas aquisições de participações sociais 
de PME que, em 2020, tenham passado a ser consideradas «empresas em dificuldades», para 
utilização destes prejuízos fiscais pela sociedade adquirente, com a regra de não distribuição de 
lucros e o compromisso de manutenção dos postos de trabalho durante 3 anos.

Destinatários: Empresas
Responsáveis: MEF

4.3.5 — Adicional contribuição de solidariedade sobre o setor bancário

Criação de um adicional de solidariedade sobre o setor bancário, no valor de 0,02 pp, cuja 
receita é adstrita a contribuir para suportar os custos da resposta pública à atual crise, através da 
sua consignação ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social.

Destinatários: (i) instituições de crédito com sede principal e efetiva da administração situada 
em território português, (ii) filiais, em Portugal, de instituições de crédito que não tenham a sua 
sede principal e efetiva da administração em território português e (iii) sucursais em Portugal de 
instituições de crédito com sede principal e efetiva fora do território português.

Montante: receita 33 M€
Responsáveis: MEF

4.3.6 — Crédito fiscal extraordinário de investimento

A estabilização da economia e a preparação para a fase de recuperação deve também ser 
marcada pelo incentivo ao investimento, procurando antecipar investimentos programados ou 
estimular novos investimentos. Neste sentido, e no quadro de estabilidade do sistema fiscal, a 
par dos instrumentos que já hoje existem no Código Fiscal de Investimento, propõe -se reinstituir 
o Crédito Fiscal Extraordinário de Investimento, criando para as despesas de investimento reali-
zadas no segundo semestre de 2020 e no primeiro semestre de 2021, uma dedução à coleta de 
IRC, correspondente a 20 % das despesas de investimento até um limite de 5 milhões de euros, a 
ser usada por um período máximo de 5 exercícios, com a obrigação de manutenção de postos de 
trabalho durante o período de utilização do crédito fiscal, com um mínimo de três anos.

Destinatários: Empresas
Responsáveis: MEF

4.4 — Fundo de capitalização de empresas

Criação de um fundo de capital e quase capital público (Fundo), a ser gerido pelo Banco de 
Fomento, para participação em operações de capitalização de empresas viáveis com elevado po-
tencial de crescimento, em setores estratégicos e com orientação para mercados externos, com 
intervenção pública de caráter temporário e mecanismos preferenciais de coinvestimento.

O Fundo deverá ter governança clara e transparente e deverá operar através de investimento/
financiamento de operações de capital, quase -capital e dívida, preferencialmente com cofinancia-
mento público / privado ou, no início, com fonte de financiamento totalmente público:

Dentro das regras previstas no Quadro Temporário dos Auxílios de Estado aprovado pela 
Comissão Europeia, de apoios à recapitalização de empresas não financeiras viáveis; ou

Em condições de mercado, em regime de coinvestimento com fundos privados em condições 
não menos favoráveis do que estes.

Destinatários: Empresas
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Financiamento: eminentemente através de fundos europeus e financiamento no quadro dos 
instrumentos de resposta à crise através de Recovery Fund (Solvency Support Facility) e do BEI 
(Pan -European Guarantee Fund).

Responsáveis: MEETD

4.5 — Cadeias curtas de distribuição

4.5.1 — Reforço da capacidade de produção local de equipamentos inovadores e estratégicos

Apoiar projetos empresariais e de redes de empresas e centros tecnológicos e de investigação e 
desenvolvimento (I&D) de inserção do tecido produtivo nacional em cadeias de valor, nomeadamente 
em redes europeias de produtos e serviços de maior valor acrescentado. A maior integração entre 
as cadeias de conceção, de produção e distribuição significa um esbatimento entre as fronteiras dos 
serviços e da fabricação, permitindo uma especialização produtiva assente na resposta rápida com 
logística sofisticada integrada, sobretudo nas áreas em que o encurtamento das cadeias possam 
ser fator de autonomia estratégica.

Definição de um foco na captação de investimento externo para densificar cadeias de produção 
e de centros de engenharia, de forma a obter produção de materiais básicos, de equipamentos me-
cânicos e eletrónicos, sensores, medicamentos e outros produtos e dispositivos médicos, produtos 
alimentares, tecnologias associadas às mudanças energéticas e ecológica, de modo a melhorar a 
integração das nossas empresas nas cadeias de autonomia estratégica europeia.

Destinatários: Empresas
Montante: 30 M€ (2020)/50 M€ (2021)
Financiamento: PT2020 (2020)/OE+PT2020 (2021)

4.6 — Promoção de novas áreas de negócio

4.6.1 — Inovação COVID/I&D COVID

Lançamento de avisos Inovação Produtiva e IDT no valor de 220 M€ (dos quais cerca de 30 % 
afetos aos territórios do Interior), para apoiar empresas que redirecionaram a sua produção para 
as necessidades atuais (batas, máscaras, gel, viseiras e outros tipos de equipamentos de proteção 
individual, equipamentos hospitalares, incluindo ventiladores, medicamentos, diagnósticos e dispo-
sitivos médicos), mas também para o sistema científico e para o apoio à investigação (tratamentos, 
vacina, testes) na área da COVID -19. Financiamento dos projetos de investimento com taxas de 
referência de 80 % a fundo perdido, com majoração dos apoios para as empresas que concretizem 
o projeto no prazo de 2 meses, e com apoio retroativo a quem já estivesse a trabalhar nestas novas 
necessidades desde fevereiro. Taxas majoradas nos projetos de I&D até ao financiamento integral 
dos custos totais elegíveis. Os projetos são analisados em 10 dias, após a data de submissão.

Destinatários: Empresas/Unidades de I&D
Montante: 220 M€
Financiamento: FEDER
Responsáveis: MEETD/MP/MCT

4.7 — Aceleração de PME

4.7.1 — «PMECrescer+»: Programa de aceleração de PME

Uma das grandes dificuldades do nosso tecido produtivo é a incapacidade de crescer, ganhar 
escala. Programa centrado em empresas maduras (>5 anos) e viáveis, em setores estratégicos ou 
sistémicos, com duração de 1 ano, dotando a empresa das competências necessárias para desen-
volver e potenciar a sua marca, adaptar -se a exigências regulatórias, direcionar crescimento para 
mercados externos, alavancar o seu valor acrescentado, encontrar parceiros e financiamento, etc.

Centra -se em consultoria, formação, networking (redes de fornecedores, integração nas ca-
deias de valor, parceiros externos, etc.)
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Destinatários: PME
Montante: 20 M€
Financiamento: FEDER
Responsáveis: METD

4.7.2 — «Bolsa de Valor»: Programa facilitador da compra e venda de empresas

A inexistência de um mercado para compra e venda de empresas é uma falha de mercado, que 
afeta as empresas de menor dimensão. A plataforma Bolsa de Valor facilitará a compra e venda de 
empresas, promovendo o encontro das diferentes partes e assegurando informação transparente, 
standardizada e soluções de financiamento.

4.7.3 — ADAPTAR 2.0: Adaptação e modernização de estabelecimentos comerciais

Lançamento do programa «ADAPTAR 2.0», por forma a auxiliar e estimular micro e PME dos 
setores secundário e terciário a atualizar e remodelar os seus estabelecimentos e unidades de 
produção, modernizando -os e adaptando -os no atual contexto.

O programa incidirá, por exemplo, em investimentos na adaptação ao contexto COVID -19, 
assim como em frentes de loja, áreas de acesso ao público, áreas de apoio à atividade ou layouts 
das unidades de produção, estimulando atividades económicas interdependentes entre si, numa 
lógica de capilaridade e de valorização de cadeias de valor com escalas geográficas curtas.

Destinatários: microempresas dos setores secundário e terciário
Montante: 50/50 M€ (2020 -21)
Financiamento: Fundos comunitários
Responsáveis: MEETD, MPlan, MCT

4.7.4 — Comércio Digital

Criação de incentivos à transição digital do modelo de negócio das PME (em particular das 
micro e pequenas empresas), mediante a promoção do comércio eletrónico, materializada no 
apoio à adesão a plataformas já existentes, à reformulação dos websites — desde que possuam 
integração com a cadeia logística ou sistemas de reservas acoplados —, e à conceção de projetos 
por parte de associações empresariais ou comerciais, que se encontrem igualmente associados a 
soluções logísticas descarbonizadas.

Pretende -se apoiar as PME, desde que seja assegurada a integração em soluções de logística 
e distribuição ou de sistemas de reserva.

Destinatários: PME do Comércio
Montante: 40 M€
Número de Empresas Abrangidas: aproximadamente 10 000 empresas e 25 projetos conjuntos, 

com possibilidade de alargamento
Financiamento: Fundos comunitários
Responsáveis: MEETD, MPlan, MAAC

4.7.5 — Mobilização do Fundo de Modernização do Comércio

Mobilização do Fundo de Modernização do Comércio, com o objetivo de incentivar e dinamizar 
o comércio local e a prestação de serviços de proximidade, nas perspetivas da inovação na ges-
tão, da cooperação entre operadores económicos e da qualificação da evidência física, segundo 
quatro eixos:

Fomento de projetos conjuntos associativos, criados por iniciativa dos operadores económicos, 
os quais instiguem a articulação e a cooperação, locais ou sectoriais, nos domínios promocional, 
comercial e logístico;

Apoios específicos a estabelecimentos que integrem o inventário nacional «Comércio com 
História»;
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Valorização da inovação, tendo em vista o incentivo à conceção de projetos -piloto baseados 
na implementação de soluções relacionadas com a digitalização avançada e a sustentabilidade 
ambiental;

Modernização da evidência física dos estabelecimentos.

Destinatários: micro e pequenas empresas dos setores do comércio e serviços
Montante: 47 M€ (2020/2021)
Financiamento: Fundo de Modernização do Comércio
Responsáveis: MEETD

4.7.6 — Promoção da Economia Azul:

Voucher Emprego Azul — apoio líquido a 50 % à contratação anual de licenciados ou mestres 
ou doutorados em áreas marinhas ou conexas para as diversas áreas da economia azul incluindo 
para o apoio à gestão destas PMEs;

Voucher Inovação Azul — para apoiar empreendedores com projetos inovadores de base 
sustentável, com foco na economia circular, na biotecnologia, na preservação da biodiversidade e 
conservação da natureza, na redução de lixo e na requalificação e reconversão industrial;

Campanha promoção do pescado nacional e aumento do número de circuitos curtos de co-
mercialização, com vista a um comércio mais justo, com o consequente aumento do rendimento 
dos produtores e dos profissionais da pesca.

Destinatários: Jovens licenciados, mestres ou doutorados; Empreendedores de base tecno-
lógica e científica; Pescadores

Montante: Voucher Emprego Azul 2 M€; Voucher Inovação Azul 1,7 M€; 250 mil euros
Financiamento: Fundo Azul; PO -MAR2020
Responsáveis: MM

4.7.7 — Apoio ao investimento no sector agroalimentar agrícola

Apoio instalação de jovens agricultores, discriminando positivamente, na seleção das candi-
daturas, os jovens agricultores que se querem instalar pela 1.ª vez no Interior do País. De forma 
complementar, será criado um aviso para Investimento na exploração agrícola específico para os 
jovens agricultores a instalar no interior;

Apoio ao investimento na exploração agrícola específica para a agricultura biológica, que terá 
em conta a localização da exploração agrícola em zona interior como critério de prioridade;

Apoio à criação de agrupamentos e organizações de produtores, nomeadamente multiprodutos, 
onde será tida em conta a localização do Agrupamento de Produtores, no interior, na seleção dos 
projetos de forma a promover a organização da produção e assim fazer frente a uma das principais 
fragilidades estruturais do setor;

Linha de crédito BEI para complementar investimentos novos e em curso no âmbito PDR2020 
e para fundo de maneio.

Destinatários: Jovens agricultores; Agricultores de produção biológica, agrupamentos e orga-
nizações de produtores

Montante: (2 M€ + 3 M€; 0,5 M€); Linha de crédito BEI
Financiamento: PDR2020 e BEI
Responsáveis: MA

5 — Quadro Institucional

5.1 — Finanças Regionais e Locais

5.1.1 — Finanças Regionais

No quadro do Orçamento Suplementar, a apresentar à Assembleia da República, e tendo em 
conta as especificidades regionais e o impacto da pandemia da doença COVID -19 nas economias 



N.º 110-A 6 de junho de 2020 Pág. 33

Diário da República, 1.ª série

insulares, o Governo considerará uma alteração ao artigo 77.º da Lei do Orçamento do Estado 
para 2020, relativo às necessidades de financiamento das regiões autónomas, que permitirá um 
aumento excecional do endividamento líquido das regiões autónomas.

O aumento do endividamento destina -se especificamente à cobertura de necessidades exce-
cionais de financiamento para fazer face aos efeitos, diretos e indiretos, causados pela pandemia 
da doença COVID -19 nos arquipélagos. Em consequência, determina -se que esse aumento de 
endividamento, não seja considerado para efeito do cumprimento dos limites de endividamento 
das regiões autónomas no quadro do Orçamento do Estado, assim como do artigo 40.º da Lei das 
Finanças das Regiões Autónomas.

Neste contexto, e atendendo ao princípio da equidade intergeracional, propor -se -á que as 
regiões autónomas possam beneficiar de um aumento do seu endividamento líquido até 10 % do 
PIB regional para fazer face aos impactos provocados pela doença COVID -19.

Destinatários: RAs
Montante: 948 M€
Financiamento: Emissão de Dívida pelas RAs
Responsáveis: MEF

5.1.2 — Rever a forma de cálculo das transferências do Orçamento do Estado para os municípios

A Lei do Orçamento do Estado para 2020 prevê no n.º 8 do artigo 101.º a constituição de um 
grupo de trabalho entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) 
para aferir, até ao 3.º trimestre, o montante da transferência do Orçamento do Estado para o Fundo 
Social Municipal (FSM).

Considerando os encargos acrescidos dos municípios no combate à pandemia e que os mes-
mos são elegíveis para financiamento pelo FSM, de forma a transferir para os municípios, ainda em 
2020, propõe -se a criação de uma norma habilitante para transferência do montante apurado pelo 
grupo de trabalho com a ANMP, a partir de valores apurados pela Direção -Geral das Autarquias 
Locais.

O montante do FSM é definido por uma norma transitória prevista no artigo 82.º da Lei das 
Finanças Locais, cuja interpretação carece de clarificação.

Destinatários: Municípios
Fonte de financiamento: Orçamento do Estado
Responsáveis: MMEAP

5.1.3 — Prorrogar algumas das medidas excecionais já aprovadas
quanto aos municípios para lá de 30 de junho

No quadro do combate à pandemia da doença COVID -19 foi aprovado, através das Leis 
n.os 4 -B/2020, de 6 de abril, 6/2020, de 1 de abril, e 12/2020, de 7 de maio, um conjunto de medidas 
excecionais, de agilização e simplificação de procedimentos, a vigorar até 30 de junho de 2020.

Propõe -se agora a prorrogação destas normas até 31 de dezembro de 2020, para permitir a 
manutenção deste apoio de proximidade, agora também num quadro de estabilização económica e 
social. O período elegível para financiamento de despesas ligadas ao combate à pandemia através 
do FSM é também alargado para 31 de dezembro de 2020.

Adicionalmente, propõe -se a alteração aos limites de endividamento dos municípios com a 
revogação da limitação da utilização de apenas 20 % da margem disponível no início de cada ano 
e excecionando todo o valor da contrapartida pública nacional do limite de endividamento em vez 
de apenas o valor elegível para financiamento por fundos do Banco Europeu de Investimento.

Destinatários: Municípios e Freguesias
Prorrogação das moratórias no âmbito do Fundo de Apoio Municipal no valor de 46,7 M€ (29,2 

M€ na realização de capital social e 17,5 M€ na amortização de empréstimos aos municípios com 
programa de saneamento financeiro) (artigos 3.º -B e 3.º -C da Lei n.º 12/2020, de 7 de maio).

Entidades responsáveis: MMEAP, Autarquias Locais
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5.2 — Contratação Pública e Tribunal de Contas

Agilização dos procedimentos de contratação pública, evitando a paralisação do investimento 
em resultado de pesadas exigências burocráticas, demoradas impugnações judiciais ou outros 
constrangimentos legais desproporcionados, designadamente:

Aceleração de projetos cofinanciados por fundos europeus (PT2020), bem como contratos 
celebrados nas áreas da habitação pública ou de custos controlados, da conservação e manutenção 
de imóveis, infraestruturas e equipamentos;

Alteração dos limiares de aplicação da consulta prévia para os contratos de obras e de serviços;
Faculdade de a entidade adjudicante proceder a uma adjudicação excecional acima do preço 

base, quando o concurso tenha ficado deserto;
Previsão de critérios de adjudicação relacionados com a sustentabilidade ambiental, com a 

inovação de processos, produtos ou materiais e a promoção de emprego científico ou qualificado;
Estímulo à contratação de proximidade, podendo as entidades adjudicantes promover a con-

sideração de tais critérios nos procedimentos pré -contratuais que lancem;
Possibilidade de estabelecer uma reserva de participação em procedimento pré -contratual a 

micro, pequenas e médias empresas e a entidades das respetivas comunidades intermunicipais;
Possibilidade de o caderno de encargos incluir apenas um programa preliminar (em vez de 

um projeto de execução) em caso de recurso a um concurso de conceção -construção;
Fazer depender a citação das entidades adjudicantes demandadas em ações de contencioso 

pré -contratual de despacho liminar do juiz.

Dispensa do visto prévio do Tribunal de Contas para os procedimentos cujo valor dos con-
tratos seja inferior a 750 000,00 € (valor previsto no n.º 4 do artigo 45.º da Lei n.º 98/97, de 26 de 
agosto).

Destinatários: Contraentes públicos
Responsáveis: PCM

5.3 — Banco de Fomento

É essencial proceder à integração da Instituição Financeira de Desenvolvimento, S. A., 
SPGM — Sociedade de Investimento, S. A., e PME Investimento numa única instituição que se afirme 
como banco promocional de desenvolvimento e que permita explorar sinergias através de uma maior 
articulação e integração dos apoios ao investimento, à inovação e à internacionalização da economia.

A missão do Banco Português de Fomento, S. A., não é de substituição dos mecanismos de mer-
cado, os quais são a base da intervenção dos bancos comerciais, mas de suporte às empresas e pro-
jetos de forte conteúdo inovador e com vocação para os mercados globais, através de uma capacidade 
acrescida de garantir crédito, de conferir maturidade ao crédito bancário e de participar em operações 
sindicadas. Visa apoiar operações de consolidação e crescimento empresarial, projetos mobilizadores 
de transformação estrutural da base produtiva, setores económicos e empresas fortemente expostos 
à concorrência internacional de conteúdo estratégico para o desenvolvimento económico nacional.

A nova instituição deve:

Desenvolver competências na gestão de instrumentos de seguro de crédito, potenciando as 
políticas públicas de apoio à internacionalização em colaboração com as entidades, que operam 
já hoje no mercado português;

Ter a capacidade para desenvolver novos mecanismos de apoio e financiamento, em particular 
num contexto europeu em que se prepara o início da implementação do Programa InvestEU em 
que os bancos promocionais nacionais terão um papel fundamental na canalização dos recursos 
para a economia;

Dar cumprimento ao compromisso da criação de um banco verde, conferindo capacidade fi-
nanceira e acelerando as várias fontes de financiamento existentes dedicadas a investir em projetos 
de neutralidade carbónica e de economia circular.
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Foi solicitada autorização à Comissão Europeia para que o Banco de Fomento possa operar 
enquanto banco de retalho.

Destinatários: Empresas
Financiamento: instrumentos europeus, designadamente via BEI e Orçamento da União Eu-

ropeia
Responsáveis: MEETD/MEF

5.4 — Capacitação da Administração Pública

5.4.1 — Reforçar e rejuvenescer os quadros da Administração Pública

Recrutamento centralizado de técnicos superiores, de acordo com um plano de entradas e 
saídas na Administração Pública baseado na regra “1 para 1”, tendo em conta a previsão de apo-
sentações;

Programa de estágios para jovens desempregados ou à procura do primeiro emprego na Ad-
ministração central e local, em articulação com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. 
(IEFP, I. P.); foco em habilitações superiores; duração máxima de 9 meses; admissibilidade de mo-
dalidade a tempo parcial para permitir acumulação com formação; bolsa de estágio correspondente; 
futura majoração/pontuação em procedimento de recrutamento;

Articulação/consórcio do INA — Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas com Instituições de Ensino Superior para capacitação de dirigentes e trabalhadores da 
Administração Pública, incluindo cursos de formação para qualificação profissional inicial e contí-
nua, cursos de especialização, aperfeiçoamento e atualização profissional, designadamente nos 
domínios da inovação na gestão e da modernização da Administração Pública, incluindo a matéria 
da ciência de dados, visando qualificar 500 funcionários públicos até final 2020 e 5000 em 3 anos 
(2021 -23);

Portabilidade dos postos de trabalho, incluindo com soluções de «co -working», tais como as 
já previstas no diploma sobre o incentivo à mobilidade de trabalhadores da Administração Pública 
para o interior;

Renovação da formação na Administração Pública: competências digitais, de planeamento e 
gestionárias;

Combate à precariedade na Administração Pública, designadamente através da conclusão 
do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública 
(aprovação de uma Resolução do Conselho de Ministros que permita encerrar os processos ainda 
em curso).

Responsáveis: MMEAP/MCTES/MTSSS

5.5 — SIMPLEX SOS

Aprovação de uma «lei de simplificação de procedimentos da Administração Pública», que 
torne a atividade administrativa mais ágil e mais célere, designadamente através de:

Simplificação de aspetos do Código do Procedimento Administrativo, ao nível de: notificações, 
contagem de prazos, obtenção de pareceres, facilitação do recurso a meios digitais de notificação 
e contactos;

Substituição de pareceres por conferências de serviços, institucionalizando conferências 
periódicas entre Comunidades Intermunicipais (CIMs) e serviços da Administração central para a 
resolução de problemas, apreciação de matérias e obtenção dos pareceres em diversos procedi-
mentos administrativos;

Substituição de regimes de licenciamento por comunicações prévias;
Tramitação eletrónica de procedimentos, usando plataformas e serviços partilhados.

Responsáveis: MMEAP
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5.6 — Justiça

5.6.1 — Regime transitório de redução das custas judiciais

Previsão de um regime excecional da redução de custas judiciais, tendo em vista o estímulo 
dos sujeitos processuais em colocarem termo ao processo, mediante acordo, transação ou mera 
desistência.

Destinatários: Tribunais da jurisdição comum e administrativa
Responsáveis: MJ

5.6.2 — Reforço dos Juízos de Comércio e do Trabalho

Antecipando um aumento na procura do serviço de Justiça Económica e social, reforça -se os 
quadros das secretarias judiciais e dos magistrados.

Destinatários: Tribunais de Comércio e do Trabalho, magistrados e oficiais de justiça
Montante: O reforço de magistrados bastar -se -á com os recrutamentos já feito. Necessidade 

do reforço do quadro de oficiais de justiça compensado com as saídas para aposentação entretanto 
ocorridas

Responsáveis: MJ

5.6.3 — Sistema Público de Apoio à Conciliação no Sobre -endividamento (SISPACSE)

Criação de procedimento de resolução alternativa de litígios aberto a pessoas singulares, que 
se encontrem em situação de dificuldade séria no cumprimento de obrigações pecuniárias assu-
midas. Através do recurso a um conciliador fomenta -se a criação de um espaço de negociação 
pré -judicial entre o devedor e os credores aderentes, prevenindo o recurso a meios jurisdicionais 
de tutela de crédito.

O sistema é de adesão voluntária e de baixo custo para o devedor, assumindo como mais -valia 
a obtenção pelo credor de um título executivo.

Destinatários: sistema de mediação, cidadãos endividados
Montante: 70 mil euros este ano
Responsáveis: MJ/DGPJ

5.6.4 — Aumento da eficiência dos tribunais administrativos e fiscais

Concretização da especialização dos tribunais administrativos e fiscais, potenciando a eficiên-
cia e agilidade desta jurisdição.

Aperfeiçoamento da tramitação eletrónica dos processos administrativos e tributários, com 
vista à introdução de mecanismos que tornem a justiça administrativa e tributária mais célere e 
transparente.

Destinatários: Tribunais administrativos e Tributários, cidadãos, Estado
Financiamento: FMJ
Montante: 100 000 €
Responsáveis: MJ

5.7 — Processo de Insolvência e Recuperação de Empresas

5.7.1 — Processo extraordinário de viabilização de empresas

Criação de um novo processo extraordinário de viabilização de empresa (PEVE), de caráter 
excecional e temporário, que pode ser utilizado por qualquer empresa que, não tendo pendente 
um processo especial de revitalização, se encontre em situação económica difícil ou em situação 
de insolvência iminente ou atual em decorrência da crise económica provocada pela pandemia da 
doença COVID -19, desde que a empresa demonstre que ainda é suscetível de viabilização.
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Este processo, que visa a homologação judicial de um acordo alcançado extrajudicialmente 
entre a empresa e os seus credores, tem caráter urgente, assumindo prioridade sobre a tramitação 
e julgamento de processos de natureza congénere.

Destinatários: Empresas e respetivos credores
Responsáveis: MJ/METD

5.7.2 — Obrigatoriedade de rateios parciais nos processos de insolvência

É essencial que o Estado, que tem à sua guarda importantes somas de dinheiro no âmbito de 
processos judiciais de insolvência, permita que estas possam ser, no mais curto prazo possível, 
distribuídas aos credores, injetando liquidez na economia.

Nessa medida, propõe -se a obrigatoriedade da realização de rateios parciais em todos os pro-
cessos de insolvência pendentes em que haja produto de liquidação igual ou superior a 10 000,00 €, 
cuja titularidade não seja controvertida.

Destinatários: Credores de empresas em dificuldades
Responsáveis: MJ

5.7.3 — Planos prestacionais

Para as empresas em insolvência/Processo Especial de Revitalização (PER)/Regime Extraju-
dicial de Recuperação de Empresas (RERE) com plano aprovado e a cumprir esse plano:

Incluir nos planos de recuperação de empresas em curso, sujeitos às mesmas condições 
(sem exigência de garantias adicionais e com possibilidade de pagamento até ao limite máximo de 
prestações em falta do plano aprovado), as dívidas fiscais e à segurança social cujo facto tributário 
tenha ocorrido ou venha a ocorrer entre 9 de março de 30 de junho de 2020;

Permitir que, nas mesmas situações, caso os planos prestacionais em curso terminem antes 
de 30 de dezembro, o número de prestações aplicável às novas dívidas possa ser estendido até 
essa data.

Destinatários: Empresas em dificuldades
Responsáveis: MEF/MTSSS

100000244 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 43-B/2020

Sumário: Prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19.

A situação epidemiológica em Portugal causada pela pandemia da doença COVID -19 tem 
exigido do Governo a aprovação de medidas extraordinárias com vista a prevenir a transmissão 
daquela doença.

A prioridade de prevenção da doença, contenção da pandemia e garantia da segurança 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 ativi-
dade económica ao seu normal funcionamento, mediante a avaliação do quadro epidemiológico, 
sanitário, social e económico, caminho este que se pretende implementar através de diversas e 
subsequentes fases.

Considerando este enquadramento, e atendendo à evolução da situação epidemiológica veri-
ficada em Portugal, no passado dia 30 de abril, no passado dia 15 de maio e no passado dia 29 de 
maio, o Governo aprovou uma série de medidas com vista a iniciar o processo de desconfinamento 
das medidas que foram sendo adotadas para combater a COVID -19.

A calendarização adotada pretendeu possibilitar a avaliação da situação epidemiológica em 
Portugal e os efeitos que cada uma daquelas três fases apresenta, considerando sempre o impacto 
verificado na fase anterior naquela situação epidemiológica.

Assim, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 40 -A/2020, de 29 de maio, o Governo 
deu continuidade ao processo de desconfinamento iniciado em 30 de abril de 2020 no quadro de 
uma evolução controlada da situação epidemiológica em Portugal.

Atualmente, o Governo entende que se justifica declarar novamente a situação de calamidade. 
Com efeito, mantém -se a necessidade, por razões de saúde pública, de se observar regras de 
ocupação, permanência e distanciamento físico, bem como regras de higiene e, ainda, de manter 
em vigor medidas excecionais e específicas quanto a atividades relativas aos estabelecimentos 
de comércio a retalho, de prestação de serviços, estabelecimentos de restauração e ao acesso a 
serviços e edifícios públicos.

No entanto, nesta fase, o Governo mantém a opção por um elenco menos intenso de restrições 
e encerramentos, numa ótica de 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.

Sem prejuízo da renovação da situação de calamidade, o Governo pondera, caso se mante-
nham as tendências atuais de evolução da situação epidemiológica, a transição, após o período 
de vigência da presente resolução, para a situação de contingência ou de alerta, ainda que dife-
renciadamente consoante as circunscrições do território nacional.

No momento presente, porém, a salvaguarda da saúde e segurança da população, de forma 
a mitigar o contágio e a propagação do vírus SARS -CoV -2 e da doença COVID -19 continua a ser 
fundamental, pelo que permanecem em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde 
ou no respetivo domicílio, as pessoas doentes e em vigilância ativa.

Neste sentido, através da presente resolução, o Governo elimina as limitações especiais 
aplicáveis à Área Metropolitana de Lisboa, alargando -se a todo o território nacional a limitação a 
dois terços dos ocupantes na circulação de veículos com lotação superior a cinco pessoas, salvo 
se integrarem o mesmo agregado familiar, em virtude da dificuldade de prática de distanciamento 
social em veículos automóveis, em especial nos de transportes de trabalhadores.

Por outro lado, o Governo entende que os ginásios devem igualmente beneficiar da flexibilidade 
de horário que foi concedida aos cabeleireiros, barbeiros, institutos de beleza ou restaurantes e 
similares, podendo, assim, estes estabelecimentos, abrir antes das 10h.
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Por fim, atenta a evolução que tem vindo a ser feita no quadro do desconfinamento, entende-
-se ser este o momento oportuno para permitir o funcionamento de parques aquáticos, escolas de 
línguas e centros de explicações.

Assim:
Nos termos dos artigos 12.º e 13.º do Decreto -Lei 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 re-
dação atual, do artigo 17.º da Lei n.º 81/2009, de 21 de agosto, do artigo 19.º da 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 — Alterar o n.º 1, a alínea b) do n.º 2, a alínea d) do n.º 6 e os n.os 11 e 12 da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 40 -A/2020, de 29 de maio, que passam a ter a seguinte redação:

«1 — Declarar, na sequência da situação epidemiológica da COVID -19, a situação de calami-
dade em todo o território nacional até às 23:59h do dia 28 de junho de 2020, sem prejuízo de pror-
rogação ou modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar.

2 — [...]:

a) [...];
b) Limitação ou condicionamento de acesso, circulação ou permanência de pessoas em espa-

ços frequentados pelo público, bem como dispersão das concentrações superiores a 20 pessoas, 
salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar;

c) [...];
d) [...];
e) [...].

6 — [...]:

a) [...];
b) [...];
c) [...];
d) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública e a dispersão das con-

centrações superiores a 20 pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar.

11 — Revogar a Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio.
12 — Determinar que a presente resolução produz efeitos a partir das 00:00h do dia 15 de 

junho de 2020.»

2 — Alterar o artigo 3.º, os n.os 2 e 4 do artigo 9.º e o n.º 2 do artigo 16.º do regime anexo à 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 40 -A/2020, de 29 de maio, que passam a ter a seguinte 
redação:

«Artigo 3.º

[...]

São encerradas as instalações e estabelecimentos referidos no anexo I ao presente regime e 
que dele faz parte integrante, podendo as mesmas entrar em funcionamento caso sejam emitidas 
orientações específicas ou pareceres técnicos da Direção -Geral da Saúde (DGS) quanto ao seu 
funcionamento.

Artigo 9.º

[...]

1 — [...].
2 — Os estabelecimentos que retomaram a sua atividade ao abrigo da Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 33 -A/2020, de 30 de abril, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, 
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de 17 de maio e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 40 -A/2020, de 29 de maio, bem como 
os que retomam a sua atividade a partir da entrada em vigor do presente regime, não podem, em 
qualquer caso, abrir antes das 10:00h.

3 — [...].
4 — O disposto nos n.os 2 e 3 não é aplicável aos salões de cabeleireiro, barbeiros, institutos 

de beleza, restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, escolas de condução e centros 
de inspeção técnica de veículos, bem como a ginásios e academias.

5 — [...].
6 — [...].

Artigo 16.º

[...]

1 — [...].
2 — Aos serviços abrangidos pelo presente artigo aplica -se o disposto nos artigos 7.º e 10.º»

3 — Alterar o anexo I ao regime anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 40 -A/2020, 
de 29 de maio, que passa a ter a redação constante do anexo I à presente resolução e da qual faz 
parte integrante.

4 — Aditar ao regime anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 40 -A/2020, de 29 de 
maio, o artigo 5.º -A, com a seguinte redação:

«Artigo 5.º -A

Veículos particulares com lotação superior a cinco lugares

Os veículos particulares com lotação superior a cinco pessoas apenas podem circular, salvo 
se todos os ocupantes integrarem o mesmo agregado familiar, com dois terços da sua capacidade, 
devendo os ocupantes usar máscara ou viseira, com as exceções previstas no artigo 13.º -B do 
Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.»

5 — Revogar o artigo 5.º do regime anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 40 -A/2020, 
de 29 de maio.

6 — Republicar, no anexo II à presente resolução e da qual faz parte integrante, a Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 40 -A/2020, de 29 de maio, com a redação introduzida pela presente 
resolução.

7 — Determinar que a presente resolução produz efeitos às 00:00h do dia 15 de junho de 2020.

Presidência do Conselho de Ministros, 9 de junho de 2020. — O Primeiro -Ministro, António 
Luís Santos da Costa.

ANEXO I

(a que se refere o n.º 3)

ANEXO I

(a que se refere o artigo 3.º)

1 — Atividades recreativas, de lazer e diversão:

Salões de dança ou de festa;
Parques de diversões e parques recreativos e similares para crianças;
Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores.
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2 — Atividades culturais:

Grutas nacionais, regionais e municipais, públicas ou privadas, sem prejuízo do acesso dos 
trabalhadores para efeitos de conservação;

Praças, locais e instalações tauromáquicas;

3 — Atividades desportivas, salvo as destinadas à atividade dos praticantes desportivos fe-
derados, em contexto de treino:

Pavilhões ou recintos fechados, exceto os destinados à prática de desportos individuais sem 
contacto;

Pavilhões fechados de futsal, basquetebol, andebol, voleibol, hóquei em patins e similares;
Pistas fechadas de patinagem, hóquei no gelo e similares;
Ringues de boxe, artes marciais e similares;
Pistas de atletismo fechadas.

4 — Atividades em espaços abertos, espaços e vias públicas, ou espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas:

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

5 — Espaços de jogos e apostas:

Salões de jogos e salões recreativos.

6 — Estabelecimentos de bebidas:

Estabelecimentos de bebidas e similares, com ou sem espaços de dança, salvo quanto aos 
integrados em estabelecimentos turísticos e de alojamento local, para prestação de serviço exclu-
siva para os respetivos hóspedes.

7 — Termas e spas ou estabelecimentos afins.

ANEXO II

(a que se refere o n.º 6)

Republicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 40 -A/2020, de 29 de maio

1 — Declarar, na sequência da situação epidemiológica da COVID -19, a situação de calamidade 
em todo o território nacional até às 23:59h do dia 28 de junho de 2020, sem prejuízo de prorrogação 
ou modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar.

2 — Determinar, 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, a 
adoção, em todo o território nacional, das seguintes medidas de caráter 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 20 pessoas, 
salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar;

c) Limitação ou condicionamento de certas atividades económicas;
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d) Fixação de regras de funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de 
serviços;

e) Racionalização da utilização dos serviços públicos de transportes, comunicações e abas-
tecimento 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 se-
gurança e à polícia municipal fiscalizar o cumprimento do disposto na presente resolução, mediante:

a) 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;

b) A emanação das ordens legítimas, nos termos da presente resolução, designadamente para 
recolhimento ao respetivo domicílio;

c) 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, do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, 
na sua redação atual, por violação do disposto no artigo 3.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;

d) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública e a dispersão das con-
centrações superiores a 20 pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar.

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 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 c) 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-
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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 — Revogar a Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio.
12 — Determinar que a presente resolução produz efeitos a partir das 00:00h do dia 15 de 

junho de 2020.

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.

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

Instalações e estabelecimentos encerrados

São encerradas as instalações e estabelecimentos referidos no anexo I ao presente regime e 
que dele faz parte integrante, podendo as mesmas entrar em funcionamento caso sejam emitidas 
orientações específicas ou pareceres técnicos da Direção -Geral da Saúde (DGS) quanto ao seu 
funcionamento.

Artigo 4.º

Teletrabalho e organização de trabalho

1 — O empregador deve proporcionar ao trabalhador condições de segurança e saúde adequa-
das à prevenção de riscos de contágio decorrentes da pandemia da doença COVID -19, podendo, 
nomeadamente, adotar o regime de teletrabalho, nos termos previstos no Código do Trabalho.

2 — Sem prejuízo da possibilidade de adoção do regime de teletrabalho nos termos gerais 
previstos no Código do Trabalho, este regime é obrigatório quando requerido pelo trabalhador, 
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independentemente do vínculo laboral e sempre que as funções em causa o permitam, nas se-
guintes situações:

a) O trabalhador, mediante certificação médica, se encontre abrangido pelo regime excecional 
de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos, nos termos do artigo 25.º -A do Decreto -Lei 
n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual;

b) O trabalhador com deficiência, com grau de incapacidade igual ou superior a 60 %;
c) O trabalhador com filho ou outro dependente a cargo menor de 12 anos, ou, independen-

temente da idade, com deficiência ou doença crónica, decorrentes de suspensão das atividades 
letivas e não letivas presenciais em estabelecimento escolar ou equipamento social de apoio à 
primeira infância ou deficiência, fora dos períodos de interrupções letivas fixados nos anexos II e IV 
ao Despacho n.º 5754 -A/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, de 18 de junho.

3 — A obrigatoriedade prevista na alínea c) do número anterior é aplicável apenas a um dos 
progenitores, independentemente do número de filhos ou dependentes a cargo.

4 — O regime de teletrabalho é ainda obrigatório, independentemente do vínculo laboral e sem-
pre que as funções em causa o permitam, quando os espaços físicos e a organização do trabalho 
não permitam o cumprimento das orientações da Direção -Geral da Saúde (DGS) e da Autoridade 
para as Condições do Trabalho sobre a matéria, na estrita medida do necessário.

5 — Nas situações em que não seja adotado o regime de teletrabalho nos termos previstos no 
Código do Trabalho, podem ser implementadas, dentro dos limites máximos do período normal de 
trabalho e com respeito pelo direito ao descanso diário e semanal previstos na lei ou em instrumento 
de regulamentação coletiva de trabalho aplicável, medidas de prevenção e mitigação dos riscos 
decorrentes da pandemia, nomeadamente, a adoção de escalas de rotatividade de trabalhadores 
entre o regime de teletrabalho e o trabalho prestado no local de trabalho habitual, diárias ou sema-
nais, horários diferenciados de entrada e saída, horários diferenciados de pausas e de refeições.

6 — Para efeitos do número anterior, o empregador pode alterar a organização do tempo de 
trabalho ao abrigo do respetivo poder de direção, devendo ser respeitado o procedimento previsto 
na legislação aplicável.

Artigo 5.º

(Revogado.)

Artigo 5.º -A

Veículos particulares com lotação superior a cinco lugares

Os veículos particulares com lotação superior a cinco pessoas apenas podem circular, salvo 
se todos os ocupantes integrarem o mesmo agregado familiar, com dois terços da sua capacidade, 
devendo os ocupantes usar máscara ou viseira, com as exceções previstas no artigo 13.º -B do 
Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.

Artigo 6.º

Regras de ocupação, permanência e distanciamento físico

1 — Em todos os locais abertos ao público, devem ser observadas as seguintes regras de 
ocupação, permanência e distanciamento físico:

a) A afetação dos espaços acessíveis ao público deve observar regra de ocupação máxima 
indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área, com exceção dos estabelecimentos de 
prestação de serviços;

b) A adoção de medidas que assegurem uma distância mínima de dois metros entre as pes-
soas, salvo disposição especial ou orientação da DGS em sentido distinto;
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c) A garantia de que as pessoas permanecem dentro do espaço apenas pelo tempo estrita-
mente necessário;

d) A 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) A definição, sempre que possível, de circuitos específicos de entrada e saída nos estabe-
lecimentos e instalações, utilizando portas separadas;

f) A observância de outras regras definidas pela DGS;
g) O incentivo à adoção de códigos de conduta aprovados para determinados setores de ati-

vidade 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 7.º

Regras de higiene

Os locais abertos ao público 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 DGS;

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;

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 soluções desinfetantes cutâneas 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.
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Artigo 8.º

Soluções desinfetantes cutâneas

Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem procurar asse-
gurar a disponibilização de soluções desinfetantes cutâneas, 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 9.º

Horários de atendimento

1 — Os horários de funcionamento dos estabelecimentos de comércio a retalho ou de presta-
ção 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 responsável pela 
área da economia, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2 — Os estabelecimentos que retomaram a sua atividade ao abrigo da Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 33 -A/2020, de 30 de abril, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, 
de 17 de maio e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 40 -A/2020, de 29 de maio, bem como 
os que 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 cujo horário de abertura habitual seja alterado por efeito do número 
anterior podem adiar o horário de encerramento num período equivalente.

4 — O disposto nos n.os 2 e 3 não é aplicável aos salões de cabeleireiro, barbeiros, institutos 
de beleza, restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, escolas de condução e centros 
de inspeção técnica de veículos, bem como a ginásios e academias.

5 — 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.

6 — 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 10.º

Atendimento prioritário

Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços 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.

Artigo 11.º

Dever de prestação de informações

Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem informar, de 
forma clara e visível, os clientes relativamente às novas regras de ocupação máxima, funciona-
mento, acesso, prioridade, atendimento, higiene, segurança e outras relevantes aplicáveis a cada 
estabelecimento.

Artigo 12.º

Eventos

1 — Não é permitida a realização de celebrações e de outros eventos que impliquem uma aglo-
meração de pessoas em número superior a 20, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
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2 — A DGS define as orientações específicas para os seguintes eventos:

a) Cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias;
b) Eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, quer quanto às cerimónias 

civis ou religiosas, quer quanto aos demais eventos comemorativos;
c) Eventos de natureza corporativa realizados em espaços adequados para o efeito, designa-

damente, salas de congressos, estabelecimentos turísticos, recintos adequados para a realização 
de feiras comerciais e espaços ao ar livre.

3 — Na ausência de orientação da DGS, os organizadores dos eventos devem observar, com 
as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 6.º a 8.º, bem como no artigo 14.º quanto aos 
espaços de restauração nestes envolvidos, e os participantes usar máscara ou viseira nos espaços 
fechados.

4 — Em situações devidamente justificadas, os membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da administração interna e da saúde podem, conjuntamente, autorizar a realização de outras 
celebrações ou eventos, definindo os respetivos termos.

Artigo 13.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 pre-
sença no funeral de cônjuge ou unido de facto, ascendentes, descendentes, parentes ou afins.

Artigo 14.º

Restauração e similares

1 — O funcionamento de estabelecimentos de restauração e similares apenas é permitido 
caso se verifiquem as seguintes condições:

a) A observância das instruções especificamente elaboradas para o efeito pela DGS, bem 
como as regras e instruções previstas no presente regime;

b) A ocupação, no interior do estabelecimento, seja limitada a 50 % da respetiva capacidade, 
tal como definida no artigo 133.º do anexo ao Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, na sua re-
dação atual, ou, em alternativa, sejam utilizadas barreiras físicas impermeáveis de separação entre 
os clientes que se encontrem frente a frente e um afastamento entre mesas de um metro e meio;

c) A partir das 23:00h o acesso ao público fique excluído para novas admissões;
d) O recurso a mecanismos de marcação prévia, a fim de evitar situações de espera para 

atendimento nos estabelecimentos, bem como no espaço exterior.

2 — A ocupação ou o serviço em esplanadas apenas é permitida, desde que sejam respeitadas, 
com as necessárias adaptações, as orientações da DGS para o setor da restauração.

3 — Nas áreas de consumo de comidas e bebidas (food -courts) dos conjuntos comerciais deve 
prever -se a organização do espaço por forma a evitar aglomerações de pessoas e a respeitar, com 
as devidas adaptações, as orientações da DGS para o setor da restauração.

4 — Os estabelecimentos de restauração e similares que pretendam manter a respetiva ativi-
dade, total ou parcialmente, para efeitos de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento 
ou entrega no domicílio, diretamente ou através de intermediário, estão dispensados de licença para 
confeção destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio e podem deter-
minar 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.
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Artigo 15.º

Feiras e mercados

1 — Para cada recinto de feira ou mercado, deve existir um plano de contingência para a 
COVID -19, elaborado pela autarquia local competente ou aprovado pela mesma, no caso de feiras 
e mercados sob exploração de entidades privadas.

2 — O plano de contingência deve ser disponibilizado no sítio do município na Internet.
3 — A reabertura das feiras e mercados deve ser precedida de ações de sensibilização de 

todos os feirantes e comerciantes, relativas à implementação do plano de contingência e sobre 
outras medidas de prevenção e práticas de higiene.

4 — O referido plano de contingência deve, com as necessárias adaptações, respeitar as re-
gras em vigor para os estabelecimentos de comércio a retalho quanto a ocupação, permanência e 
distanciamento físico, assim como as orientações da DGS, prevendo um conjunto de procedimentos 
de prevenção e controlo da infeção, designadamente:

a) Procedimento operacional sobre as ações a desencadear em caso de doença, sintomas ou 
contacto com um caso confirmado da doença COVID -19;

b) Implementação da obrigatoriedade do uso de máscara ou viseira por parte dos feirantes e 
comerciantes e dos clientes;

c) Medidas de distanciamento físico adequado entre lugares de venda, quando possível;
d) Medidas de higiene, nomeadamente a obrigatoriedade de cumprimento de medidas de 

higienização das mãos e de etiqueta respiratória, bem como a disponibilização obrigatória de 
soluções desinfetantes cutâneas, nas entradas e saídas dos recintos das feiras e mercados, nas 
instalações sanitárias, quando existentes, bem como a respetiva disponibilização pelos feirantes e 
comerciantes, quando possível;

e) Medidas de acesso e circulação relativas, nomeadamente:

i) À gestão dos acessos ao recinto das feiras e dos mercados, de modo a evitar uma concen-
tração excessiva, quer no seu interior, quer à entrada dos mesmos;

ii) Às regras aplicáveis à exposição dos bens, preferencialmente e sempre que possível, me-
diante a exigência de disponibilização dos mesmos pelos feirantes e comerciantes;

iii) Aos procedimentos de desinfeção dos veículos e das mercadorias, ajustados à tipologia 
dos produtos e à organização da circulação;

f) Plano de limpeza e de higienização dos recintos das feiras e dos mercados;
g) Protocolo para tratamento dos resíduos, em particular no que diz respeito aos equipamentos 

de proteção individual.

5 — O reinício da atividade, em feiras e mercados, de prestação de serviços de restauração 
e bebidas não sedentária ou de outros prestadores de serviços acompanha a reabertura faseada 
das atividades correspondentes exercidas em estabelecimento comercial.

6 — Sem prejuízo das competências das demais autoridades, as autoridades de fiscalização 
municipal, a polícia municipal e as entidades responsáveis pela gestão dos recintos das feiras e 
dos mercados, consoante os casos, podem contribuir na monitorização do cumprimento dos pro-
cedimentos contidos nos planos de contingência.

Artigo 16.º

Serviços públicos

1 — Os serviços públicos mantêm o atendimento presencial por marcação, mantendo -se a 
continuidade da prestação dos serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto com 
os cidadãos e as empresas.

2 — Aos serviços abrangidos pelo presente artigo aplica -se o disposto nos artigos 7.º e 10.º
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Artigo 17.º

Museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e similares

1 — O funcionamento dos museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e similares 
apenas é permitido desde que se:

a) Observem as normas e as instruções definidas pela DGS referentes ao distanciamento fí-
sico, higiene das mãos e superfícies, etiqueta respiratória e as regras previstas no presente regime;

b) Garanta que cada visitante dispõe de uma área mínima de 20 m2 e distância mínima de 
dois metros para qualquer outra pessoa que não seja sua coabitante;

c) Assegure, sempre que possível:

i) A criação de um sentido único de visita;
ii) A limitação do acesso a visita a espaços exíguos;
iii) A eliminação, ou caso não seja possível, a redução, do cruzamento de visitantes em zonas 

de estrangulamento;

d) Minimizem as áreas de concentração dos visitantes com equipamentos interativos, de-
vendo, preferencialmente, desativar os equipamentos que necessitem ou convidem à interação 
dos visitantes;

e) Recorra, preferencialmente, no caso de visitas de grupo, a mecanismos de marcação prévia, a 
fim de evitar situações de espera para entrar no equipamento cultural, bem como no espaço exterior;

f) Coloquem barreiras nas áreas de bilheteira e atendimento ao público;
g) Privilegie a realização de transações por TPA.

2 — A admissão dos visitantes deve ser realizada de forma livre ou por conjunto de pessoas, 
dependendo da área do referido equipamento cultural, devendo ser assegurada a regra de ocupa-
ção máxima indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área.

3 — A ocupação ou o serviço em esplanadas dos equipamentos culturais apenas é permitida, 
desde que sejam respeitadas, com as necessárias adaptações, as orientações da DGS para o 
setor da restauração.

4 — Nas áreas de consumo de restauração e bebidas dos equipamentos culturais devem 
respeitar -se as orientações definidas pela DGS para o setor da restauração.

Artigo 18.º

Eventos de natureza cultural

1 — Não obstante o disposto no n.º 1 do artigo 12.º é permitido o funcionamento das salas de 
espetáculos, de exibição de filmes cinematográficos e similares, bem como de eventos de natureza 
cultural realizados ao ar livre, desde que:

a) Sejam observadas, com as devidas adaptações, as regras definidas nos artigos 6.º e 7.º;
b) Nas salas de espetáculo ou salas de exibição de filmes cinematográficos seja reduzida, 

sempre que necessário, observando as seguintes orientações:

i) Os lugares ocupados devem ter um lugar de intervalo entre espetadores que não sejam 
coabitantes, sendo que na fila seguinte os lugares ocupados devem ficar desencontrados;

ii) No caso de existência de palco, seja garantida uma distância mínima de pelo menos dois 
metros entre a boca da cena e a primeira fila de espetadores;

c) Nos recintos de espetáculos ao ar livre, a lotação do recinto deve observar as seguintes 
orientações:

i) Os lugares estejam previamente identificados, cumprindo um distanciamento físico entre 
espetadores de um metro e meio;



N.º 113 12 de junho de 2020 Pág. 6-(14)

Diário da República, 1.ª série

ii) No caso de existência de palco, seja garantida uma distância mínima de pelo menos dois 
metros entre a boca da cena e a primeira fila de espetadores;

d) Os postos de atendimento estejam, preferencialmente, equipados com barreiras de proteção;
e) Seja privilegiada a compra antecipada de ingressos por via eletrónica e os pagamentos por 

vias sem contacto, através de cartão bancário ou outros métodos similares;
f) Sempre que aplicável, seja assegurada a manutenção dos sistemas de ventilação, garantindo 

que o seu funcionamento é efetuado sem ocorrência de recirculação de ar;
g) Se adaptem as cenas e os espetáculos ao vivo, sempre que possível, de forma a minimizar 

o contacto físico entre os envolvidos e a manter o distanciamento recomendado;
h) Sejam observadas outras regras definidas pela DGS.

2 — Nas áreas de consumo de restauração e bebidas destes equipamentos culturais devem 
respeitar -se as orientações definidas pela DGS para o setor da restauração.

Artigo 19.º

Atividade física e desportiva

1 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, apenas pode ser realizada a prática de 
atividade física e desportiva em contexto não competitivo de modalidades desportivas individuais, 
conforme definidas no Despacho n.º 1710/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 
4 de fevereiro, ou de modalidades coletivas por atletas federados, desde que no cumprimento das 
orientações definidas pela DGS.

2 — As competições de modalidades desportivas individuais e sem contacto físico, bem como 
a 1.ª Liga de Futebol Profissional, apenas podem ser realizadas ao ar livre, sem público, e desde 
que respeitem as orientações especificamente definidas pela DGS.

3 — A prática de atividade física e desportiva ao ar livre ou em ginásios e academias apenas 
pode ser realizada desde que sejam respeitadas as orientações definidas pela DGS.

4 — As instalações desportivas em funcionamento para efeitos dos números anteriores regem-
-se pelo disposto no artigo 7.º, com as necessárias adaptações.

Artigo 20.º

Visitas a utentes de estruturas residenciais

1 — As visitas a utentes de estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados con-
tinuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e outras respostas 
dedicadas a pessoas idosas, bem como a crianças, jovens e pessoas com deficiência, apenas são 
permitidas se forem observadas as regras definidas pela DGS.

2 — Mediante avaliação da situação epidemiológica específica, pode ser determinada pela DGS, 
em articulação com a autoridade de saúde local e coordenadamente com o membro do Governo 
responsável pela área da saúde, a suspensão de visitas à instituição por tempo limitado.

Artigo 21.º

Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, bingos ou similares

É permitido o funcionamento dos estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, 
bingos ou similares, desde que:

a) Observem as orientações e as instruções definidas especificamente para o efeito pela DGS 
referentes ao distanciamento físico, higiene das mãos e superfícies, etiqueta respiratória e as regras 
previstas no presente regime;

b) Possuam um protocolo específico de limpeza e higienização das zonas de jogo;
c) Privilegiem a realização de transações por TPA;
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d) Não permaneçam no interior dos estabelecimentos frequentadores que não pretendam 
consumir ou jogar.

Artigo 22.º

Cuidados pessoais e estética

1 — É permitido o funcionamento de:

a) Salões de cabeleireiro, barbeiros, institutos de beleza, mediante marcação prévia;
b) Estabelecimentos ou estúdios de tatuagens e bodypiercing, mediante marcação prévia;
c) Atividade de massagens em salões de beleza, em ginásios ou em estabelecimentos similares.

2 — Nestes estabelecimentos devem respeitar -se as orientações definidas pela DGS.

ANEXO I

(a que se refere o artigo 3.º)

1 — Atividades recreativas, de lazer e diversão:

Salões de dança ou de festa;
Parques de diversões e parques recreativos e similares para crianças;
Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores.

2 — Atividades culturais:

Grutas nacionais, regionais e municipais, públicas ou privadas, sem prejuízo do acesso dos 
trabalhadores para efeitos de conservação;

Praças, locais e instalações tauromáquicas;

3 — Atividades desportivas, salvo as destinadas à atividade dos praticantes desportivos fe-
derados, em contexto de treino:

Pavilhões ou recintos fechados, exceto os destinados à prática de desportos individuais sem 
contacto;

Pavilhões fechados de futsal, basquetebol, andebol, voleibol, hóquei em patins e similares;
Pistas fechadas de patinagem, hóquei no gelo e similares;
Ringues de boxe, artes marciais e similares;
Pistas de atletismo fechadas.

4 — Atividades em espaços abertos, espaços e vias públicas, ou espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas:

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

5 — Espaços de jogos e apostas:

Salões de jogos e salões recreativos.

6 — Estabelecimentos de bebidas:

Estabelecimentos de bebidas e similares, com ou sem espaços de dança, salvo quanto aos 
integrados em estabelecimentos turísticos e de alojamento local, para prestação de serviço exclu-
siva para os respetivos hóspedes.

7 — Termas e spas ou estabelecimentos afins.
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