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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

2.ª Sessão Ordinária, 
realizada em 25 de junho de 2020 

 
(por videoconferência) 

 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

Jorge Daniel Sousa Moreira Silva, eleito pelo PS - 
Partido Socialista, por Maria João Ferreira Pinto. 
 
 
Álvaro Soares da Cunha, eleito pelo PS - Partido 
Socialista, por João António Leal Cruz Franco. 
 
 
Artur Manuel Moreira Lopes, eleito pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Ana Cristina 
Jacinto da Silva Capitão Tiago Raquel. 
 
 
Fernando Medeiros Vaz, eleito pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Luís Miguel 
dos Santos Balasteiro. 
 
 
Carlos Manuel do Carmo Gomes, eleito pela CDU 
- Coligação Democrática Unitária, por Lídia Maria 
da Silva Graça Mateus. 
 
 
Beatriz Goulart Silva Pinheiro, eleita pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Helena Rita 
Honorato da Costa Pitada. 
 
 
Mário Rui Pedroso Pina, eleito pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Bernardo 
Soares Murça Piteira Leão. 
 
 
Pedro Henrique Godinho Barreira Castanheira 
Lopes, eleito pelo PPD/PSD - Partido Social 
Democrata, por Catarina Alexandra Soares Lopes. 
 

Carlos Luís da Costa Gonçalves, eleito pelo BE - 
Bloco de Esquerda, por Rita Lage Sarrico. 
 
 
Lizette Braga do Carmo, eleita pelo CDS-PP 
Partido Popular, por Jorge Manuel Gomes dos 
Santos. 
 
 
 
Nuno Filipe Ferreira dos Santos Leitão, Presidente 
da Junta da União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, pela 
substituta legal Vanda Teresa Rogado Medeiro 
Pereira Cruz. 

 
 
 
 
 

No início da Sessão, o Sr. Presidente da 
Assembleia Municipal deu nota da 
disponibilização, a todos os Representantes, do 
Resumo de Correspondência Recebida relativo ao 
período compreendido entre 1 e 24 de junho de 
2020. 

 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 12.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal de Loures, realizada em 7 
de novembro de 2019 (Ata n.º 47). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
Projeto de Ata da 14.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal de Loures, realizada em 21 
de novembro de 2019 (Ata n.º 49). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
Projeto de Ata da 2.ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal de Loures, 
realizada em 12 de dezembro de 2019 (Ata n.º 
51). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ADMISSÃO DE DOCUMENTOS 
 

Foram presentes à Mesa 5 documentos, abaixo 
listados: 
 
- Voto de Saudação apresentado pela 

Representante do BE - Bloco de Esquerda, 
com o título “Dia do Orgulho LGBTI+”; 

 
 
- Recomendação apresentada pela 

Representante do BE - Bloco de Esquerda, 
com o título “Pela criação de um Plano 
Municipal de Erradicação da Precariedade 
Habitacional”; 

 
 
- Voto de Saudação, apresentado pelo Grupo 

de Representantes do PPD/PSD - Partido 
Social Democrata, com o título “Banda 
Recreativa de Bucelas”; 

 
 
- Voto de Congratulação apresentado pelo 

Grupo de Representantes do PS - Partido 
Socialista, com o título “Ao Governo de 
Portugal pelas medidas adotadas para 
remoção de amianto nas escolas”; 

 
 
- Moção apresentada pelo Grupo de 

Representantes do PS - Partido Socialista, 
com o título “Pela continuidade dos apoios 
financeiros às Instituições Sociais”. 

 
 
(Admitidos por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

Voto de Saudação apresentado pela 
Representante do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Dia do Orgulho LGBTI+ 

 
Considerando que: 
 
1- Durante o mês de junho celebra-se 

internacionalmente, e também em Portugal, o 
mês do Orgulho LGBTI+. 

 
2- A data teve origem na revolta de Stonewall, a 

28 de junho, em Nova Iorque, numa altura em 
que ser-se homossexual era ainda 
considerado crime nos EUA. 

 

3- A Revolta de Stonewall resultou no 
lançamento do movimento em defesa dos 
direitos LGBTI+ um pouco por todo o mundo, 
originando também as Marchas do Orgulho 
LGBTI+, marchas essas que, para além de um 
momento de celebração, são também um 
momento de luta contra discriminação que 
ainda tantas pessoas LGBTI+ sofrem, de 
reivindicação de direitos e de solidariedade 
com todas e todos que pelo mundo são ainda 
perseguidos e perseguidas por serem quem 
são. 

 
4- O mês de junho tem sido, ao longo dos anos, 

marcado por vários eventos organizados pela 
comunidade LGBTI+, entre eles as Marchas 
do Orgulho LGBTI+, que em Portugal se 
realizam em várias cidades do país. 

 
5- Este ano, devido à situação de emergência 

provocada pela pandemia da COVID-19, 
foram canceladas a maioria das marchas pelo 
país. 

 
6- A comunidade LGBTI+ foi particularmente 

afetada pela pandemia da COVID-19, a nível 
habitacional, laboral e em questões 
relacionadas com saúde. 

 
7- Apesar de não se realizarem marchas este 

ano, é importante relembrar que os direitos 
destas pessoas são constantemente 
questionados e ameaçados, e que a igualdade 
ainda não é plena na sociedade. 

 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 2.ª Sessão Ordinária de 25 de junho de 
2020, delibera: 
 
1. Saudar o Dia do Orgulho LGBTI; 
 
2. Saudar todas as lutas de pessoas e 

organizações que se empenham no 
compromisso pela igualdade e contra a 
homofobia, transfobia e bifobia; 

 
3. Saudar as associações/entidades que 

contribuem todos os dias na luta contra a 
discriminação em contexto de crise, tendo 
conseguido adaptar as suas intervenções de 
forma a manter e reforçar os apoios às 
comunidades, nomeadamente apoio à vítima, 
apoio psicológico e psiquiátrico, respostas de 
empregabilidade e acolhimento, apoio a 
seniores e migrantes, e respostas para 
pessoas em situação de sem abrigo. 
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Em caso de aprovação, o presente documento 
deve ser enviado a: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- Associação Nacional de Municípios 
- Associação Nacional de Freguesias 
- Associação ILGA Portugal (Intervenção 

Lésbica, Gay, Bissexual e Transgénero) 
- Associação Opus Gay 
- AMPLOS (Associação de Mães e Pais pela 

Liberdade de Orientação Sexual) 
- Rede Ex Aequo 
- Panteras Rosa 
- Comunicação social local e nacional 

 
 

A eleita do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 25 de junho de 2020 

 
Rita Sarrico 

 
 
(Aprovado por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PPD/PSD - 
Partido Social Democrata, do Representante do 
CDS-PP - Partido Popular e do Representante 
do PPM - Partido Popular Monárquico, e os 
votos a favor dos demais Representantes) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pela Representante 
do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Pela criação 

de um Plano Municipal 
de Erradicação da Precariedade Habitacional 

 
O retrato dos novos infetados pelo vírus da Covid-
19 é paradigmático e foi feito em reunião pelos 
autarcas da região de Lisboa nos últimos dias: 
trabalhadores precários, em casas sobrelotadas, 
que viajam sobretudo em transportes públicos, 
muitos residindo num concelho e trabalhando 
noutro diferente. 
 
Em Loures, segundo o mesmo retrato, divulgado 
pela comunicação social, tenta manter-se famílias 
com membros infetados em casa, levando-lhes 
bens alimentares para que não tenham de sair. 
 

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, 
Fernando Medina, atribuiu esta subida de novos 
casos diários na Área Metropolitana da capital à 
falta de contenção das cadeias de transmissão 
associadas a empresas localizadas 
particularmente na zona da Azambuja, e o 
presidente da Câmara Municipal de Loures, 
Bernardino Soares, referiu diversas vezes a 
existência de pessoas que não podem deixar de 
trabalhar, e problemas nos transportes, como 
causas do agravamento da situação no concelho. 
 
São sobretudo casos de trabalhadores, muitos 
deles essenciais - de áreas como as limpezas, a 
construção civil ou os supermercados - a grande 
maioria precários e que vivem em más ou 
péssimas condições habitacionais, muitas vezes 
acumulando aglomerados significativos numa 
única divisão. 
 
Este problema, que não é de agora, mas ficou 
mais visível com o advento da pandemia, só se 
combate, mais do que com medidas de 
responsabilização individual, com políticas 
públicas nas áreas dos transportes, trabalho e 
habitação. 
 
Se continuar a haver infetados a viver em 
condições de sobrelotação, as medidas 
anunciadas nos últimos dias não serão capazes 
de conter nada. Urge criar políticas públicas 
urgentes para proteger estas pessoas, 
nomeadamente na área da habitação, onde é 
essencial erradicar a precariedade habitacional 
definitivamente. 
 
O realojamento imediato de famílias que vivam 
sem condições de salubridade é uma dessas 
medidas e tem de entrar em prática de imediato. É 
preciso não esquecer a responsabilidade coletiva 
de proteger os que estiveram na linha da frente e 
com os salários mais baixos durante toda a 
pandemia. 
 
O Bloco de Esquerda tem apresentado várias 
propostas, aqui mesmo nesta assembleia, para 
fazer face a este enorme problema agora à vista 
de todos que é a precariedade habitacional. Foram 
várias as medidas que aqui propusemos para 
solucionar de vez o problema dos moradores do 
Bairro da Torre. 
 
Ainda há bem pouco tempo, tivemos oportunidade 
de enviar ao Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures propostas concretas na área da 
habitação para eventual inclusão no orçamento 
municipal. 
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Entre elas, contava-se a criação de um Programa 
de Requalificação de Edificado Municipal para 
estabelecimento de uma Bolsa Municipal de 
Arrendamento a custos acessíveis. Contava-se 
também a criação de um Gabinete de Apoio ao 
Inquilino, como forma de prestar todo o apoio 
necessário a inquilinos que estejam a ser alvo de 
despejos abusivos. 
 
Estas propostas, entre várias outras, são mais 
atuais do que nunca. É preciso erradicar de vez a 
precariedade habitacional no concelho de Loures. 
 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 2.ª Sessão Ordinária de 25 de junho de 
2020, delibera recomendar à Câmara Municipal de 
Loures: 
 
1. Que crie com urgência um Plano Municipal 

para a Erradicação da Precariedade 
Habitacional. 

 
 
A presente recomendação a ser aprovada deverá 
ser remetida às seguintes entidades: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Ministério das Infraestruturas e Habitação 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República; 
- Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana 

(IHRU) 
- Câmara Municipal de Loures; 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Comunicação social local e nacional 

 
 

A eleita do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 25 de junho de 2020 

 
Rita Sarrico 

 
 
(Aprovado por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária, as abstenções do 
Representante do CDS-PP - Partido Popular e 
do Representante do PPM - Partido Popular 
Monárquico, e os votos a favor dos demais 
Representantes) 

 
 
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

Voto de Saudação apresentado pelo Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata. 

 
Banda Recreativa de Bucelas 

 
Assinalou-se no passado dia 21 de junho, a 
passagem do 157.º aniversário da Banda 
Recreativa de Bucelas. Uma vida longa de 
atividade ininterrupta até aos dias de hoje, 
constituindo a mais antiga coletividade da 
Freguesia e uma das mais antigas do concelho. 
 
Ao longo destes 157 anos, tem vindo a dedicar a 
sua atividade essencialmente à formação de 
jovens músicos, proporcionando-lhes de forma 
gratuita conteúdos pedagógicos e didáticos, 
articulados com uma componente lúdica no 
convívio e ligação à vila. 
 
Conta atualmente com cerca de 40 músicos e uma 
longa carreira de participações nas mais diversas 
manifestações culturais a nível nacional, 
designadamente em encontros e Festivais de 
Bandas, onde já conquistou alguns prémios 
importantes. 
 
 
Nesse sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
felicita a Banda Recreativa de Bucelas, bem como 
a todos (diretores, músicos e maestros) que ao 
longo do tempo contribuíram para a sua 
existência, pela passagem deste seu aniversário. 
 
Parabéns a todos. 

 
 

Loures, 25 de junho de 2020 
 

Os eleitos 
do Partido Social Democrata 

na Assembleia Municipal de Loures 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL  

 

N.º 6 
 

26 de JUNHO 
de 2020 

 
 
 
 

9 

 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

Voto de Congratulação apresentado pelo Grupo 
de Representantes do PS - Partido Socialista. 

 
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; 

 
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 de uma linha de 
investimento de 60 milhões de euros, 
financiada 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 do 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; 

 
7. No Despacho n.º 6573-A/2020, de 19 de junho 

de 2020, estão considerados os 21 
estabelecimentos de ensino identificados para 
intervencionar, 16 da responsabilidade do 
Ministério e 5 da tutela municipal, com 
financiamento europeu. 

 
 
Pelo exposto, os Deputados eleitos pelo Partido 
Socialista propõem que a Assembleia Municipal de 
Loures, reunida a 25 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 e 
associações de pais e encarregados de 
educação, pelas justas reivindicações na 
resolução desta problemática. 

 
 
O Voto de Congratulação, depois de aprovado 
deverá ser enviado para as seguintes entidades: 
 
- Assembleia da República 
- Ministério da Educação 
- Câmara Municipal de Loures 
- Juntas de Freguesia do Concelho 
- Assembleias de Freguesia do Concelho 
- Agrupamentos Escolares do Concelho 
- Associações de Pais 
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Loures, 25 de junho de 2020 
 

Os eleitos do Partido Socialista 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Grupo de 
Representantes do PS - Partido Socialista. 

 
Pela continuidade dos apoios financeiros 

às Instituições Sociais 
 

1.º Considerando que no contexto da pandemia 
Covid-19, as Instituições Sociais no Município 
de Loures, são a primeira porta de apoio a 
milhares de famílias, quando faltaram os seus 
rendimentos; 

 
2.º Considerando que as Instituições Sacias 

fazem parte integrante da linha de apoio social 
da Câmara Municipal de Loures, para a 
entrega de bens alimentares e outros; 

 
3.º Considerando que ao longo desta trajetória, as 

Instituições Sociais no Município de Loures 
demonstraram a sua capacidade de resposta, 
baseada nos contornos do humanismo, 
sedimentado pela dádiva do voluntariado, 
empenhando recursos no apoio solidário aos 
mais fragilizados; 

 
4.º Considerando que este potencial de resposta 

envolveu: 
 
- A cedência de instalações para receberem 

aqueles que mais precisaram; 
 
- A entrega de refeições diariamente nos 

centros de acolhimento temporário para as 
pessoas em situação de sem-abrigo; 

 
- A recolha de bens alimentares para distribuir 

às famílias; 
 
- O apoio aos sem-abrigo, identificando os 

casos e levando bens alimentares; 
 
- O acompanhamento de crianças e jovens em 

contextos sociais marcados pelo estigma; 
 
- A Proteção dos seus utentes nos 

equipamentos sociais, criando novas rotinas; 

- O investimento em materiais de proteção e 
segurança, para os seus trabalhadores. 

 
 
5.º Considerando que os reflexos desta pandemia 

afetarão muitos setores da nossa comunidade, 
suscitando por isso a continuidade deste 
envolvimento; 

 
6.º Considerando que este contexto fragilizará 

ainda mais as Instituições Sociais, 
confrontando-as com um decréscimo 
significativo de receitas, que se prolongará 
possivelmente por mais tempo; 

 
7.º Considerando finalmente que é hora de 

retribuir ao Setor Social do Município de 
Loures, o que ele deu nos últimos meses, 
reforçando os seus alicerces para o futuro, 
tendo em conta o seu papel sociocomunitário. 

 
 
Nesse sentido, os eleitos pelo Partido Socialista 
propõem que a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida a 25 de junho, delibere: 
 
• Que a Câmara Municipal de Loures mantenha 

os apoios financeiros de caráter excecional, 
criados neste contexto da pandemia e 
enquanto esta se mantiver, contrapondo-os à 
quebra de receitas destas Instituições Sociais. 

 
 
Esta moção, depois de aprovada deverá ser 
enviada para as seguintes entidades: 
 
- Câmara Municipal de Loures 
- Instituições Sociais do Concelho 
- Juntas de Freguesia do Concelho 
- Assembleias de Freguesia do Concelho 
- Rede Social da Câmara 

 
 

Loures, 25 de junho de 2020 
 

Os eleitos do Partido Socialista 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PROLONGAMENTO DOS TRABALHOS 
 

Às 23h53m foi, pelo Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal, proposta, e unanimemente aceite, a 
prossecução dos trabalhos da Sessão até final da 
apreciação, discussão e votação dos Contratos 
Interadministrativos de delegação de 
competências da Câmara Municipal nas 
Freguesias/Uniões de Freguesias, ficando 
agendada uma segunda Reunião para o dia 2 de 
julho de 2020. 

 
 
 
 
 

DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

Contratos Interadministrativos de Investimento 
entre o Município de Loures 

e as Freguesias/Uniões de Freguesias 
 

Proposta de aprovação 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. 
 
(Autorização, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 274/2020 

 
[Aprovada na 64.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 17 de junho de 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; 
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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 
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 das 
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) 
 
 
 
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”. 
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Proposta de aprovação 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. 
 
(Autorização, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 299/2020 

 
[Aprovada na 64.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 17 de junho de 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; 
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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. 

 
 

Loures, 9 de junho de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 

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 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. 
 
(Autorização, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 300/2020 

 
[Aprovada na 64.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 17 de junho de 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 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. 
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Loures, 9 de junho de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 

 
 
(Aprovada por maioria, com a abstenção do 
Representante do PAN - Pessoas-Animais-
Natureza e os votos a favor dos demais 
Representantes) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: a Minuta do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de 
Competências - Investimento na Freguesia de 
Loures - encontra-se disponibilizada no Anexo 
“Contratos Interadministrativos”. 

 
 
 
 
 

A Sessão terminou às 00h15 m do dia 26 de junho 
de 2020. 
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ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES 
E 

FREGUESIAS/UNIÕES DE FREGUESIAS 
 
 
 

ANEXOS ÀS PROPOSTAS DE DELIBERAÇÃO 
 

• N.º 274/2020 
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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) 
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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; 
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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 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. 
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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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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; 
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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. 



 
 

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) 

 

 

 


