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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

68.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 12 de agosto de 2020 

 
 
 
 

PRESENÇAS 
 

• Sr. Presidente da Câmara em exercício 
 
 
 
Senhoras Vereadoras: 
 
• Maria Rita Colaço Leão 
 
• Maria Arlete Rodrigues Augusto Barata Simão 
 
• Ivone de Fátima da Cunha Gonçalves 
 
 
 
Senhores Vereadores: 
 
• Tiago Farinha Matias 
 
• Gonçalo Filipe Vintém Caroço 
 
• Paulo Rui Luís Amado 
 
• Nuno Ricardo Conceição Dias 
 
• Carlos César Cipriano Araújo 
 
• Nuno Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho 
 
• João Manuel Ferreira Calado 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Justificadas as faltas da Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos santos Bernardo 
Lopes e do Sr. Vereador António Manuel Lopes 
Marcelino à presente Reunião 

 
 
 
 
 

No início da Reunião, foi, pelo Sr. Vereador 
Gonçalo Caroço, apresentada informação 
alargada sobre a situação concelhia da pandemia 
causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e a 
doença COVID-19, e, designadamente, referente 
ao próximo início do ano escolar. 

 
 
 
 
 

ADMISSÃO DE PROPOSTA 
 

Proposta de Deliberação n.º 410/2020 - Proposta 
de aprovação da 11.ª Alteração Orçamental 
Permutativa ao Orçamento 2020 e Opções do 
Plano 2020-2023. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 

 
 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 65.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 1 de 
julho de 2020. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Maria 
Arlete Rodrigues Augusto Barata Simão e o Sr. 
Vereador Carlos César Cipriano Araújo, por 
não terem estado presentes naquela Reunião) 
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SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

CP 25/2020 - PABS/299/2020 
Proposta de aprovação da Proposta n.º 209/2020 
do Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, relativa ao 
Concurso Público n.º 25/2020 para Prestação de 
Serviço de Recolha Mecanizada de Resíduos de 
Contentores Urbanos - 10 Circuitos, divididos em 3 
Lotes. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 402/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Há a necessidade de reforçar, com recurso à 

aquisição de serviços externos, o serviço 
público de recolha de resíduos sólidos 
urbanos; 

 
B. O Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), na 
sua 67.ª Reunião Ordinária, de 27 de julho de 
2020, aprovou remeter aos municípios de 
Loures e Odivelas, a proposta n.º 209/2020 
relativa à autorização de despesa e início de 
procedimento para “Prestação de Serviços de 
Recolha Mecanizada de Resíduos de 
Contentores Urbanos - 10 circuitos”, dividido 
em 3 lotes - CP 25/2020 - PABS/299/2020, por 
Concurso Público com preço base de 
3.672.000,00 € (três milhões, seiscentos e 
setenta e dois mil euros), valor repartido da 
seguinte forma: Preço Base do Lote 1 - 
1.075.680,00 € (um milhão, setenta e cinco mil 
seiscentos e oitenta euros), Preço Base Lote 2 
- 1.075.680,00 € (um milhão, setenta e cinco 
mil seiscentos e oitenta euros) e Preço Base 
Lote 3 - 1.520.640,00 € (um milhão quinhentos 
e vinte mil, seiscentos e quarenta euros). 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal, nos termos do Código da 
Contratação Pública, com fundamentação de facto 
e de direito na informação I10885/2020 de 16 de 
julho, aprove a proposta apresentada pelo 
Conselho de Administração dos SIMAR n.º 
209/2020, de 27 de julho de 2020. 

 
 
 
 

Loures, 31 de julho de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

N.º 209/2020 
 

Considerando o conteúdo da informação com o registo 
I/10885/2020, referente à autorização de despesa e 
início de procedimento para Prestação de Serviços de 
Recolha Mecanizada de Resíduos de Contentores 
Urbanos - 10 circuitos, divididos em 3 Lotes - CP 
25/2020 - PABS/299/2020, por Concurso Público com o 
preço base de 3.672.000,00 € (três milhões, seiscentos 
e setenta e dois mil euros), valor repartido da seguinte 
forma: Preço Base do Lote 1 - 1.075.680,00 € (um 
milhão, setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta euros) 
Preço Base Lote 2 - 1.075.680,00 € (um milhão, setenta 
e cinco mil, seiscentos e oitenta euros) e Preço Base 
Lote 3 - 1.520.640,00 € (um milhão, quinhentos e vinte 
mil, seiscentos e quarenta euros); 
 
Considerando a necessária aprovação dos Órgãos 
competentes para contratar (Órgãos Executivos dos 
Municípios de Loures e Odivelas) submete-se à 
aprovação: as Peças do Procedimento; a Constituição 
do Júri e a nomeação do Gestor de Contrato Hélder 
Jorge Lucas, assim como as delegações de 
competências e o apoio jurídico ao júri do procedimento. 
 
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 

 
(a) Paulo Piteira Leão 

 
 
 

Extrato da Informação com o registo I/10885/2020 
 

[…] 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 de Riscos de Gestão, 
de acordo com o artigo 67.º do CCP, sugere-se: 
 
Membros efetivos: 
 
- Ana Rita Alves, como Presidente; 
 
- Mário Machado, substitui o Presidente na sua 

ausência ou impedimento; 
 
- Lurdes Lousa. 
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Membros Suplentes 
 
- Mafalda Simplício; 
 
- Alexandra Cunha: 
 
- Manuela Afonso: 
 
- Florbela Claro Ferreira. 
 
Submete-se a decisão superior a nomeação de Hélder 
Jorge Lucas, 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 da 
Divisão de Aprovisionamento, com possibilidade de 
subdelegação, as competências referidas nos artigos 
77.º, 85.º, 100.º e n.º 3 do 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 maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara em exercício e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária, e as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 

 
 
 
 
 

COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO SOCIAL 
 

Processo n.º 53055/DCA/2020 
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 
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, enquanto 
peças do procedimento. 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 403/2020 
 

Considerando que: 
 
A. Foi efetuada a informação 26/DIS/PH, com 

registo Webdoc E/74574/2020 com os 
respetivos anexos, proveniente do 
Departamento de Coesão Social e Habitação 
(DCSH) e com despacho superior 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”, mediante 
uso de um procedimento do tipo ajuste direto, 
procedimento aquisitivo esse que tem o 
número de processo 53055/DCA/2020; 

 
B. O contrato terá início imediatamente após a 

adjudicação e terá um período de vigência 
contratual de 30 dias, salvo se a realização 
integral da despesa prevista ocorrer em 
período inferior aos referidos 30 dias, tendo o 
contrato o seu termo de acordo com a 
condição que se verificar primeiro; 

 
C. Atenta a fundamentação apresentada na 

referida fundamentação e tendo presente o 
disposto no n.º 2 do artigo 1.º e no n.º 1 do 
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 
de março, na sua redação atual, 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; 

 
D. 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: 

 
- 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; 
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- Estas entidades são diariamente confrontadas 
com 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 (como no 
caso das empregadas domésticas, 
cabeleireiras, manicures, etc.), e que por isso 
se encontram em situação de exclusão e 
pobreza social; 

 
- Neste contexto, o Município criou 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. Pretende-se com esta rede social 
proporcionar uma resposta integrada, às 
situações sinalizadas pelos próprios ou outros 
que pretendam ajuda na resolução do seu 
problema, onde se inclui a ajuda alimentar; 

 
- A dimensão desta procura e a pressão 

provocada nas entidades sociais 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, 
entendeu o Município de Loures apoiar estas 
entidades com a atribuição de bens 
alimentares essenciais para a prestação da 
resposta do apoio alimentar; 

 
- Procurou com estas parcerias 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. Com estas medidas de apoio, 
pretende-se uma resposta célere e eficaz às 
famílias que dela necessita com 
procedimentos adequados à mitigação da 
propagação da COVID-19; 

 
E. 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, estimando-se que o 
Município de Loures possa vir a pagar o preço 
contratual global de 74.500,00 € (setenta e 
quatro mil e quinhentos euros), a que acresce 

IVA à taxa legal em vigor, tudo à luz 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 termos 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 artigo 24.º, bem como 
nos termos do disposto nos artigos 17.º, 36.º, 
47.º e 290.º-A, todos do Código dos Contratos 
Públicos (CCP), na sua versão atual; 

 
F. Sendo necessário, nomeadamente, informar 

os fundamentos aduzidos pelo serviço 
requisitante com vista à contratação à luz do 
disposto no identificado Decreto-Lei n.º 10-
A/2020, 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; 

 
G. A despesa estimada de 74.500,00 € (setenta e 

quatro mil e quinhentos 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 I que contém a listagem dos referidos 
bens assim como o demais conteúdo 
imediatamente atrás identificado; 

 
H. A respetiva despesa está prevista e ocorrerá 

pela rubrica 0703 020121 2020 A 12, 
conforme PRC 2682/2020, datada de 
05/08/2020; 

 
I. 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; 

 
J. 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; 
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K. À luz da previsão legal do n.º 5 do artigo 2.º do 
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 
que a tanto consente, o contrato iniciará 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, sendo que tal se mostra 
previsto no Caderno de Encargos e no 
Convite, consoante o caso. 

 
 
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), 
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 artigo 24.º e o disposto nos artigos 17.º, 36.º, 
47.º e 290.º-A, todos os últimos artigos do Código 
dos Contratos Públicos (CCP), na sua redação 
atual, 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, 5 de agosto de 2020 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

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)/Divisão de Intervenção Social, através 
de informação 26/DIS/PH, com registo 
Webdoc E/74574/2020, com despacho de 
concordância do Sr. Vereador da Câmara 
Municipal de Loures, Gonçalo Caroço, 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, tendo o procedimento aquisitivo em 
causa o n.º de processo 53055/DCA/2020. 

 
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 
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 

artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos 
constitui fundamento para a escolha do 
procedimento agora proposto, desde logo, a 
sua adequação à previsão legal para o efeito, 
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- Com efeito perante a situação de emergência 

de saúde pública declarada pela Organização 
Mundial de Saúde, provocada pela pandemia 
do novo Coronavírus SARS-CoV2, tem-se 
verificado necessário adotar um conjunto de 
medidas de caráter extraordinário e 
temporário, para fazer face aos graves efeitos 
causados por este vírus. 
Nesse sentido, o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 
de 13 de março, na sua redação atual, veio 
concretizar algumas dessas medidas, através 
da aprovação, entre outras, de um regime 
excecional de contratação pública e de 
autorização de despesa, tendo em vista a 
conciliação da celeridade procedimental 
exigida com a defesa dos interesses do 
Estado e a rigorosa transparência nos gastos 
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públicos, uma vez que a excecionalidade dos 
acontecimentos diários conduz a que as 
necessidades sejam muito difíceis de prever a 
breve ou médio prazo, bem como obrigam à 
adoção urgente de respostas. 
Ao abrigo do disposto naquele Decreto-Lei, a 
adoção de medidas excecionais tem como 
alcance as de prevenção, contenção e 
mitigação da infeção epidemiológica por 
SARS-CoV2, bem como as de reposição da 
normalidade na sequência da mesma, sempre 
com respeito pelo princípio da eficiência dos 
gastos públicos - cfr. artigo 2.º. 
Neste contexto, o Município de Loures - 
enquanto autarquia local com atribuições de 
promoção e salvaguarda dos interesses 
próprios das respetivas populações, em 
particular no domínio da ação social - não 
pode ignorar o impacto económico e social da 
pandemia no acesso a bens alimentares, e 
outros, em particular por famílias sinalizadas 
com carências de apoio social. Nem tão pouco 
permitir, que atentas as medidas de 
prevenção, contenção e mitigação de saúde 
pública em curso, sejam, elas próprias, 
durante o período em que esta pandemia se 
verifica, focos e pontos de propagação do 
vírus, quer pela necessidade de pedidos de 
ajuda, quer pela necessidade de subsistência. 
Nessa medida, impõe-se providenciar o apoio 
na aquisição de géneros alimentícios, e 
outros, em formato de cabaz, garantindo que 
esses géneros são adquiridos nas condições 
de higiene e segurança que evitam a 
propagação do novo Coronavírus e com a 
menor exposição possível das famílias ao 
risco de contágio e disseminação comunitária 
daquele. 
Por se tratar de uma situação excecional 
motivada pelo interesse público, tendo em 
vista a salvaguarda das missões de saúde 
pública e de assistência e abastecimento das 
populações, em particular das mais 
carenciadas, é imperioso o recurso a 
mecanismos de contratação pública, também 
eles excecionais. 
Aliás, do levantamento efetuado pelos 
serviços municipais da Câmara Municipal de 
Loures constata-se que continua a existir um 
crescente aumento do número de famílias, 
que apesar da progressiva retoma da 
atividade económica no País e 
desconfinamento, continua a não ter os meios 
e recursos necessários e adequados a prover 
pela sua subsistência e dos seus agregados 
familiares. Assim, considerando a 
impossibilidade de satisfação da necessidade 
por via dos recursos próprios do Município, e 
atento o caráter excecional e temporário da 
situação de calamidade que o País atravessa, 

urge dar início ao presente procedimento, nos 
termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 
do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 
13 de março, na sua redação atual. 
 
Com efeito, está em causa a necessidade de 
adquirir, com a máxima celeridade, bens 
alimentares, e outros, necessários à 
subsistência das famílias sinalizadas pelo 
serviço municipal requisitante, conforme lista 
que se junta em Anexo, salvaguardando-se o 
seu abastecimento alimentar em quantidades 
e preços adequados. A não realização 
imediata deste abastecimento, ou o seu 
adiamento no tempo, por força do 
cumprimento dos habituais trâmites e prazos 
previstos no Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, na sua redação atual, pode 
tornar inútil a salvaguarda dos interesses 
públicos atrás referidos. Aliás, é por ser assim 
que os trâmites e prazos associados às fases 
de tramitação dos diversos procedimentos pré-
contratuais, consagrados no CCP, não são 
adequados a reagir contra situações em que 
se verifique a urgência imperiosa da 
prestação, como a ora em causa. 
E pese embora esta aquisição de bens não 
permita colmatar todas as necessidades, 
limita-se ao estritamente necessário para os, 
acima, fins a prosseguir. 

 
5- 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 11/04), e nos termos 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 artigo 24.º, bem como nos 
termos do disposto nos artigos 17.º, 36.º, 47.º 
e 290.º-A, todos do Código dos Contratos 
Públicos (CCP), na sua versão atual. 

 
6- Propõe-se que seja convidada a apresentar 

proposta, através de e-mail, no prazo de 3 
(três) dias, através do e-mail 
susana_prates@cm-loures.pt, a seguinte 
entidade: 

 
- Sogenave - Sociedade Geral de 

Abastecimentos à Navegação e Indústria 
Hoteleira, S.A. 
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7- A respetiva despesa se encontra cabimentada 
na rubrica 0703 020121 2020 A 12, conforme 
PRC 2682/2020, datada de 05/08/2020. 

 
8- Os preços base unitários indicados foram 

definidos pelo serviço requisitante, serviço 
esse que apresentou a seguinte 
fundamentação para tal preço: “O preço base 
do procedimento é fixado em termos unitários 
para os diversos bens que se pretende 
adquirir, conforme deverá constar do Caderno 
de Encargos, sendo tais preços base unitários 
fixados a partir da consideração dos preços 
base unitários anteriormente estabelecidos em 
fornecimentos de bens de idêntica natureza.” 
 
A despesa máxima a realizar no âmbito deste 
procedimento é fixada em 74.500,00 € 
(setenta e quatro mil e quinhentos euros), a 
que acresce IVA à taxa legal em vigor, não 
podendo o preço contratual global que se 
venha a pagar, pois, ultrapassar tal montante. 

 
9- 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 na 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. 

 
10- 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. 

 
11- O contrato será reduzido a escrito e não 

haverá lugar a caução. 
 
12- 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. 

 
 
 

Loures, 5 de agosto de 2020. 
 

A Assistente Técnica/Instrutora do processo 
 

Susana Prates 
 
 
 
 

A Coordenadora Técnica 
 

Ana Paula Pardal 
 
 
 

De acordo: 
 

O Chefe da DCA 
 

Viriato Aguilar 
 
 
 

CONVITE 
À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 
NO ÂMBITO DE AJUSTE DIRETO, 

NOS TERMOS DO CÓDIGO 
DOS CONTRATOS PÚBLICOS, 

APROVADO PELO DECRETO-LEI 
n.º 18/2008, DE 29 DE JANEIRO, 

NA SUA REDAÇÃO ATUAL 
 

1- Nos termos 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 artigo 24.º 
do Código dos Contratos Públicos (CCP), o 
Município de Loures, entidade adjudicante, 
com sede na Praça da Liberdade, 2674-501, 
NIPC: 501294996, com o número de telefone 
geral 211150100, telefax 211151712, com o e-
mail dca@cm-loures.pt, entidade adjudicante, 
convida a apresentar proposta no 
procedimento do tipo ajuste direto, para 
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”, a seguinte entidade: 

 
- Sogenave - Sociedade Geral de 

Abastecimentos à Navegação e Indústria 
Hoteleira, S.A. 

 
2- A decisão de contratar foi tomada 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 11/04), e nos termos 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, bem como 
nos termos do disposto nos artigos 17.º, 36.º, 
47.º e 290.º-A, todos do Código dos Contratos 
Públicos (CCP), na sua versão atual. 
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3- A proposta apresentada pela entidade 
convidada deve ser constituída pelos 
seguintes documentos, os quais devem, 
obrigatoriamente, ser redigidos em língua 
portuguesa: 

 
a) Documento previsto na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 57.º do Código dos Contratos Públicos 
(Declaração do concorrente de aceitação do 
conteúdo do caderno de encargos), elaborado 
em conformidade com o modelo constante do 
anexo I ao mencionado Código (o qual se 
anexa), assinado pelo concorrente ou por 
representante que tenha poderes para o 
obrigar. 

 
b) Certidão da Conservatória do Registo 

Comercial. 
 
c) Documentos que, em função do objeto do 

contrato a celebrar e dos aspetos da sua 
execução submetidos à concorrência pelo 
caderno de encargos, contenham os atributos 
da proposta, de acordo com os quais o 
concorrente se dispõe a contratar, conforme o 
previsto na alínea b) do artigo 57.º do Código 
dos Contratos Públicos, designadamente o 
preço por bem, tendo em conta a unidade de 
medida referida, conforme mapa de produtos 
em Anexo II ao presente convite e que faz 
também parte integrante do Caderno de 
Encargos, mediante preenchimento integral 
desse mesmo Anexo II. O referido Anexo II 
segue em formato Excel editável para efeitos 
de preenchimento pela entidade convidada. 

 
- O preço da proposta deverá ser expresso em 

euros, por extenso e algarismos, e não incluirá 
o IVA, devendo o concorrente indicar a taxa 
legal, se aplicável. Em caso de divergência 
prevalece o preço indicado por extenso. 
Sempre que na proposta sejam indicados 
vários preços, em caso de qualquer 
divergência entre eles, prevalecem sempre, 
para todos os efeitos, os preços parciais, 
unitários ou não, mais decompostos. 

 
d) A proposta deverá ser assinada pelo 

concorrente ou seu representante. 
 
e) A não apresentação de qualquer um dos 

documentos referidos nas alíneas anteriores 
determinará a exclusão da proposta conforme 
previsto no artigo 146.º, n.º 2, alínea d), do 
Código dos Contratos Públicos. 

 
4- A proposta deverá ser apresentada no prazo 

máximo de 3 (três) dias, através de e-mail 
para susana_prates@cm-loures.pt. 

 

5- Os esclarecimentos necessários à boa 
compreensão e interpretação das peças do 
procedimento, podem ser solicitados pelo 
interessado através do e-mail indicado para 
apresentação da proposta, no primeiro dia do 
prazo fixado para a apresentação da mesma. 

 
6- Em anexo remete-se o Caderno de Encargos, 

o qual compreende as cláusulas a incluir no 
contrato a celebrar na sequência deste 
procedimento pré-contratual. 

 
7- A proposta apresentada não será objeto de 

negociação, sem prejuízo do previsto no n.º 2 
do artigo 125.º do CCP. 

 
8- A proposta será adjudicada desde que o 

concorrente apresente a mesma em total 
conformidade com as regras das peças do 
procedimento. 

 
9- De acordo com o disposto no artigo 81.º do 

CCP, e o disposto nos artigos 2.º, e 4.º a 6.º 
da Portaria n.º 372/2017, de 14 de dezembro, 
o adjudicatário deverá, no prazo de 5 (cinco) 
dias, contados a partir da data da notificação 
da decisão de adjudicação, apresentar os 
seguintes documentos de habilitação, sob 
pena de caducidade da mesma, nos termos 
das alíneas a), b) e c) do número 1 do artigo 
86.º do CCP: 

 
- Declaração indicada na alínea a) do número 1 

do artigo 81.º do Código dos Contratos 
Públicos (CCP) (Modelo constante do Anexo II 
do CCP). 

 
- Documentos a que alude a alínea b) do n.º 1 

do artigo 81.º do CCP, comprovativos de que 
não se encontra nas situações previstas nas 
alíneas b), d), e) e h) do n.º 1 do artigo 55.º do 
Código dos Contratos Públicos. 

 
- Documento comprovativo do registo e das 

respetivas atualizações de beneficiário efetivo 
no Registo Central do Beneficiário Efetivo, nos 
termos previstos no art.º 36.º do RJRCBE. 

 
- Quando os documentos de habilitação 

exigidos se encontrem disponíveis na Internet, 
o adjudicatário pode, em substituição da 
apresentação da sua reprodução, indicar à 
entidade adjudicante o endereço do sítio onde 
aqueles documentos podem ser consultados, 
bem como a informação necessária a essa 
consulta, desde que os referidos sítio e 
documentos dele constantes estejam redigidos 
em língua portuguesa. 
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10- Conforme previsto no n.º 3 do artigo 86.º do 
Código dos Contratos Públicos, no caso de se 
verificarem as situações previstas no n.º 1 do 
mesmo artigo, por facto que não seja 
imputável ao adjudicatário, fica estabelecido 
um prazo adicional mínimo de 2 (dois) dias 
para a apresentação dos documentos em 
falta, o qual poderá vir a ser dilatado em 
função das razões invocadas pelo 
adjudicatário. 

 
10i)- Verificando-se a caducidade da adjudicação 

por falta de apresentação dos documentos 
de habilitação por parte do adjudicatário, por 
facto que lhe seja imputável, está prevista a 
aplicação do regime contraordenacional, o 
qual tipifica a não apresentação dos 
documentos de habilitação por parte do 
adjudicatário como contraordenação muito 
grave, com a cominação de aplicação de 
coima e eventual sanção acessória de 
privação do direito de participar em qualquer 
procedimento adotado para a formação de 
contratos públicos, encontrando-se a 
entidade adjudicante adstrita à obrigação da 
participação daquela falta à entidade que 
detém a competência para instaurar e 
arquivar o respetivo processo de contra 
ordenação (artigos 455.º n.º 2, 456.º, 460.º e 
461.º, entre outros, do Código dos Contratos 
Públicos) 

 
11- As notificações previstas e devidas nos termos 

do Código dos Contratos Públicos, bem como 
quaisquer comunicações a ocorrer entre as 
entidades intervenientes no procedimento e 
relativas à fase de formação do contrato, 
serão efetuadas através e-mail. 

 
12- O concorrente é obrigado a manter a respetiva 

proposta pelo prazo de 66 dias, contados a 
partir da data do termo do prazo fixado para 
apresentação da mesma. 

 
13- Não são admitidas propostas variantes. 
 
14- O contrato será reduzido a escrito. Todos os 

encargos, despesas e impostos inerentes à 
redução do contrato a escrito são a suportar 
pela entidade adjudicatária. A liquidação da 
taxa devida pela redução a escrito do contrato, 
é feita de acordo com o Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, publicado no 
Diário da República, n.º 187, 2.ª Série, de 25 
de setembro de 2009, que estabelece ser 
devida uma taxa de 11,00 € por página pela 
redução a escrito de contratos celebrados ao 
abrigo do Código dos Contratos Públicos. 

 
… 

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

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Os Anexos I e II e o 
Caderno de Encargos encontram-se 
disponibilizados em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
 
 
 
 
Processo n.º 53056/DCA/2020 
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 
Proposta de aprovação do proposto no documento 
sob o título “proposta de autorização para início e 
tipo de procedimento, do Caderno de Encargos, 
do Programa do Concurso e da Minuta do Anúncio 
do Concurso. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 404/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Foi efetuada a informação 27/DIS/PH, com 

registo Webdoc E/74632/2020 com os 
respetivos anexos, proveniente do 
Departamento de Coesão Social e Habitação 
(DCSH) e com despacho superior 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 no dia imediatamente 

seguinte ao da sua outorga e assinatura 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, tendo o contrato o seu termo 
de acordo com a condição que se verificar 
primeiro; 
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C. Atenta a fundamentação apresentada na 
referida informação, mostra-se adequado 
adotar o procedimento do tipo concurso 
público, sem publicitação no Jornal Oficial da 
União Europeia, ao abrigo do disposto nos 
artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º e 20.º, 
n.º 1, alínea b), todos do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro (na sua redação 
atual), procedimento aquisitivo esse que tem o 
número de processo 53056/DCA/2020; 

 
D. 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: 

 
- 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; 

 
- Estas entidades são diariamente confrontadas 

com 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 (como no 
caso das empregadas domésticas, 
cabeleireiras, manicures, etc.), e que por isso 
se encontram em situação de exclusão e 
pobreza social; 

 
- Neste contexto, o Município criou 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. Pretende-se com esta rede social 
proporcionar uma resposta integrada, às 
situações sinalizadas pelos próprios ou outros 
que pretendam ajuda na resolução do seu 
problema, onde se inclui a ajuda alimentar; 

 
- A dimensão desta procura e a pressão 

provocada nas entidades sociais 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, 
entendeu o Município de Loures apoiar estas 
entidades com a atribuição de bens 
alimentares essenciais para a prestação da 
resposta do apoio alimentar; 

- Procurou com estas parcerias 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. Com estas medidas de apoio, 
pretende-se uma resposta célere e eficaz às 
famílias que dela necessita com 
procedimentos adequados à mitigação da 
propagação da COVID-19. 

 
E. O órgão competente para contratar, autorizar 

a despesa, escolher o procedimento, aprovar 
as peças do procedimento (Caderno de 
Encargos, o Programa do Concurso e a 
Minuta do Anúncio do Concurso), 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, estimando-se 
que o Município de Loures possa vir a pagar o 
preço contratual global de 213.900,00 € 
(duzentos e treze mil e novecentos euros), a 
que acresce IVA à taxa legal em vigor, tudo à 
luz 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; 

 
F. Sendo necessário, nomeadamente, informar 

os fundamentos aduzidos pelo serviço 
requisitante, nomeadamente, 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, para a proposta de 
decisão de não adjudicação por lotes, bem 
como propor o gestor do contrato a celebrar e 
o júri que conduzirá o procedimento, foi 
elaborado documento intitulado de “proposta 
de autorização para início e tipo de 
procedimento, nomeação do júri e designação 
do gestor do contrato” que se anexa, também 
para efeitos de aprovação; 

 
G. A despesa estimada de 213.900,00 € 

(duzentos e treze mil e novecentos euros), a 
que acresce IVA à taxa legal em vigor, 
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 
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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 I que contém a 
listagem dos referidos bens assim como o 
demais conteúdo imediatamente atrás 
identificado; 

 
H. A respetiva despesa está prevista e ocorrerá 

pela rubrica 0703 020121 2020 A 12, 
conforme PRC 2683/2020, datada de 
05/08/2020; 

 
I. 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. 

 
 
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, aprovar: 
 
1. O proposto no documento sob o título 

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

 
2. O Caderno de Encargos, o Programa do 

Concurso e a Minuta do Anúncio do Concurso, 
que se anexam, enquanto peças do 
procedimento aquisitivo 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”, 
procedimento aquisitivo esse que tem o 
número de processo 53056/DCA/2020. 

 
 

Loures, 6 de agosto de 2020 
 

O Presidente em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO 
PARA INÍCIO E TIPO DE PROCEDIMENTO, 

NOMEAÇÃO DO JÚRI 
E DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO 

 

1- Na sequência da solicitação efetuada pelo 
Departamento de Coesão Social e Habitação 
(DCSH), através de informação 27/DIS/PH/, 
datada de 04/08/2020, com registo Webdoc 
E/74632/2020, com despacho superior de 
concordância, e pelas razões dela constantes, 
foram instruídas as respetivas peças do 
procedimento, o Caderno de Encargos, o 
Programa do Concurso e a Minuta do Anúncio 
do Concurso, bem como o presente 
documento, peças e documento esses que 
foram sujeitos à devida apreciação jurídica, 
tendo sido observado o tipo de procedimento 
aquisitivo indicado no Pedido de Aquisição 
(PAQ), tendo o referido procedimento 
aquisitivo o número de processo 
53056/DCA/2020. 

 

2- Assim, o procedimento será do tipo concurso 
público, sem publicitação no Jornal Oficial da 
União Europeia, ao abrigo do disposto nos 
artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º e 20.º, 
n.º 1, alínea b), todos do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro (na sua redação 
atual), com vista à celebração de um contrato 
que tem por objeto, a “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- A necessidade em causa encontra-se 
devidamente identificada e fundamentada pelo 
serviço requisitante conforme se passa a 
transcrever: 

 

- “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. 

 

- Estas entidades são diariamente confrontadas 
com 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 (como no 
caso das empregadas domésticas, 
cabeleireiras, manicures, etc.), e que por isso 
se encontram em situação de exclusão e 
pobreza social. 
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- Neste contexto, o Município criou 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. Pretende-se com esta rede social 
proporcionar uma resposta integrada, às 
situações sinalizadas pelos próprios ou outros 
que pretendam ajuda na resolução do seu 
problema, onde se inclui a ajuda alimentar. 

 
- A dimensão desta procura e a pressão 

provocada nas entidades sociais 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, 
entendeu o Município de Loures apoiar estas 
entidades com a atribuição de bens 
alimentares essenciais para a prestação da 
resposta do apoio alimentar. 

 
- Procurou com estas parcerias 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. Com estas medidas de apoio, 
pretende-se uma resposta célere e eficaz às 
famílias que dela necessita com 
procedimentos adequados à mitigação da 
propagação da COVID-19”. 

 
4- A rede de apoio alimentar é constituída pelas 

seguintes entidades: os Grupos Sócio 
Caritativos das Fábricas das Igrejas de Santo 
Antão do Tojal e de São Julião do Tojal, 
Camarate, São José da Nazaré, Santa Maria 
de Loures, Santa Iria de Azóia; os Centros 
Sociais Paroquiais de Santo António dos 
Cavaleiros, Moscavide, Bobadela, São Pedro 
de Lousa, São Saturnino de Fanhões, Nossa 
Senhora das Graças; as Associações Infanta 
D. Mafalda, O Cantinho das Crianças do Prior 
Velho, O Saltarico, Vida Cristã Filadélfia, 
Pomba da Paz, Moradores de Santo António 
dos Cavaleiros, Jardim de Infância O Nosso 
Mundo, Luiz Pereira Motta, Nossa Senhora 
dos Anjos e a Associação Para a Mudança e 
Representação Transcultural, a Conferência 
Vicentina de São João Batista, o Secretariado 
Diocesano de Lisboa da Obra Nacional da 
Pastoral dos Ciganos - Centro Verdine, Centro 
de Dia da Terceira Idade da Freguesia de 
Unhos, StartSocial, Prosaudesc e Loja Social 
Municipal; Instituição de Apoio Social da 
Freguesia de Bucelas; Santa Casa da 

Misericórdia de Loures; Cooperativa de 
Solidariedade Social os Amigos de Sempre; as 
Associações de Reformados Pensionistas e 
Idosos de São Julião do Tojal, Santa Iria de 
Azóia, Prior Velho, Bobadela e Sacavém; 
Casa do Gaiato, Casa do Infantado, Desafio 
Jovem, CREACIL, CREVIDE - Creche Popular 
de Moscavide; Fundação da Obra da Nossa 
Senhora da Purificação e as Uniões de 
Freguesias de Moscavide e Portela e U.F. de 
Sacavém e Prior Velho, todas apoiadas pelo 
Município com bens alimentares. 

 
5- Para prossecução do processo de despesa, 

propõe-se a aprovação das peças do 
procedimento, Caderno de Encargos, o 
Programa do Concurso e a Minuta do Anúncio 
do Concurso, 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 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. 

 
6- Para efeitos de apresentação de propostas, a 

qual terá de ocorrer através da plataforma 
eletrónica Vortalnext, tem-se por adequado 
que seja estabelecido um prazo de 9 (nove) 
dias, a contar da data de envio do anúncio do 
concurso público para o Diário da República, 
terminando o prazo às 18 horas do 9.º (nono) 
dia. 
Se o termo do prazo ocorrer num sábado, 
domingo ou feriado, tal termo transfere-se 
para as 18 horas do primeiro dia útil seguinte. 

 
7- A respetiva despesa se encontra cabimentada 

na rubrica 0703 020121 2020 A 12, conforme 
PRC 2683/2020, datada de 05/08/2020. 

 
8- O preço base do procedimento e sua 

fundamentação foi apresentado nos seguintes 
termos pelo serviço requisitante: 

 
“O preço base do procedimento é fixado em 
termos unitários para os diversos bens que se 
pretende adquirir, conforme deverá constar do 
Caderno de Encargos, sendo tais preços base 
unitários fixados a partir da consideração dos 
preços base unitários anteriormente 
estabelecidos em fornecimentos de bens de 
idêntica natureza. 
A despesa máxima a realizar no âmbito deste 
procedimento é fixada em 213.900,00€ 
(duzentos e treze mil e novecentos euros), a 
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que acresce IVA à taxa legal em vigor, não 
podendo o preço contratual global que se 
venha a pagar, pois, ultrapassar tal montante. 
Considerando que se pretende o fornecimento 
continuado, a realização da despesa até ao 
montante máximo estabelecido de 
213.900,00€ (duzentos e treze mil e 
novecentos euros), será a partir da 
consideração dos preços unitários para os 
diversos bens que venham a ser propostos e 
adjudicados”. 

 
9- Tem-se por adequado propor que seja 

designado o seguinte Júri, nos termos do 
disposto no artigo 67.º do CCP e que lhe seja 
conferida competência para prestar 
esclarecimentos quanto à boa compreensão e 
interpretação a fazer das regras das peças do 
procedimento, nos termos estatuídos nos 
números 1 e 2 do artigo 50.º do CCP, para 
além do previsto no artigo 69.º do mesmo 
Código: 

 
- Presidente - Viriato Aguilar 
 
- 1.º Vogal efetivo - Cecília Teixeira 
 
- 2.º Vogal efetivo - Paula Henriques 
 
- 1.º Vogal suplente - Susana Prates 
 
- 2.º Vogal suplente - Paula Pardal 
 
10- 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 na 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. 

 
11- Fundamenta-se a não aquisição por lotes 

neste procedimento, com base no mencionado 
pelo serviço requisitante na sua informação 
supra referida, nos seguintes termos: 
 
“Por último, atendendo ao objeto da aquisição 
- bens alimentares e produtos de primeira 
necessidade, e à finalidade dos mesmos - 
confeção de refeições/cabazes para 
distribuição pelos beneficiários, cabe informar 
que a adjudicação por lotes não é 
aconselhável, por razões de eficiência na 
organização do processo de 
confeção/distribuição por parte das entidades 
recetoras”. 
 

… 

Loures, 6 de agosto de 2020. 
 

A Assistente Técnica/Instrutora do processo 
 

Susana Prates 
 
 
 

De acordo 
 

O Chefe da DCA 
 

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

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Os documentos Caderno 
de Encargos, Programa de Concurso e Minuta do 
Anúncio do Concurso encontram-se 
disponibilizados em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 

AMBIENTE 
 

Processo n.º 34/DA 
Parque Urbano do Infantado 
Proposta de ratificação da aprovação do pedido, 
apresentado pela firma entidade VEDAP - 
Espaços Verdes, Silvicultura e Vedações, S.A., de 
prorrogação de prazo para a prestação de caução, 
através de garantia bancária, por vinte dias 
contados da data de notificação, com a 
consequente não caducidade da adjudicação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 405/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Foi aprovada na 65.ª Reunião Ordinária da 

Câmara Municipal de Loures, realizada em 
01/07/2020, a adjudicação da empreitada de 
obras públicas do “Parque Urbano do 
Infantado”, Proc. n.º 34/DA, à entidade VEDAP 
- Espaços Verdes, Silvicultura e Vedações, 
S.A.; 
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B. A adjudicatária foi notificada, em 14/07/2020, 
nos termos do disposto pelos artigos 81.º, 
83.º-A, 88.º, 89.º e 90.º, todos do CCP, para, 
no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresentar os 
documentos de habilitação e prestar a 
respetiva caução, no valor de 37.214,00 €, 
correspondente a 5% do valor da adjudicação; 

 
C. No decurso do prazo fixado para a prestação 

da caução veio a adjudicatária requerer à 
entidade adjudicante a prorrogação do prazo 
para a apresentação da garantia bancária por 
vinte dias, com fundamento no facto de “o 
processo de emissão da garantia bancária se 
ter vindo a verificar moroso, devido à atual 
situação epidemiológica com consequências 
na demora da análise do processo (...)”; 

 
D. A fundamentação invocada pela adjudicatária 

permite afastar a presunção prevista pelo n.º 1 
do artigo 91.º do CCP, que determina a 
caducidade da adjudicação se, “(...) por facto 
que lhe seja imputável, o adjudicatário não 
prestar, em tempo e nos termos estabelecidos 
nos artigos anteriores, a caução que lhe seja 
exigida”; 

 
E. Se demonstram fundamentados e 

devidamente atendíveis os argumentos 
apresentados pela adjudicatária, em virtude 
das circunstâncias especiais vigentes no 
âmbito do contexto de pandemia da doença 
COVID-19; 

 
F. Verificada a excecionalidade e a urgência na 

aprovação do pedido de prorrogação de prazo 
para a prestação de caução, através de 
garantia bancária, com a consequente não 
caducidade da adjudicação, foi o mesmo 
aprovado pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal em exercício, em 03 de agosto de 
2020, ao abrigo e nos termos do disposto pelo 
n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
em vigor, devendo a referida aprovação ser 
ratificada pela câmara municipal, na primeira 
reunião após a sua prática, na qualidade de 
órgão competente para a decisão de contratar, 
ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 91.º 
do CCP. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto pela alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º e 
pelo n.º 3 do artigo 35.º, ambos do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
em vigor e do n.º 1 do artigo 91.º do Código dos 
Contratos Públicos, ratificar a aprovação do 
pedido de prorrogação de prazo para a prestação 

de caução, através de garantia bancária, por vinte 
dias contados da data de notificação, com a 
consequente não caducidade da adjudicação. 

 
 

Loures, 4 de agosto de 2020 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

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

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

Processo n.º 1584-A/DOM 
Edifício para Serviços Municipais na Av. De 
Moscavide, n.º 65 - Balcão SIM 
Proposta de ratificação da aprovação dos 
trabalhos complementares, respetiva ordem de 
execução e parecer da fiscalização, referentes às 
Modificações Objetivas do Contrato, e de 
delegação no Presidente da Câmara da 
competência para a adjudicação dos trabalhos 
complementares integrados nas MOC 6 e para 
aprovação da minuta do contrato. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 406/2020 

 
Considerando: 
 
A. Que o diretor Técnico de Fiscalização Eng.º 

Paulo Viana da empresa AVB - Consultores de 
Segurança, Unipessoal, Lda., apresentou um 
relatório referente a trabalhos complementares 
que constituem a sexta Modificação objetiva 
de Contrato (MOC6) para execução de 
trabalhos adicionais necessários no âmbito da 
empreitada “Edifício para Serviços Municipais 
na Av.ª de Moscavide, 65 - Balcão SIM”, em 
Moscavide, de natureza estrutural, 
infraestruturas elétricas, acessibilidades e 
equipamento, que se consideram essenciais 
para um bom acabamento, segurança e 
funcionamento das futuras instalações, 
enquadráveis como não previstos e 
imprevisíveis em conformidade com o 
transcrito no parecer da entidade fiscalizadora; 
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B. O expresso no conteúdo da informação n.º 
210/DO/PR, de 2020.07.29 e Anexos onde 
são propostos os trabalhos complementares 
no montante de 3.040,08 € + IVA (três mil e 
quarenta euros e oito cêntimos) e respetivo 
cabimento; 

 
C. Que o preço atribuído aos trabalhos 

complementares, na sua globalidade (MOC 1, 
MOC 2, MOC 3, MOC 4 e MOC 5), 
corresponde a 18,4 % do valor contratual 
corrigido, não ultrapassando, pois, os limites 
legais definidos no CCP, de 40%; 

 
D. Que havendo urgência na aprovação dos 

trabalhos e não sendo possível reunir o órgão, 
foram os mesmos aprovados pelo Sr. 
Presidente da Câmara, no dia 01/08/2020, ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 35º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto do nº 3 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua versão atual: 
 
1. A ratificação da aprovação dos trabalhos 

complementares e respetiva ordem de 
execução, conforme identificados na 
Informação nº 210/DO/PR, de 2020.07.29 e 
parecer da fiscalização referentes à MOC 6, e 
209/DO/PR de 2020.07.24, no valor de 
3.222,48 € c/IVA incluído (três mil duzentos e 
vinte e dois euros e quarenta e oito cêntimos); 

 
2. A delegação no Presidente da Câmara da 

competência para a adjudicação dos trabalhos 
complementares integrados na MOC 6, nas 
condições de valor e prazo que se venham a 
apurar a final, após audiência prévia, até ao 
valor máximo permitido pela aplicação do 
disposto no artigo 370.º do CCP, e, bem 
assim, a competência para a aprovação da 
minuta do contrato, ao abrigo das disposições 
conjugadas dos artigos 109.º, 98.º, 372.º, 
373.º, 374.º e 375.º, todos do CCP. 

 
 

Loures, 3 de agosto de 2020 
 

O Presidente em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

CULTURA 
 

Proposta de aceitação, a benefício de inventário, 
da doação de bens móveis destinados a 
incorporar o acervo museológico e documental da 
Rede de Museus de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 407/2020 

 
Considerando que: 
 
A. No primeiro quadrimestre de 2020, os Museus 

Municipais de Loures foram contactados por 
diversos particulares, manifestando a intenção 
de doar ao Município os objetos constantes da 
lista em anexo à informação registada com o 
n.º E/71770/2020; 

 
B. A iniciativa dos doadores constitui um 

contributo para a preservação das peças e 
para o enriquecimento da missão dos museus 
municipais, no que respeita ao estudo, 
preservação e divulgação das suas coleções;  

 
C. A incorporação de novas obras nos acervos 

dos museus municipais e centros de 
documentação permitirá atualizar e 
complementar conteúdos museológicos e 
documentais, e assim, alargar a diversidade 
da oferta e divulgação da história e do 
património museológico concelhio; 

 
D. A incorporação por doação encontra-se 

regulada no artigo 15.º do Capítulo VIII do 
Regulamento da Rede de Museus de Loures e 
especificamente no n.º 1 do artigo 16.º do 
Capítulo VI e no n.º 1 do artigo 15.º, também 
do Capítulo VI, respetivamente, dos 
regulamentos da Política de Incorporações do 
Museu de Cerâmica de Sacavém e do Museu 
Municipal de Loures. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a aceitação a benefício de 
inventário, da doação dos bens móveis descritos e 
patrimonialmente avaliados no documento em 
anexo registado com o n.º E/61198/2020, com o 
valor total de 1.690,00 € (mil seiscentos e noventa 
euros) e que se destinam a incorporar o acervo 
museológico e documental da Rede de Museus de 
Loures. 

 
 

Loures, 4 de agosto de 2020 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LISTAGEM 
 

MUSEU DE CERÂMICA DE SACAVÉM 
RESERVAS 

 
DESIGNAÇÃO VALOR DOADOR 

2 Pratos fundos para sopa, marca estampada Gilman & Cta 30,00 € 
(15,00 €/unidade) 

Joaquim de Assunção Cura 

Peças de serviço de jantar formato Paris, motivo decorativo Beira: 
 

  

1 Terrina (sem tampa), sem marca 40,00 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
Viriato Santo 

 
1 Saladeira, marca estampada Gilman & Cta 

 
45,00 € 

 
2 Travessas, sem marca 

 
60,00 € 

(30,00 €/unidade) 
 
14 Pratos rasos, marca estampada Gilman & Cta 

 
210,00 € 

(15,00 €/unidade) 
 
2 Pratos rasos, sem marca 

 
20,00 € 

(10,00 €/unidade) 
 
1 Prato raso, marca gravada Gilman & Cta 

 
15,00 € 

 
1 Prato para fruta, sem marca 

 
10,00 € 

 
******************* 

 

 
2 Pires, marca estampada Gilman &Cta 

 
10,00 € 

(5,00 €/unidade) 
 
1 Pires, marca Lusitânia 

 
5,00 € 

 
2 Pires, marca Aleluia 

 
10,00 € 

(5,00 €/unidade) 
 
10 Pires, marca Vista Alegre 

 
50,00 € 

(5,00 €/unidade) 
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1 Saladeira, marca estampada Gilman & Cta 

 
60,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
António Gonçalves Pereira 

 
6 Tigelas, marca estampada Gilman & Cta 

 
90,00 € 

(15,00 €/unidade 
 
1 Travessa, marca estampada Fábrica de Loiça de Sacavém 

 
40,00 € 

 
1 Chávena para café, marca estampada Fábrica de Loiça de Sacavém 

 
 

5,00 € 
 
1 Tigela, marca CFCL - Massarelos 

 
20,00 € 

 
1 Tigela, marca ilegível 

 
10,00 € 

 
TOTAL: 

 
730,00 € 

 
 
 

MUSEU DE CERÂMICA DE SACAVÉM 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
MANUEL JOAQUIM AFONSO 

 
DESIGNAÇÃO VALOR DOADOR 

 
Coleção de documentos que pertenceram ao escultor Armando 
Mesquita (v. lista anexa) 

 
 

830,00 € 

 
Raul de Carvalho Mesquita e Clotilde 
de Carvalho Mesquita Fava 

 
Catálogo/tabela de preços de loiça ornamental 
da Fábrica de Loiça de Sacavém 

 
 

100,00 € 

 
Suzete Pereira da Silva Ribeiro 

 
TOTAL: 

 
930,00 € 

 

 
 
 

MUSEU MUNICIPAL DE LOURES 
RESERVAS 

 
DESIGNAÇÃO VALOR DOADOR 

1 Colher de chá em alumínio 5,00 €  
 
Maria Amélia Simões dos Santos 
de Figueiredo 

 
1 Garfo em metal e cabo de madeira 

 
10,00 € 

 
1 Faca em metal e cabo de madeira 

 
5,00 € 

 
TOTAL: 

 
20,00 € 

 

 
 
 

MUSEU DO VINHO E DA VINHA DE BUCELAS 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

CAMILO ALVES 
 

DESIGNAÇÃO VALOR DOADOR 

 

1 Livro - O Vinho IV Receção dos cachos 
 

10,00 € 
 
Suzete Pereira da Silva Ribeiro 

TOTAL: 10,00 €  
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Coleção Armando de Carvalho Mesquita 
 
Desenhos 
 
Estudo de corpo humano (braço e perna) (desenho a 
carvão) 
 
Estudo para composição de duas figuras humanas 
(desenho a carvão) 
 
Estudo para composição de duas figuras humanas 
(desenho a carvão) 
 
Estudo de figura humana (desenho a carvão) 
 
Estudo de figura humana (desenho a tinta) 
 
Estudo de figura humana no corte de cortiça (desenho a 
carvão) 
 
Estudo de figura humana com capote de trabalho 
usando uma gadanha (desenho a carvão) 
 
Estudo de figura humana com capote de trabalho 
usando uma gadanha (desenho a carvão) 
 
Estudo de pormenor de capote (desenho a carvão) 
 
Estudo de instrumento de trabalho - gadanha (desenho 
a carvão) 
 
Estudo para composição religiosa (desenho a carvão). 
No verso, figura humana puxando um carro (desenho a 
tinta) 
 
Estudo de figura de homem, com sobretudo, chapéu e 
guarda-chuva e embrulho no braço direito (desenho a 
carvão) 
 
Estudo com grupo de homens sentados à volta de uma 
mesa. 
No verso observa-se a indicação escrita: "Apontamento 
no Café Chave d'Ouro Rossio 1945/46" (desenho a 
carvão) 
 
Estudo para composição de figuras humanas -"Dois 
amigos no café" (homens de costas, sentados em 
bancos) (desenho a tinta) 
 
Desenho humorístico (a tinta). 
No verso, observa-se a indicação escrita: "O grande 
inconveniente dos Drs. Terem nos consultórios 
enfermeiras lascas / Legenda do desenho: Descanse 
Homem! Eu lhe direi quando tem que dizer AH!" 
Este desenho foi feito por ocasião de um internamento 
hospitalar, 1952 
 
Estudo de figura militar (desenho a tinta) 
 
Estudo de figura militar (desenho a carvão) 
 
Estudo de um Escudo (arma de combate) com a Cruz 
de Avis (desenho a carvão) 
 
Estudo para um quadro grande com o Título: "A 
Partida". Contem no verso outros estudos, com 
diferentes temáticas (desenhos a carvão) 

Estudo com a figura de um elefante e figuras humanas 
(desenho a carvão) 
 
Estudo da cabeça e pescoço de cavalo (desenho a 
carvão) 
 
Estudo da parte posterior e anterior de cavalo (desenho 
a carvão). 
Os desenhos estão dispostos na frente e verso da folha. 
 
Estudo do tronco de cavalo (desenho a carvão) 
 
Estudo com figuras de macacos (desenho a carvão) 
 
Estudo com busto de criança, 1925 (desenho a carvão) 
 
Estudo com busto de criança, 1925 (desenho a carvão) 
 
Estudo de cabeça de homem (desenho a carvão) 
 
Estudo de cabeça de homem (desenho a carvão) 
 
Estudo de cabeça de homem (desenho a carvão) 
 
Estudo de cabeça de homem (Gonçalinho - Pais de 
Freitas) (desenho a carvão) 
 
Estudo de cabeça de homem (desenho a carvão) 
 
Estudo de cabeça de homem (desenho a carvão) 
 
Estudo de cabeça de homem (Armando Cabral) 
(desenho a carvão) 
 
Estudo de cabeça de homem (Fernando Cabral) 
(desenho a carvão) 
 
Estudo de cabeça de homem (desenho a carvão) 
 
Estudo de cabeça de homem (desenho a carvão) 
 
Estudo de cabeça de homem (desenho a carvão) 
 
Estudo de cabeça de homem (desenho a carvão) 
 
Estudo de cabeça de homem (desenho a carvão) 
 
Estudo de cabeça de homem (desenho a carvão) 
 
Estudo de cabeça de homem (desenho a carvão) 
 
Estudo de cabeça de homem (desenho a carvão) 
 
Estudo de cabeça de homem (desenho a carvão) 
 
Estudo de cabeça de homem (desenho a carvão) 
 
Estudo para Medalha do Centenário da Fábrica de Loiça 
de Sacavém (desenho a carvão) 
 
Estudo de figura feminina com traje regional (desenho a 
carvão) a) 
 
Estudo de figura feminina com traje regional (desenho a 
carvão) a) 
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a) No verso de cada um dos desenhos, encontra-se a 
metade de um desenho com a representação de 
um homem a semear 

 
Estudo de nu feminino com criança ao colo (desenho a 
tinta) 
 
Estudo de nu feminino e inscrição: "Évora" 
 
Estudo de cena mitológica (3 figuras femininas) 
(desenho a carvão) 
 
Estudo de cena mitológica (Vénus) (desenho a carvão) 
 
Estudo de cena mitológica (Vénus) (desenho a carvão) 
 
Estudo de cena mitológica (Vénus) (desenho a tinta) 
 
Estudo de cena mitológica (Vénus) - projeto para baixo 
relevo, 1945 (desenho a carvão) 
 
Estudo de cena mitológica (Vénus) (desenho a carvão) 
 
Estudo de cena mitológica (desenho a carvão) 
 
Estudo de figura religiosa (Nossa Senhora da 
Conceição) (desenho a carvão) 
 
Estudo de figura religiosa (desenho a tinta) 
 
Estudo de uma estátua (desenho a tinta) 
 
Estudo de letras do alfabeto (desenho a carvão) 
 
Estudo do Símbolo do Sporting Club de Portugal 
(desenho a carvão) 
 
Estudo de moldura (desenho a carvão) 
 
Estudo para baixo relevo com o título: "Rainha Santa 
Isabel tratando os Leprosos" (desenho a carvão) 
 
Estudo para baixo-relevo com o título: "Pelos Leprosos - 
Contra a Lepra", constituído por três molduras (desenho 
a carvão). 
No verso observa-se um pequeno desenho com homem 
sobre bicicleta. 
 
Estudo para baixo-relevo: "Pelos Leprosos - Contra a 
Lepra", constituído apenas por uma moldura (desenho a 
carvão) 
 
Estudo para baixo-relevo: "Pelos Leprosos - Contra a 
Lepra", constituído apenas por uma moldura com a 
representação de pesquisa em laboratório (desenho a 
carvão) 
 
Estudo de cabeça de homem (Raul Matraco), Évora, 
1946 (desenho a carvão) 
 
Estudo de cabeça de mulher (Maria José), Évora, 1946 
(desenho a carvão) 
 
Estudos de motivos florais. Constituído por três 
molduras (desenho a carvão) 
 

Estudos de motivos florais. Constituído por três 
molduras (desenho a carvão) 
 
Estudos de motivos florais. Constituído por duas 
molduras (desenho a carvão) 
 
Estudo de motivo floral. Constituído apenas por uma 
moldura (desenho a carvão) 
 
Estudo para pequeno porta água com decoração 
(aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos em 
Fátima) e cordão para suspensão ao pescoço (desenho 
a lápis e caneta) 
 
Desenho humorístico com homem sob cavalo, tendo 
como chão uma caixa com a indicação: Caixa Sindical e 
como legenda: "Se eu Manuel Plácido viesse num 
automóvel, não me via nestes lindos reparos." 
 
Desenho humorístico com homem sentado numa vaca 
leiteira (desenho a carvão) 
 
 
Fotografias 
 
Fotografias com D. Manuel Mendes da Conceição 
Santos, Arcebispo de Évora, para a feitura de um túmulo 
com estátua do próprio. 
(Trabalho efetuado durante a década de 50) 
 
- Fotografias do Arcebispo (2) 
 
- Arcebispo pousando e assistindo à modelação da 

estátua (09) 
 
- Armando Mesquita trabalhando na Estátua (1) 
 
- Estátua já concluída (1) 
 
- Funeral do Arcebispo (1) 
 
- Armando Mesquita trabalhando no túmulo (7) 
 
- Perspetivas com o túmulo concluído (10) 
 
 
Conjunto de fotografias com trabalhos de Armando 
Mesquita 
 
A Arte Imortalizando Salazar (1) 
 
Estátua Padre Cruz (4) 
 
Estátua "A Sãozinha" (4) 
 
Ateliê com vários trabalhos - entre outras peças a 
cabeça de Clive Gilbert (menino) (1) 
 
Baixo-relevo (Nova Igreja dos Salacianos em Évora) (1) 
 
Baixo-relevo com Nossa Senhora Auxiliadora (Ateliê - 
Lagariça - Pinheiro de Loures) (1) 
 
Baixo-relevo com Nossa Senhora e Menino (1) 
 
Baixo-relevo com Rainha Santa Isabel e os pobres (1) 
 



 

 
N.º 16 

 

 
 

12 de AGOSTO 
de 2020 

 
 
 
 

24 

 

Elaboração da Estátua de S. Miguel Arcanjo com 
indicação: Lisboa, 1-1-1961 (1) 
 
Negativo da elaboração da Estátua de S. Miguel 
Arcanjo, com envelope anexo contendo a data 1986 e 
para a senhora D. Cândida. 
 
Estátua de Cristo (1) 
 
Estátua Nossa Senhora com Menino (1) 
 
Camafeus com figuras humanas (3) 
 
Estátua - Monumento ao Bailundo - África (1) 
 
Estátua - Grupo Decorativo - Primitivos (1) 
 
Armando Mesquita em pose para a câmara junto aos 
seus trabalhos no ateliê em Campolide, [1940]. Cópia 
em formato maior de uma fotografia original, devolvido 
aos proprietários (1) 
 
Estátua Massaroca (monumento de Caála África) (1) 
 
Armando Mesquita junto à Estátua Massaroca 
(monumento de Caála África) (1) 
 
Pai do Escultor Armando Mesquita (Professor de 
Equitação na Academia Militar) (1) 
 
Armando Mesquita no seu ateliê em Lisboa anos 40 (1) 
 
Armando Mesquita na Fábrica de Loiça de Sacavém 
junto a uma peça: cabeça, acompanhado por modelo 
real. Anos 60 (1) 
 
Armando Mesquita na Fábrica de Loiça de Sacavém ao 
lado do Busto do "Alvarito" (1) 
 
Armando Mesquita na Fábrica de Loiça de Sacavém ao 
lado de uma peça: cabeça com modelo real em pose ao 
lado da mesma. No verso da fotografia a indicação: Ao 
mestre Armando Mesquita. Recordação da nossa 
Secção de Escultura. Carlos [Viseu?]. Década de 40 do 
século XX (1) 
 
Armando Mesquita na Fábrica de Loiça de Sacavém 
junto a peça: cabeça do Engenheiro Crossley. Ao lado 
da peça. Encontra-se o próprio Engenheiro. Década de 
60 do século XX (1) 
 
Grupo Escultórico - Serpa Pinto e os Fiéis 
Companheiros (1971-1972) numa avenida de Angola (6) 
 
Escultura com os netos (Xando, Mara e Sofia) de 
Armando Mesquita executada em Luanda (2) 
 
Medalha Comemorativa do Centenário da Fábrica de 
Loiça de Sacavém, 1950 (1) 
 
Mulher africana com cesto à cabeça (3) 
 
Interior de um Templo Católico (1) 
 
Negativos inseridos em envelope (Foto Monte-Cario, 
Lda., Luanda) (3) 
 

Reprodução de uma página do 6.º Leilão: 
 
- Par de Esculturas - Faisões Italianos Macho e 

Fêmea (n.º 100) 
- Escultura Águia (n.º 101) 

(www.vistaalegre.pt) 
 
A Pátria Primeiro - 1939 (3) 
 
Giraldo Geraldes, O Sem Pavor - 1946 (3) 
 
Busto de José da Silva Pedro - 1946 (1) 
 
Estátua de José Pedro - 1947 (1) 
 
D. Nuno Álvares Pereira, O Condestável - sem data (5) 
 
Princesa Francisca Benedita, fundadora do Asilo Militar 
de Runa - sem data (2) 
 
Cabeça de Clive Gilbert - 1946 (1) 
 
Cabeça de Menino - 1950 (1) 
 
Bilhete-postal com Cabeça de Menino do Museu de 
Ovar 
 
Busto de Mulher num dos ateliês de Armando Mesquita 
- sem data (1) 
 
Busto de Mulher - sem data (1) 
 
Cabeça do Sr. Engenheiro Crossley - 1951 (2) 
 
Busto de Herbert Gilbert - 1962 (1) 
 
Molde em gesso da escultura Quinzé - 1966 (2) 
 
Busto de Homem [Carlos Viseu?] - sem data (1) 
 
Busto do Padre Filinto Elísio de Sousa Ramalho - 1951 
(1) 
 
Cabeça do Arquiteto Orlando Reis - Luanda 1970 (5) 
 
Busto do Fotógrafo de arte Eduardo Nogueira - Évora 
1949 (2) 
 
Cabeça da Menina Evelyne Gilbert (Filha do Sr. Leland 
Gilbert) - 1950 (2) 
 
Cabeça de Nizinha - 1951 (?) 
 
Cabeça de Napoleão Azambuja - Évora 1950 (2) 
 
Medalhão de Padre Ferreira, Diretor da Casa dos 
Rapazes em Nova Lisboa - Angola, década de 70 (4) 
 
Fotografia de busto conjunto de Homem e Mulher 
(Autoria de Eduardo Gageiro) 
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Documentos Pessoais 
 
Armando Mesquita como Vereador da Câmara 
Municipal de Loures: 
 
Despacho da autorização do Governo Civil do Distrito de 
Lisboa com data de 15 de maio de 1958, para a 
realização de uma sessão de propaganda eleitoral no 
Cine Moscavide a 16 de maio de 1958 
 
Credencial da Câmara Municipal de Loures em como 
Armando de Carvalho Mesquita é o representante da 
autoridade administrativa na sessão de propaganda 
eleitoral no Cine Moscavide dia 16 de maio de 1958 
 
Convocatória da Câmara Municipal de Loures a 
Armando Mesquita para a participação numa reunião 
como vereador, 3 de dezembro de 1959 
 
Carta manuscrita de Armando Mesquita como vereador 
da Câmara Municipal de Loures dirigida à Academia 
Recreativa e Musical de Sacavém, sem data 
 
Caderneta Militar, Número de matrícula: 1930/AK/1470 
Bilhete de Identidade n.º 868307B, 1957 
 
Cartão de Identidade n.º 467 do Ministério do Interior 
como Vereador da Câmara Municipal de Loures, 1955 
 
Declaração da Fábrica de Loiça de Sacavém, n.º 1162, 
1969 
 
Cartão de Eleitor n.º B-00093, 1978 
 
Registo de Velocipedista, Livrete de circulação n.º 6086, 
1950 
 
Cartão de Matrícula de Velocipedista n.º 10.020, 1952 
 
Carta de Condução n.º L 140831, 1967 
 
Cartão com indicação: "1955 - 2 medalhões para o 
Museu Militar. Caldas Xavier e Celestino da Silva 
 
Cartão da Caixa Sindical de Previdência do Pessoal da 
Indústria de Cerâmica, cartão n.º 6800, Beneficiário n.º 
17049, 1945 
 
Cartão de Identidade de Sócio n.º 332 na Categoria de 
Modelador do Sindicato Nacional dos Operários da 
Indústria de Cerâmica e Oficio Correlativos do Distrito 
de Lisboa, 1954 
 
Cartão de Identidade de Membro dos Corpos Gerentes -
Triénio 1954-1956 como Presidente da Assembleia 
Geral do Sindicato Nacional dos Operários da Indústria 
de Cerâmica e Ofícios Correlativos do Distrito de Lisboa, 
1954 
 
Cartão de Identidade de Membro dos Corpos Gerentes -
Triénio 1957-1959 como Presidente da Assembleia 
Geral do Sindicato Nacional dos Operários da Indústria 
de Cerâmica e Ofícios Correlativos do Distrito de Lisboa, 
1957 
 
Cartão de Identidade do Grupo Desportivo da Fábrica 
de Loiça de Sacavém, Sócio n.º 384, 1944 

Carteira de Desportista n.º 3579 da F.N.A.T, na 
modalidade de tiro, 1947-1948 
 
Bilhete de Identidade da F.N.A.T. Associado Beneficiário 
n.º 31566, 1948 
 
Cartão de Livre Entrada n.º 90 da F.N .A.T., 1949-1950 
 
Cartão de Entrada da Exposição do Mundo Português, 
22-02-1940 
 
Cartão de Identidade do Grupo Desportivo da Fábrica 
de Loiça de Sacavém, 10-11-1945 
 
Cartão de Identidade da Sociedade nacional de Belas 
Artes, 01-01-1946 
 
Cartão livre entrada da FNAT, Ano 1947/1948 
 
Cartão de Identidade - A Sacavenense, Cooperativa de 
Crédito e Consumo, Sem data 
 
Carteira de Identidade - Sociedade Nacional de Belas-
Artes, Sem data 
 
Cartões de visita (3) [Ateliês: Lisboa, Lagariça - Loures e 
Sacavém - Praça da República, n.º 59] 
 
Cartão de visita de Clive Gilbert, Administrador da 
Fábrica de Loiça de Sacavém. [No verso tem a 
indicação: Escultor - Armando Mesquita - Chalet Santa 
Joana - Botica - Loures" 
 
Bilhete-Postal com peça: Perfil de Rapaz (mármore), de 
Raul Xavier (com assinatura do próprio), 1938 
 
Bilhete-Postal com peça: Cabeça (mármore), de Raul 
Xavier (com assinatura do próprio), 1938 
 
Bilhete-Postal com fotografia de um homem e 
dedicatória a Armando Mesquita, 1946 
 
Certidão da Escola de Belas Artes de Lisboa, 1955 
 
 
Correspondência pessoal 
 
Carta manuscrita dirigida a Armando Mesquita, por um 
amigo com o timbre: Portuguese Embassy, London e 
data: 29-III1954 
 
Carta manuscrita dirigida a Armando Mesquita, pelo seu 
amigo Nuno, 1970 (4 folhas) 
 
Carta manuscrita [sem autor e sem data] (2 folhas) 
 
Carta manuscrita da amiga Nelinha [sem data] 
 
Bilhete-Postal: Correspondência de António Moreira 
para Armando Mesquita, 1966 
 
Bilhete-Postal: Correspondência de José Gabriel Eloy 
para Armando Mesquita, 1966 
 
Bilhete-Postal: Correspondência de Vítor Marques para 
Armando Mesquita, 1966 
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Bilhete-Postal: Correspondência de Maria Helena Simão 
para Armando Mesquita, s/data 
 
Bilhete-Postal: Correspondência de Carmina A. Ribeiro 
para Armando Mesquita, s/data 
 
Bilhete-Postal: Correspondência de Maria Lúcia Martins 
para Armando Mesquita, 1966 
 
Bilhete-Postal: Correspondência de Dinora Loureço para 
Armando Mesquita, 1966 
 
Pagela com imagem e dedicatória de Marques Ribeiro a 
Armando Mesquita, Lisboa, 1955 
 
Imagem de um quadro oferecido pelo artista Romualdo 
a Armando Mesquita. Nesta imagem, observa-se no 
canto inferior direito a assinatura do artista Romualdo e 
a data 1938 
 
 
Correspondência de trabalho 
 
Carta de Armando de Carvalho Mesquita dirigida ao 
Presidente da Câmara Municipal de Luanda, propondo 
para o Largo Serpa Pinto um Grupo Escultórico alusivo 
a Serpa Pinto, com data de 22 de setembro de 1972. 
Anexo a esta carta, encontra-se um estudo económico 
para a construção do Monumento proposto e memória 
da personalidade de Serpa Pinto (6 folhas) 
 
Carta de Armando de Carvalho Mesquita dirigida ao 
Presidente da Câmara Municipal do Bailundo -Vila 
Teixeira da Silva - Angola, com proposta da criação da 
Estátua - O Bailundo, [sem data] (1 folha) 
 
Carta de Armando de Carvalho Mesquita, [sem data] 
dirigida ao Presidente da Câmara Municipal do Bailundo 
- Vila Teixeira da Silva - Angola, com pedido de envio da 
primeira prestação relativa ao contrato da criação da 
Estátua - "O Bailundo". (1 folha) 
 
Orçamento para modelo em gesso da estátua -
"Bailundo" no trabalho, por Armando de Carvalho 
Mesquita - ateliê do Chalé Santa Joana - Boticas - 
Loures, 20 de agosto de 1972 (1 folha) 
 
Orçamento para modelo em gesso da estátua -
"Bailundo" no trabalho, por Armando de Carvalho 
Mesquita - Rua António Saldanha da Gama, 38-5.° - 28 - 
Luanda, 28 de setembro de 1972 (1 folha) 
 
Fatura n.º 1 referente à 1.ª prestação de honorários de 
Escultor do Monumento ao Bailundo (Contrato) passada 
pelo Presidente da Câmara Municipal da Vila Teixeira 
da Silva - Bailundo - Angola a Armando de Carvalho 
Mesquita, Luanda, 20-11-1972 
 
Carta com timbre do Diário da Tarde "A Defesa'', dirigida 
a Armando de Carvalho Mesquita, assinada pelo amigo 
Manuel Joaquim de Sousa, constatando a morte do 
Arcebispo de Évora, D. Manuel Mendes da Conceição 
Santos, Évora, 03 de abril de 1955. (1) 
 
 
 

Cartão do Cardeal Patriarca dirigido a Armando de 
Carvalho Mesquita, em agradecimento pela Medalha 
Comemorativa do Monumento a Cristo Rei, [sem data] 
(1) 
 
Cartão do Arcebispo de Évora dirigido a Armando de 
Carvalho Mesquita, Évora, 08- VI-1961 (1) 
 
Cartão do Arcebispo de Évora dirigido a Armando de 
Carvalho Mesquita, Évora, 23- VIII- 1961 (1) 
 
Carta do Arcebispo de Évora, a convidar Armando de 
Carvalho Mesquita para as cerimónias de transladação 
dos restos mortais do anterior Arcebispo de Évora, D. 
Manuel Mendes da Conceição Santos, com data de 03 
de maio de 1963 (1) 
 
Carta da Secretaria Arquiepiscopal de Évora dirigida a 
Armando de Carvalho Mesquita, com convite para 
jantar, com data de 25-V-1963 (1) 
 
Carta do Ajudante de Campo do Sr. Ministro da Defesa 
Nacional dirigida a Armando de Carvalho Mesquita, 
sobre a aquisição da obra: "A Pátria Primeiro", com data 
de 11-01-1961 (1) 
 
Carta-Exposição de Armando de Carvalho Mesquita 
dirigida ao Senhor Brigadeiro Mário José Pereira da 
Silva -Ministro do Exército, sobre a importância da 
aquisição da obra: "A Pátria Primeiro" - Botica, [Loures], 
junho de 1961 (1) 
 
Recibo passado ao Arquiteto Orlando Antunes, por 
Armando de Carvalho Mesquita, sobre a execução de 
um Medalhão em Bronze, com a figura do Rev. Padre 
Ferreira, com data de 12 de outubro de 1973 (2) 
 
Carta do Arquiteto Orlando Antunes dirigida a Armando 
de Carvalho Mesquita, sobre o despacho e pagamento 
do medalhão do Padre Ferreira, Nova Lisboa, 16-10-
1973 (1) 
 
Carta do Arquiteto Orlando Antunes dirigida a Armando 
de Carvalho Mesquita, sobre o pagamento de uma obra, 
Nova Lisboa, 23-10-1973 (1) 
 
Carta do Grupo 66 de Escutas de Ovar dirigida a 
Armando de Carvalho Mesquita (Vivenda Meu Ideal - 
Pinheiro de Loures) em agradecimento da oferta de 
duas cabeças para Exposição Permanente e futuro 
Museu de Ovar, 21 de abril de 1960 (1) 
 
Carta da Secretaria Arquiepiscopal de Braga, assinada 
pelo Bispo de Telmisso, D. Francisco Maria da Silva, 
dirigida a Armando de Carvalho Mesquita, por lhe ter 
dado conhecimento da exposição feita ao Sr. Ministro 
das Obras Públicas, Braga, 8-VIII-1961 (1) 
 
Carta de Joaquim Palmeiro Gonçalves em nome do Dr. 
Vasconcelos Marques e em representação de uma 
Comissão Pró-Busto do Dr. Jacinto Nunes de Grândola 
dirigida a Armando de Carvalho Mesquita (Chalé Santa 
Joana - Boticas - Loures), Lisboa, 27-IV-1971 (1) 
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Carta com timbre da Fundição de Arte - José de Castro 
Guedes, Lda. dirigida a Armando de Carvalho Mesquita 
(Chalé Santa Joana - Boticas - Loures), a dar conta do 
envio de dois caixotes com dois bustos ao Dr. 
Vasconcelos Marques, Vila Nova de Gaia, 05 de janeiro 
de 1970 (1) 
 
Carta com timbre da Fundição de Arte - José de Castro 
Guedes, Lda. dirigida a Armando de Carvalho Mesquita 
(Chalé Santa Joana - Boticas - Loures), em 
agradecimento pelo envio da cabeça de rapariga para 
passagem ao bronze, Vila Nova de Gaia, 07 de outubro 
de 1976 (1) 
 
Carta com timbre da Fundição de Arte - José de Castro 
Guedes, Lda. dirigida a Armando de Carvalho Mesquita 
(Chalé Santa Joana - Boticas - Loures), a informar que a 
cabeça de rapariga para passagem ao bronze está 
pronta, Vila Nova de Gaia, 07 de outubro de 1976 (1). 
Inclui envelope. (1) 
 
Bilhete-Postal do Museu Nacional de Arte 
Contemporânea com imagem (LUPI -"Os pretos de 
Serpa Pinto") dirigido Armando de Carvalho Mesquita 
(Praça da República, 59 - Sacavém), Lisboa, 15-IX-1958 
(1) 
 
Bilhete-Postal do Museu de Ovar com imagem 
(Rapariga de Miranda de Domingos Rebelo) dirigido 
Armando de Carvalho Mesquita (Chalé Santa Joana - 
Boticas - Loures), indicando que a cabeça de José 
Ribeiro está na fundição para passagem a bronze, Ovar, 
25-X-1961 (1) 
 
Carta do Asilo de Inválidos Militares em Runa dirigida a 
Armando de Carvalho Mesquita, a solicitar informação 
sobre o Busto da Princesa [Maria Francisca Benedita], 
Runa,30-12-1959 (1) 
 
Carta do Lar em Runa (Asilo de Inválidos Militares) 
assinada pelo seu diretor e dirigida a Armando de 
Carvalho Mesquita, indicando o local onde se poderia 
colocar o Busto da Princesa Maria Francisca Benedita, 
Runa, 30 de março de 1966 (1) 
 
Apontamentos sobre cerâmica, personalidades, lugares 
e Igreja da Graça 
 
Apontamento datilografado: "Diversos bronzes de arte 
executadas nesta fábrica pelo processo de cera 
perdida" [21 folhas] 
 
Apontamento manuscrito sobre Cerâmica (9 folhas 
numeradas) com assinatura (?) 
 
Apontamento manuscrito com o título: "Picasso (Auto-
Crítica)", Informaciones - Madrid, 30 de abril de 1952 (2 
folhas) 
 
Apontamento manuscrito com o título: "O-Sem-Pavor" (4 
folhas numeradas) e assinatura: Ramiro, [sem data] 
 
Apontamento manuscrito sobre a personalidade de 
Álvaro Gonçalves Coutinho de alcunha - Magriço (1 
folha) [sem data] 
 

Apontamento manuscrito retirado da Enciclopédia 
Portuguesa e Brasileira, Volume XVII, Fascículo 193, p. 
40, outubro 1947 (Sobre Armando de Carvalho 
Mesquita) (1 folha) 
 
Apontamento manuscrito sobre Bucelas (1 folha) [sem 
data] 
 
Apontamento manuscrito sobre Camarate (1 folha) [sem 
data] 
 
Apontamento manuscrito sobre Frielas (1 folha) [sem 
data] 
 
Apontamento datilografado com o título: "Velharias e um 
pouco de história da Vila de Loures - concelho criado 
em 27-VII1886" (3 folhas) [sem data] 
 
Apontamento manuscrito sobre Lousa (1 folha) [sem 
data] 
 
Apontamento manuscrito sobre Odivelas (2 folhas) [sem 
data] 
 
Apontamento manuscrito sobre Pirescoxe (1 folha) [sem 
data] 
 
Apontamento manuscrito sobre Povoa de Santo Adrião 
(1 folha) [sem data] 
 
Apontamento manuscrito com o título: "Factos históricos 
da antiquíssima Vila de Sacavém" por Armando 
Mesquita, 1954 (6 folhas) 
 
Apontamento datilografado com o título: "Factos 
históricos da antiquíssima Vila de Sacavém" por 
Armando Mesquita, 1954 (4 folhas) 
 
Apontamento manuscrito com o título: "Sacavém" - 
Henrique Rodrigues dos Santos (4 folhas) [sem data] 
 
Apontamento manuscrito sobre Santa Iria de Azóia (1 
folha) [sem data] 
 
Apontamento manuscrito com o título: Santarém (Capital 
do Ribatejo) por Armando Mesquita (2 folhas) [sem data] 
 
Apontamento datilografado com o título: Santarém 
(Capital do Ribatejo) por Armando Mesquita (2 folhas) 
[sem data] 
 
Apontamento manuscrito sobre Santo Antão do Tojal e 
Fanhões (1 folha) [sem data] 
 
Apontamento manuscrito sobre São João de Alporão 
por Armando Mesquita (2 folhas), 16-3-1954 
 
Apontamento datilografado sobre São João de Alporão 
por Armando Mesquita (2 folhas) [sem data] 
 
Apontamento manuscrito sobre Unhos (1 folha), [sem 
data] 
 
Apontamento manuscrito sobre a Igreja da Graça por 
Armando Mesquita (2 folhas) [sem data] 
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Apontamento datilografado sobre a Igreja da Graça por 
Armando Mesquita (1 folha) [sem data] 
 
 
Recortes de imprensa 
 
- "A estátua do Bailundo reconstruída em tempo 

recorde. Do mesmo escultor: um monumento a 
Serpa Pinto para Luanda?" - Sem autor (1973?) 

 
- "Uma lição de Rodin" - Sem nome, Sem data 
 
- Recorte de imprensa com imagem e indicação 

manuscrita: "a coroa monumental foi feita por 
Armando Mesquita" - Sem data, Sem nome 

 
- Recorte de Imprensa com referência a peça "Espiga 

de Milho" de Armando Mesquita - Sem data, Sem 
nome 

 
- "D. Henrique Barbas de Albuquerque" - Vida 

Ribatejana (27-05-1965) 
 
- "Apoteótica trasladação em Évora, dos restos 

mortais de D. Manuel da Conceição Santos" - A Voz 
(31-05-1963) 

 
- "A tumulação" -A Voz (31-05-1963) 
 
- "A cerimónia da Tumulação" - Novidades (31-05-

1963) 
 
- "A próxima trasladação do Senhor D. Manuel 

Mendes da Conceição Santos" - A Defesa - Évora 
(04-05-1963) 

 
- Saudade Imarcescível" - Sem nome, (1963 ?) 
 
- Recorte de imprensa com imagem e indicação: 

"Cabeça de menino - Armando Mesquita (Museu de 
Ovar) - Sem nome - (1961?) 

 
- 1 Recorte de Imprensa com a Via Sacra de 

Armando Mesquita - A Defesa (16-04-1960) 
 
- "D. Manuel Mendes da Conceição Santos" - A 

Defesa - Évora, Ano:XX.XIX, n.º 2006 (09-12-1961) 
- [Refere a estátua jacente do Arcebispo de Évora - 

D. Manuel Mendes da Conceição Santos da autoria 
de Armando Mesquita] 

 
- Recorte com a imagem de Armando Mesquita a 

trabalhar na maqueta da estátua jacente de D. 
Manuel Mendes da Conceição Santos - A Defesa - 
Évora (17-01-1959) 

 
- "Vai ser erigido um monumento ao falecido D. 

Manuel Mendes da Conceição Santos que foi 
durante 32 anos Arcebispo de Évora" - Notícias de 
Évora (07-02-1959) 

 
- "Nota Oficiosa: Homenagem à memória do Senhor 

D. Manuel Mendes da Conceição Santos" -A 
Defesa - Évora (14-02-1959) 

 
- 1 Recorte de Imprensa com a Via Sacra de 

Armando Mesquita - A Defesa (30-06- 1958) 

- 5 Recortes de imprensa com passagens da Via 
Sacra da autoria de Armando Mesquita - A Defesa - 
(1957) 

 
- "Na XLIX Exposição de Belas Artes" - Sem nome 

(26-05-1953) 
 
- "Marques Ribeiro" - Revista Renascença (01/12/ 

1944) 
 
- "Reconstruído em 12 dias o molde de barro para a 

estátua ao «Homem Bailundo» - O Lobito (12-04-
1973). Artigo sobre a peça: Homem do Bailundo 

 
- "Derretido pelo intenso calor que se tem feito sentir 

em Luanda, o molde de barro da estátua do 
Bailundo" - O Planalto (05-04-1973). Artigo sobre a 
peça: Homem do Bailundo 

 
- "O calor derrete o molde de uma estátua" - Portugal 

Popular, Ano V, n.º 349 (03-04-1973). Artigo sobre 
a peça: Homem do Bailundo 

 
- "O Salão da Primavera abriu ontem. E foi visitado 

pelo Presidente Craveiro Lopes" - Diário de Notícias 
(03-04-1959). 

 
- Peça: "Hossana nas Alturas" apresentada no Salão 

da Primavera da Sociedade Nacional das Belas-
Artes 

 
- "O Salão da Primavera engloba trabalhos das mais 

diversas correntes artísticas" - Diário da Manhã? - 
195-? 

 
- "Caldas Xavier e Celestino da Silva - Heróis 

Nacionais" - Vida Ribatejana (12-02-1955) 
 
- "Pela Câmara Municipal de Loures" - Vida 

Ribatejana (04-12-1954) [Notícia sobre a nomeação 
de Armando Mesquita no Cargo de Vereador 
Municipal] 

 
- "Garrett visto pelos outros e por si próprio - os seus 

amigos" - Vida Ribatejana (11-12-1954) 
 
- "Garrett na morte" - Vida Ribatejana (18-12-1954) 

(Artigo por ocasião do Centenário Garretteano. 
Também se refere o Centenário de Marcelino 
Mesquita) 

 
- "Uma visita ao "atelier" do distinto escultor Armando 

Mesquita" - Vida Ribatejana (25-12-1954) 
 
- "A escultura no Salão de Primavera" - Sem nome 

(abril 1954) 
 
- "Atribuição de prémios aos expositores do Salão da 

Primavera" - Sem nome, Sem Data 
 
- "Santarém capital do Ribatejo" - Vida Ribatejana 

(18-09-1954) [Artigo de Armando Mesquita] 
 
- Notícia sobre trabalho escultórico de Armando 

Mesquita - Notícias de Évora - 20-03-1952 
[Escultura com a figura de Eduardo Nogueira] 
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- Notícia sobre a exposição da peça: "Padre Cruz" de 
Armando Mesquita, presente na Exposição do 48.º 
Salão da Primavera na Sociedade Nacional de 
Belas Artes - Sem nome (06-04-1951) 

 
- Notícia sobre a exposição da peça: "Padre Cruz" de 

Armando Mesquita, presente na Exposição do 48.º 
Salão da Primavera na Sociedade Nacional de 
Belas Artes - Diário da Manhã (14-04-1951) 

 
- "O Salão da Primavera é hoje inaugurado pelo 

Chefe de Estado" - Novidades (14-04-1951) 
[Exposição da Estátua: Padre Cruz de Armando 
Mesquita na Sociedade Nacional de Belas Artes] 

 
- "A Obra de um escultor" - Século Ilustrado (1951) 

[Exposição da Estátua: Padre Cruz de Armando 
Mesquita na Sociedade Nacional de Belas Artes] 

 
- "O escultor Armando Mesquita" - Notícias de Évora 

(20-12-1951) [2 exemplares] 
 
- "A Estátua de Geraldo - o sem pavor será ou não 

digna de figurar num recanto do Jardim de Diana na 
cidade de Évora?" - Diário da Manhã (31-10-1949) 

 
- "Um conflito artístico em volta do monumento a 

Giraldo Sem Pavor, a erigir em Évora" - Jornal de 
Notícias (27-10-1949) 

 
- "Monumento a Geraldo sem pavor" - Notícias de 

Évora (26-10-1949) 
 
- "Uma carta do escultor Armando Mesquita a 

propósito do Monumento a Geraldo Sem Pavor" - 
Notícias de Évora (25-10-1949). Apenas refere que 
será publicidade à carta de Armando Mesquita no 
mesmo jornal de 26-10-1949 

 
- "Armando Mesquita" - A Defesa: o diário da tarde 

(26-04-1949) 
 
- "Exposição artística na "Harmonia" - A Defesa: o 

diário da tarde (Évora) Ano XXVII, n.º 261, p1 e 4 
(26-04-1949) [Exposição integrada no programa 
das Festas Centenárias da Sociedade Harmonia 
Eborense inaugurada a 23-04-1949?]. Existe 
também o jornal na íntegra (4 folhas) 

 
- "O modelo da estátua de Giraldo Sem Pavor vai ser 

exposto hoje na Sociedade Harmonia Eborense" - 
Sem nome, Sem data. [Exposição integrada no 
programa das Festas Centenárias da Sociedade 
Harmonia Eborense inaugurada a 23-04-1949?] 

 
- "Escultor Armando Mesquita" - Notícias de Évora 

(24-04-1949) 
 
- "A estátua de Giraldo e a opinião do seu autor" - 

Democracia do Sul (12-12-1947) 
 
- Artigo sobre a estátua de Giraldo, publicado na 

Democracia do Sul na rubrica: Ordem do dia (08-
11-1947) 

 

- "Estátua de Giraldo Sem Pavor - Estética da Praça 
de Geraldo - Feira de S. João" - Sem nome, Sem 
data. 

 
- "Nem para homenagear Giraldo se deve tocar no 

monumento do Dr. Barahona" - Sem nome, Sem 
data. 

 
- "6 artistas portugueses expõem em conjunto nas 

Belas Artes" - Sem nome, (1944 ?) [Refere a 
participação de artistas da Fábrica de Loiça de 
Sacavém: Hermengarda Gilman, Mário Salvador, 
José Ribeiro, Álvaro Mendes Alves e Luna de 
Carvalho] 

 
- "Salão da Primavera em Lisboa. Breves notas 

impressivas sobre os trabalhos expostos" - Sem 
nome, (15-04-1942). [Foi apresentada neste salão a 
peça: "A Arte imortalizando Salazar"] 

 
- "Uma estátua de Geraldo Geraldes" - Notícias de 

Évora (27-03-1940) 
 
- "O Sr. Cardeal Patriarca inaugurou a Casa de Santo 

António na Exposição do Mundo Português - Século 
(14-07-1940) (2 páginas de texto) 

 
- "Visita aos três pavilhões da Exposição do Mundo 

Português que hoje são inaugurados" - Sem nome, 
[1940] 

 
- ''No recinto da Exposição inaugura-se hoje a "Casa 

de Santo António" - Sem nome, (1940) [Exposição 
do Mundo Português - 1940, com esculturas de 
Armando Mesquita] 

 
- Recorte de imprensa com a imagem de Armando 

Mesquita a executar a peça: D. Nuno Álvares 
Pereira e Legenda: "O Artista - Eduardo Antunes 
Gageiro", Sem nome, Sem data 

 
- Recorte de imprensa com a imagem de Armando 

Mesquita com cachimbo. Sem nome, Sem data. 
 
- "O Museu de Ovar é já urna autêntica realidade" - 

Noticias de Ovar janeiro 1961(?). [Refere a 
presença de esculturas de Armando Mesquita] 

 
- "Problemas Eborenses - A cenografia do largo dos 

Colegiais: A estátua que urge implantar" - A Defesa 
-Semanário católico e regionalista, Ano XXXVI, n.º 
1849 (13-12-1958) [Artigo sobre a estátua de D. 
Manuel Mendes da Conceição Santos, Arcebispo 
de Évora]. Este artigo faz parte de um jornal com 
(10 folhas). Existe ainda 1 recorte com a fotografia 
da página 1 do mesmo jornal 

 
- "Sessão solene comemorativa do 28.º aniversário 

da Academia Recreativa Musical de Sacavém" - 
Vida Ribatejana (30-07-1955) [Refere que a sessão 
foi presidida pelo Sr. Vereador Armando Mesquita] 

 
- "Uma peça de cerâmica notável, alusiva à Tomada 

de Lisboa aos Mouros" - Século (28-06-1947) 
 
- "A estátua de Giraldo" - Correio do Alentejo (10-01-

1946) 
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- Recorte de imprensa com trabalhos expostos de 
Armando Mesquita (Escultura com o Busto de José 
da Silva Pedro) e de uma aguarela de Mário 
Salvador no Salão do Estoril - Século ilustrado 
(1946?) 

 
- "Arte e Artistas: Salão da Primavera" - Sem nome 

(15-04-1942) [Refere o medalhão de Salazar de 
Armando Mesquita] 

 
- "Um certame de valor: o que se vê na Exposição 

anual das Belas Artes" - República (12-04-1942) 
 
- "«Salão da Primavera»: inaugurou-se ontem a 39.ª 

Exposição anual promovida pela Sociedade 
Nacional das Belas Artes" - Diário da Manhã (12-
04-1942) [Refere a escultura: "A arte imortalizando 
Salazar" de Armando Mesquita] 

 
- "O «Salão da Primavera»" - Diário de Lisboa (10-

04-1942) 
 
- "A Exposição das Belas Artes" - República (1941) 
 
- "O Escultor Armando de Mesquita: constitui uma 

obra d'arte falar dum artista" - Noticias de Évora 
(20-08-1940) 

 
- "Artes plásticas: a aguarela, o desenho e a 

escultura na exposição anual da Sociedade de 
Belas Artes" - República (10-05-1940) 

 
- "O Pavilhão da Colonização que consagra a nossa 

obra civilizadora inaugurou-se hoje solenemente" - 
Sem nome (1940) 

 
- "A Exposição do Mundo Português - O «Jardim dos 

Poetas» " - Diário de Noticias (24-08-1939). [Refere 
o baixo relevo: "Diogo Bernardes" de Armando 
Mesquita] 

 
- "A reabertura do "Gelo" é hoje o acontecimento de 

Lisboa" - Diário de Lisboa (20-05-1939). [Refere 
dois trabalhos em relevo de Armando Mesquita 
expostos no lado Rossio do Café Gelo] 

 
- "Arte e Artistas: XXXV Exposição de Pintura, 

Escultura, Arquitetura e Desenho na S. Belas Artes" 
- Sem nome (1938). [Refere a escultura: "Divino 
Mestre" de Armando Mesquita] 

 
- "A viagem presidencial às colónias" - Sem nome 

(1938) [Refere a peça em bronze: "Grande Coroa 
de Louros" de Armando Mesquita, deposta pelo 
Presidente da República em Santo António do Zaire 
- Angola. Esta coroa com dois metros de diâmetro 
tinha a inscrição: «À memória dos pioneiros 
portugueses em Angola - (1482-1938) - o Chefe do 
Estado».] 

 
- "Vida artística" - Sem nome (1938). [Refere a visita 

do Arcebispo de Mitilene ao ateliê de Armando 
Mesquita em Campolide] 

 
 
 

- "Exposição Histórica" - Semanário Humanidade, n.º 
30 (05-09-1937). [Refere os trabalhos de Armando 
Mesquita expostos na Sala do Brasil os baixos 
relevos: mina de diamantes no século XVIII; a 
batalha de Guararaper contra os holandeses; uma 
alegoria ao pau-brasil que deu origem à Terra de 
Santa Cruz e uma alegoria representando o Padre 
António Vieira na catequese dos índios. Na Sala do 
Oriente os baixos-relevos de Armando Mesquita: 
navio indo-português; a partida duma caravela para 
o Japão; a entrada de D. João de Castro em Goa e 
o passeio dum português nas ruas da velha Goa] - 
Existem dois exemplares. 

 
- "Exposição Histórica da Ocupação Portugueza" - 

Semanário Humanidade, n.º 27 (10-07-1937) 
 
- "Armando de Carvalho Mesquita" - Jornal do 

Comércio e das Colónias (18-06-1937) 
 
- "34.ª Exposição da Sociedade Nacional de Belas 

Artes" - A Voz (21-04-1937). [Refere a escultura: 
"Santo António" de Armando Mesquita] 

 
- "A Exposição das Belas Artes foi ontem inaugurada 

pelo Chefe do Estado e Ministro do Interior" - 
Século (17-04-1937) 

 
- "O Salão anual das Belas Artes é uma valiosa 

parada de valores" - Diário de Lisboa (17-04-1937). 
[Refere a peça: "Santo António" de Armando 
Mesquita] 

 
- "Estátua de Gualdim Pais" - Notícias de Tomar (10-

03-1937(?) 
 
- "Arte e Artistas: classificação dos trabalhos" - Sem 

nome (1937). [Refere a estátua: "Santo António" de 
Armando Mesquita] 

 
- "A Exposição na Sociedade das Belas Artes" - Sem 

nome (14-04-1935). [Refere o baixo relevo de 
Armando Mesquita: "Cristo e Judas") 

 
- "A Exposição de arte moderna, promovida pelo 

grupo «Momento» - Século (12-05-1935). [Refere a 
escultura: "Maternidade" de Armando Mesquita] 

 
- "Projeto de um monumento" - Diário de Notícias 

(1935). [Refere a conclusão da maqueta de 
monumento para comemorar o 28 de maio] 

 
- "A Exposição "Momento" no Grémio Alentejano" - 

Sem nome [1935?] 
 
- "A Exposição anual da Sociedade de Belas Artes" - 

Sem nome (1935?). [Refere uma alegoria a Salazar 
de Armando Mesquita] 

 
- "Trabalhos de Escultura na Sociedade de Belas 

Artes" - Sem nome [1935?] 
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Publicações 
 
Fernando Lopes Graça na música portuguesa 
contemporânea por Mário Ventura Henriques, Sacavém: 
Comissão de Cultura do Sport Grupo Sacavenense, 
maio 1956 
 
Revista Artes, n.º 1 (janeiro 1946) 
(Contém artigos sobre os pintores da FLS: José Ribeiro 
e Mário Salvador) 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 67886/URB_L_E/2020 
Bloomorange Imobiliária, Lda. 
Proposta de isenção do cumprimento da totalidade 
dos lugares de estacionamento exigíveis por via 
do PDM (Rua Ilha do Faial, s/ n.º, Loures, 
Freguesia de Loures), nos termos das informações 
dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 408/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, no 
documento E/49085/2020; 

 
B. Que se trata de construção de edifício de uso 

habitacional na zona urbana consolidada da 
cidade de Loures, respeitando a volumetria da 
envolvente já edificada; 

 
C. Que, contemplando o projeto 7 lugares de 

parqueamento em cave, em número igual ao 
dos fogos a constituir, não respeita os 14 
lugares de parqueamento que decorreriam dos 
critérios de dimensionamento de lugares de 
parqueamento, nos termos do PDM; 

 
D. Que, pela morfologia e dimensão do lote, caso 

se contemplassem mais caves para 
parqueamento, resultaria que a área das 
mesmas seria consumida por rampas e não 
por lugares de parqueamento; 

 
E. O parecer favorável da Junta de Freguesia de 

Loures, no documento E/71420/2020. 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 67886/URB_L_E/2020, em nome de 
Bloomorange Imobiliária, Lda., que se refere à 
operação urbanística de licenciamento de 
construção, em zona habitacional consolidada, de 
edifício de habitação coletiva, onde se prevê 7 
fogos, localizada na Rua Ilha do Faial, em Loures, 
na Freguesia de Loures, ao abrigo da exceção 
prevista nos termos do n.º 3 do artigo 150.º do 
Regulamento do PDM, conjugado com o disposto 
na alínea c) do n.º 1 e do n.º 6 do artigo 33.º do 
RMEU, aprovar: 
 
A isenção do cumprimento da totalidade dos 
lugares de estacionamento, 7 (sete) lugares. 
 
... 

 
Loures, 31 de julho de 2020 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

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

 
 
 
 

PLANEAMENTO URBANÍSTICO 
 

Proposta de alteração da deliberação camarária 
que incidiu sobre a Proposta n.º 197/2019 [35.ª 
Reunião Ordinária de Câmara Municipal, realizada em 10 de 

abril de 2019, publicitada em L o u r e sL o u r e sL o u r e sL o u r e s  MUNICIPAL - Edição 
n.º 7, de 10 de abril de 2019, pág. 26], e de início ao 
procedimento de Alteração do Plano Diretor 
Municipal de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 409/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Pela deliberação sobre a proposta n.º 

197/2019, a Câmara Municipal de Loures 
decidiu, em 10/04/2019, iniciar o procedimento 
de alteração ao Plano Diretor Municipal; 
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B. A necessidade desta alteração justifica-se por 
dois desígnios distintos: 

 
1. Alteração imposta pelo n.º 2 do Art.º 199.º do 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial, face à adequação das leis que 
afetam as disposições do PDM, 
designadamente do Decreto Regulamentar n.º 
15/2015 e a nova Lei de Bases Gerais da 
Política Pública de Solos com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 74/2017 prevendo a 
eliminação da classificação de “solo 
urbanizável”; 

 
2. Alterações decorrentes de constrangimentos 

evidenciados pela aplicação do novo PDM, na 
sua maioria regulamentares; 

 
C. Ambos os motivos estão previstos no n.º 2 do 

art.º 115.º e no 118.º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial, tendo por 
isso sido apresentada uma proposta de 
alteração única; 

 
D. Porém, era objetivo executar os dois desígnios 

das alterações ao PDM em tempos 
diferenciados (conforme Informação n.º 
03/MC/DPRU - pontos 7 e 9 que acompanhou 
a proposta 197/2019), prevendo que a 
publicação preventiva das alterações 
resultantes de constrangimentos de aplicação 
do PDM, ocorresse em momento anterior; 

 
E. Por motivos técnicos da plataforma informática 

SSAIGT onde são disponibilizados os planos, 
não permite, com uma só deliberação, ter 
publicações em dois momentos distintos, 
conforme sempre se pretendeu; 

 
F. Contactada a Direção Geral do Território, 

informou que “Na PCGT não se podem 
desdobrar processos. Os processos são 
criados automaticamente com a publicação da 
determinação de início de procedimento do 
Diário da República (desde que submetida 
pelo SSAIGT como decorre da Lei) […] sendo 
recomendável que fosse tomada e publicada 
nova deliberação que determine separar os 
objetivos da 1.ª deliberação em dois 
procedimentos de alteração distintos a 
publicar em momentos diferentes. 

 
G. Impõe-se assim a obtenção de duas 

deliberações, ficando: 
 
a. a presente referente às “alterações 

regulamentares por constrangimentos de 
aplicação do PDM” e 

 

b. a deliberação 197/2019, de 10 de abril de 
2019, seguindo o procedimento de Alteração 
para Adequação à nova Lei de solos, visando 
a incorporação das novas regras de 
classificação do solo, constantes no Decreto 
Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, 
com tradução fundamental, na eliminação do 
solo urbanizável. 

 
H. Já foram prestados contributos de cidadãos no 

âmbito do procedimento de “consulta 
preventiva” no seio do direito de participação 
estabelecido no art.º 88.º do Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial. 

 
 
Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal 
de Loures, delibere, ao abrigo do disposto nos 
artigos 115.º/2 e 118.º/2- c) do Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado 
pelo D.L. n.º 80/2015, de 14 de maio, na alínea a), 
do n.º 1, do art.º 33.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, constante do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, aprovar: 
 
- Alterar a deliberação sobre a proposta n.º 

197/2019, restringindo o seu âmbito às 
alterações obrigatórias decorrente da 
imposição do n.º 2 do Art.º 199.º do Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial, face à entrada em vigor das leis de 
Política Pública de Solos; e retirando-lhe o 
objetivo de “Alterações decorrentes de 
constrangimentos evidenciados pela aplicação 
do novo PDM, na sua maioria 
regulamentares”. 

 
- Dar agora início ao procedimento de Alteração 

do Plano Diretor Municipal de Loures, com o 
desígnio - Alterações Regulamentares 
decorrentes de constrangimentos 
evidenciados pela aplicação do novo PDM: 

 
•••• estabelecendo um período inicial de 

participação (participação preventiva) não 
inferior a 15 dias, destinado à formulação de 
sugestões e apresentação de informações 
sobre quaisquer questões que possam ser 
consideradas no âmbito do presente 
procedimento como se encontra definido, de 
acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 88.º do 
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 

 
•••• englobando para análise e consideração os 

contributos dos cidadãos, entretanto já 
prestados. 

 
... 
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Loures, 5 de agosto de 2020 
 

O Vereador 
 

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

 
 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação da 11.ª Alteração 
Orçamental Permutativa ao Orçamento 2020 e 
Opções do Plano 2020-2023. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 410/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures pretende atribuir 

vouchers para a aquisição de fichas escolares 
do 1.º ciclo aos alunos do escalão A da rede 
escolar, para o início do ano letivo de 2020/21, 
tornando-se necessário ajustar as rubricas 
orçamentais à natureza da despesa proposta, 
tendo presente que a classificação existente 
nas GOP não é a adequada; 

 
B. Continua a existir a necessidade de o 

município manter a capacidade de resposta no 
apoio à prevenção, contenção e mitigação da 
pandemia provocada pela doença COVID-19, 
obrigando à reposição e disponibilização 
contínua e atempada de equipamentos e bens, 
nomeadamente equipamentos de proteção 
individual (EPl's); 

 
C. Se efetuam ligeiras modificação a outras 

rubricas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor que: 
 
Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, e do ponto 8.3.1 do Decreto-Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação 
vigente, seja aprovada a 11.ª Alteração 
Orçamental Permutativa ao Orçamento 2020 e 
Opções do Plano 2020-2023, conforme 
documento em anexo. 

 
 

Loures, 10 de agosto de 2020 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

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

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O documento 11.ª 
Alteração Orçamental Permutativa ao Orçamento 
2020 e Opções do Plano 2020-2023 encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
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PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 359/2020 
 

de 31de julho de 2020 
 

(registo E/73851/2020, de 31 de julho de 2020) 
 

Declaração da Situação 
de Contingência - Alerta 

RCM n.º 55-A/2020, de 31 de julho 
 

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido, em 
articulação com as 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 
emergência, de contingência, de calamidade e 
alerta, em resposta à situação epidemiológica 
provocada pelo coronavírus SARS-CoV2 - COVID-
19. 
 
Estas medidas foram acompanhadas da ativação 
do Plano Municipal de Proteção Civil de Loures 
(desde 1 de abril/2020), na sequência do 
desencadeamento do Plano Distrital de Proteção 
Civil, e tendo em consideração a evolução da 
situação no concelho. 
 
Na atualidade, e traduzindo a análise efetuada aos 
dados da situação epidemiológica, continua a 
justificar-se a manutenção da estratégia 
delineada pelas autoridades sanitárias, em 
articulação com o Município, e continuar a 
adotar medidas de prevenção, contenção e 
mitigação da transmissão da doença. 
 
Assim, mantém-se a necessidade, por razões 
de saúde pública, de se observar regras de 
ocupação, permanência, distanciamento físico 
e regras sanitárias, decisivamente 
acompanhadas pela adesão da população do 
concelho de Loures no cumprimento destas 
medidas. 
 

Considera-se igualmente oportuno 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 coletivo, continuam a 
manter e a pugnar por medidas de prevenção e 
comportamento social, que garantam uma 
diminuição da propagação do vírus e que 
permita que a capacidade de resposta do 
Serviço Nacional de Saúde continue a estar 
assegurada, sob pena de o esforço feito até 
aqui, vir a ser desperdiçado. 
 
De todo o modo, mantendo como prioridade a 
prevenção e controle da doença, a contenção da 
pandemia e a garantia de segurança dos 
portugueses, entendeu o Governo e a DGS - 
Direção-Geral de Saúde dar continuidade ao 
processo de desconfinamento, mantendo a 
declaração da Situação de Contingência e Alerta - 
tendo em atenção a realidade concreta no 
território nacional, e deixando de vigorar a 
situação de calamidade nas 19 freguesias da Área 
Metropolitana de Lisboa, dada a tendência 
decrescente do número de novos casos de 
doença e a melhoria da situação sanitária nestas 
freguesias. 
 
Em consequência, nos termos constitucionais 
e legais, o Governo, ao abrigo da Lei de Bases 
de Proteção Civil, Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, 
na sua redação atual, do Sistema de Vigilância 
em Saúde Pública, estabelecido na Lei n.º 
81/2009, de 21 de agosto, na sua redação atual 
e nos termos do artigo 12.º e 13.º do DL n.º 10-
A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, 
por força do disposto no artigo 2.º da Lei n.º 1-
A/2020, de 19 d e março, na sua redação atual, 
e a RCM n.º 55- A/2020, de 31 de julho, 
conjugado com regime contraordenacional 
estabelecido no DL n.º 28- B/2020, de 26 de 
junho, alterado pelo DL n.º 37-A/2020, de 15 de 
julho, resolveu declarar a "Situação de 
Contingência" em toda a Região Metropolitana 
de Lisboa e a situação de "Alerta" no resto do 
território nacional, até às 23:59h do dia 14 de 
agosto 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 
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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. 
 
 
Assim, ao abrigo da Autonomia Constitucional 
das Autarquias Locais, ínsito 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 
pelos artigos 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 55-A/2020, 

de 31 de julho, aprovada em Conselho de 
Ministros - Declaração da Situação de 
Contingência - Alerta. 

 
A declaração da situação de contingência - alerta - 
produz efeitos a partir das 00:00 horas do dia 1 de 
agosto e cessa às 23:59 horas do dia 14 de 
agosto de 2020, sem prejuízo de prorrogação e/ou 
modificação na medida em que a evolução da 
situação epidemiológica o venha a justificar. 
 
Medidas aplicáveis às Freguesias 
anteriormente abrangidas pela situação de 
Calamidade 
 
•••• Nas freguesias que se encontravam 

abrangidas pela situação de calamidade ao 
abrigo da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 53-A/2020, de 14 de julho (Uniões de 
Freguesias de: Camarate, Unhos e 
Apelação - Sacavém e Prior Velho), os 
cidadãos sujeitos a confinamento obrigatório 
podem ser acompanhados por equipas 
constituídas pela Proteção Civil Municipal, 
pelos Serviços de Ação Social do Instituto da 
Segurança Social, ou por outros com a mesma 
competência, pelas Autoridades de Saúde 
Pública, pelas Unidades de Cuidados na 
Comunidade e pelas forças de segurança, 
sendo o regime de acompanhamento 
regulamentado através de despacho dos 
membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da administração interna, da 
modernização do Estado e da Administração 
Pública, do trabalho, solidariedade e 
segurança social e da saúde; 

 
 

•••• Nestas freguesias, o acompanhamento das 
determinações de confinamento domiciliário, 
para efeitos de provisão de necessidades 
sociais e de saúde, realiza-se até 24 horas 
após cada uma das determinações em causa, 
mediante visita conjunta da Comissão 
Municipal de Proteção Civil, dos Serviços de 
Ação Social Municipais, dos Serviços de Ação 
Social do Instituto da Segurança Social ou por 
outros com as mesmas competências e das 
Unidades de Cuidados na Comunidade . 

 
 
Medidas especiais aplicáveis à Área 
Metropolitana de Lisboa 
 
•••• A transmissão da informação necessária à 

georreferenciação dos casos ativos e dos 
contactos em vigilância continua a realizar-
se mediante articulação das autoridades locais 
de saúde e das autarquias; 

 
•••• O acompanhamento das determinações de 

confinamento domiciliário, para efeitos de 
provisão de necessidades sociais e de saúde, 
realiza-se até 24 horas após cada uma das 
determinações em causa, mediante visita 
conjunta da Comissão Municipal de Proteção 
Civil, Centro Distrital de Segurança Social e 
Unidades de Cuidados na Comunidade; 

 
•••• A monitorização do cumprimento destas 

regras é realizada diariamente pelo Gabinete 
Regional de Intervenção para a Supressão da 
doença COVID-19 em Lisboa e Vale do Tejo e 
reportada semanalmente à Estrutura de 
Monitorização da Situação de Alerta, 
Contingência e Calamidade; 

 
•••• É ainda criada uma estrutura de 

monitorização da situação de alerta, 
contingência, para efeitos de 
acompanhamento regular das situações 
declaradas; 

 
•••• A desobediência e a resistência às ordens 

legítimas das entidades competentes, quando 
praticadas durante a vigência da situação de 
alerta e contingência e em violação das regras 
definidas, constituem crime e são sancionadas 
nos termos da lei penal, sendo as respetivas 
penas agravadas em um terço, nos seus 
limites mínimo e máximo. 
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Outras medidas: 
 
•••• Na Área Metropolitana de Lisboa todos os 

estabelecimentos de comércio a retalho e de 
prestação de serviços, incluindo os que se 
encontrem em conjuntos comerciais, e os 
estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, 
casinos, bingos ou similares, encerram às 
20:00 h. 

 
•••• Excetuam-se: 
 
- Estabelecimentos de "restauração e 

similares" exclusivamente para efeitos de 
serviço de refeições no próprio 
estabelecimento, alargando até às 00:00 
horas a possibilidade de acesso ao público 
para novas admissões, estimulando o 
recurso a mecanismos de marcação prévia 
a fim de evitar situações de espera, e 
determina-se o encerramento destes 
estabelecimentos à 01.00 hora; 

 
- Estabelecimentos de "restauração e 

similares" que prossigam a atividade de 
confeção destinada a consumo fora do 
estabelecimento ou entrega no domicílio, 
diretamente ou através de intermediário, os 
quais não podem fornecer bebidas alcoólicas 
no âmbito dessa atividade; 

 
- Permanecem encerrados os "bares, outros 

estabelecimentos de bebidas sem 
espetáculos e os estabelecimentos com 
espaço de dança", mas passam a poder 
funcionar como cafés ou pastelarias, sem 
necessidade de alteração da respetiva 
classificação de atividade económica, se 
cumpridas as regras da DGS e os espaços 
destinados a dança permaneçam inutilizáveis 
para o efeito; 

 
- Postos de abastecimento de combustíveis, 

podem encerrar às 22:00 h (ou mais tarde), 
sempre que o respetivo horário de 
funcionamento o permita, exclusivamente para 
efeitos de venda ao público de combustíveis e 
abastecimento de veículos; É proibida a 
venda de bebidas alcoólicas nas áreas de 
serviço ou nos postos de abastecimento de 
combustíveis; 

 
- Farmácias, consultórios e clínicas, 

designadamente clínicas dentárias e centros 
de atendimento médico veterinário com 
urgências; 

 
- Atividades Funerárias e conexas; 
 
 

- Estabelecimentos de prestação de serviços de 
aluguer de veículos de mercadorias sem 
condutor (rent-a-cargo) e de aluguer de 
veículos de passageiros sem condutor (rent-a-
car), podendo, sempre que o respetivo horário 
de funcionamento o permita, encerrar à 01:00 
h e reabrir às 06:00 h. 

 
•••• São reabertas as "grutas" nacionais, 

regionais e municipais, públicas ou privadas; 
 
•••• Abrem-se as atividades desportivas que 

ainda estavam encerradas e definem-se 
regras específicas para as atividades físicas e 
desportivas - a prática de atividade física e 
desportiva, em contexto de treino e em 
contexto competitivo, pode ser realizada sem 
público; 

 
•••• Estabelece-se a limitação de concentração 

de 10 pessoas na Região Metropolitana de 
Lisboa, salvo se pertencerem ao mesmo 
agregado familiar; 

 
•••• Os supermercados e hipermercados, 

incluindo os que se encontrem em conjuntos 
comerciais, podem encerrar às 22:00h, sendo 
proibida a venda de bebidas alcoólicas 
entre as 20:00 h e as 22:00 h. 

 
•••• Os estabelecimentos de comércio a retalho 

e de prestação de serviços, bem como os 
que se encontrem em conjuntos comerciais, 
que habitualmente se encontrem autorizados a 
funcionar 24 horas por dia mas que, nos 
termos dos números anteriores, estejam 
obrigados a encerrar às 20:00 h, podem 
reabrir às 06:00 h. 

 
•••• É proibido o consumo de bebidas 

alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso 
ao público e vias públicas, excetuando-se os 
espaços exteriores dos estabelecimentos de 
restauração e bebidas, devidamente 
licenciados para o efeito. No período após as 
20:00h, esta exceção admite apenas o 
consumo de bebidas alcoólicas no âmbito do 
serviço de refeições. 

 
•••• Continuam encerradas as atividades 

recreativas, de lazer e diversão, 
designadamente nos Salões de dança ou de 
festa; Parques de diversões e parques 
recreativos e similares para crianças; Outros 
locais ou instalações semelhantes às 
anteriores; 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, 
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exceto se funcionarem em local autorizado, 
nos termos legais, pela autarquia local 
territorialmente competente e observem as 
orientações e instruções definidas pela DGS, 
em parecer técnico especificamente elaborado 
para o efeito; 

 
•••• A atividade operacional das forças e serviços 

de segurança e dos serviços de socorro a 
operar na Área Metropolitana de Lisboa, no 
âmbito da execução do presente regime, pode 
ser reforçada, em caso de necessidade, por 
efetivos de outras áreas geográficas, em 
articulação com a estrutura municipal de 
proteção civil. 

 
 
Regime contraordenacional por incumprimento 
das práticas sociais 
 
•••• Mantém-se em vigor a aplicação das 

contraordenações por incumprimento das 
práticas sociais que visam conter a pandemia 
da COVID-19: 

 
•••• O valor das coimas varia entre os 100,00 e os 

500,00 € (euros) para as pessoas singulares . 
No caso das pessoas coletivas, situa-se entre 
os 1.000,00 e os 5.000,00 € (euros). 

 
•••• Este quadro sancionatório decorre do facto de 

a maioria dos novos contágios estarem 
associados ao incumprimento, em locais e 
eventos com aglomeração de pessoas, das 
normas de distanciamento físico decorrentes 
das situações de alerta, contingência e 
calamidade declaradas. 

 
•••• Cabe à GNR, PSP, à Polícia Marítima, à 

ASAE e às Polícias Municipais fiscalizar o 
cumprimento dos deveres estabelecidos. 

 
•••• Reitera-se a necessidade do cumprimento das 

várias regras preconizadas, designadamente: 
 
- A obrigatoriedade do uso de máscaras ou 

viseiras nos transportes públicos, em espaços 
e estabelecimentos comerciais e de prestação 
de serviços, edifícios públicos, nas escolas e 
creches ou salas de espetáculos; 

 
- A não realização de eventos que impliquem a 

concentração de pessoas em número superior 
ao limite permitido; 

 
- A proibição de consumo de bebidas alcoólicas 

na via pública; 
 
- O cumprimento das regras de fornecimento e 

venda de bebidas alcoólicas; 

- Os infratores podem pagar a coima de 
forma voluntária e imediata após serem 
notificados, o que corresponderá ao valor 
mínimo previsto. 

 
 
B- Para além das medidas enunciadas e 

resultantes da Declaração de Situação de 
Contingência e Alerta e do regime 
contraordenacional aplicável, aprovados 
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 10 (dez) presenças, salvo se 
pertencerem ao mesmo agregado familiar; 

 
2. A realização de atividades desportivas (aulas, 

treinos e competições) nas piscinas e 
pavilhões municipais, condicionadas às 
orientações específicas e/ou pareceres 
técnicos emitidos pela 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 manutenção da atividade e funcionamento 

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

 
6. A reabertura das atividades de feiras e 

mercados de rua, condicionada à evolução da 
situação epidemiológica e 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; 
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7. O funcionamento da atividade nos cemitérios 
continua limitado a um número máximo de 10 
(dez) pessoas presentes no espaço onde se 
realizem as cerimónias fúnebres, 
condicionadas 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. O regular funcionamento de todos serviços 

municipais de atendimento presencial à 
população, incluindo as tesourarias; no 
entanto, os referidos atendimentos devem ser 
agendados com marcação prévia, por via 
telefónica e/ou 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. O desenvolvimento regular 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 Loures Parque 

- 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. A manutenção do 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. Continuação das medidas de 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; 
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19. Finalmente, apelar à população do Concelho 
de Loures para continuar a adaptar 
comportamentos responsáveis face ao risco 
de contágio existente, seguindo 
escrupulosamente as recomendações gerais 
difundidas pelas autoridades de saúde 
competentes, com particular atenção às 
emitidas pela Direção-Geral de Saúde, 
nomeadamente: 

 
a) Seguir as regras de etiqueta respiratória, 

designadamente, a lavagem das mãos, o 
distanciamento social e o uso de máscaras na 
comunidade, especialmente em espaços 
interiores fechados, por exemplo em 
transportes públicos, em supermercados, 
farmácias, lojas ou qualquer estabelecimento 
comercial, enquanto medidas adicionais de 
proteção, de prevenção e de controle da 
infeção e que têm vindo a ser difundidas pelas 
autoridades de saúde; 

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

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

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

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

 
As medidas adotadas vigoram pelo período 
temporal estabelecido na RCM n.º 55-A/2020, 
de 31 de julho, iniciando-se às 00:00 horas do 
dia 1 de agosto e cessando às 23:59 horas do 
dia 14 de agosto de 2020, sem prejuízo de 
prorrogação e/ou modificação na medida em 
que a evolução da situação epidemiológica o 
venha a justificar. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 
 

AMBIENTE 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 133/DA/MN 

 
de 28 de julho de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 30 de julho de 2020, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

(registo E/72103/2020, de 31 de julho de 2020) 
 

Substituição da Diretora 
do Departamento de Ambiente 

 
Considerando a ausência da signatária no período 
de 3 a 7 de agosto de 2020, proponho que as 
competências que me foram subdelegadas no 
despacho n.º 317/2020 sejam assumidas pela Sr.ª 
Chefe da Divisão de Energia e Sustentabilidade 
Ambiental, Eng.ª Ana João dos Santos Gaiolas e 
de 8 a 14 de agosto, pelo Sr. Chefe de Divisão de 
Serviços Públicos Ambientais, Dr. Rui Miguel 
Rodrigues Máximo Santos. 
 
Em caso de concordância superior, mais se 
propõe remeter a presente informação ao 
DGMA/DGDMA/EXPEDIENTE, para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Diretora do Departamento de Ambiente 
 

(a) Madalena Neves 
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� INFORMAÇÃO n.º 161/DA/DESA/AG 

 
de 29 de julho de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 30 de julho de 2020, 

pela Sr.ª Diretora 
do Departamento de Ambiente 

 
(registo E/72615/2020, de 30 de julho de 2020) 

 
Substituição em período de férias 

 
Em face da ausência por motivo de gozo de férias, 
e para garantir o regular funcionamento da Divisão 
de Energia de Sustentabilidade Ambiental, 
proponho que as competências que me estão 
subdelegadas pela Sra. Diretora do Departamento 
de Ambiente sejam subdelegadas: 
 
•••• De 17 a 21 de agosto na Dr.ª Ana Isabel 

Ribeiro 
•••• De 24 de agosto a 1 de setembro na Eng.ª 

Marta Pedroso 
 
Caso a presente proposta mereça aprovação, 
solicito que dela se dê conhecimento à 
DGMA/DGDMA/EXPEDIENTE para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe da Divisão de Energia 
e Sustentabilidade Ambiental 

 
(a) Ana Gaiolas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 352/DA/DZVF/JL_2020 

 
de 29 de julho de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 29 de julho de 2020, 

pela Sr.ª Diretora 
do Departamento de Ambiente 

 
(registo E/72856/2020, de 30 de julho de 2020) 

 
Substituição do Chefe da Divisão 

de Zonas Verdes e Floresta, 
no período de férias 

 
Considerando a ausência ao serviço do signatário 
de 03/08/2020 a 14/08/2020, por motivo de gozo 
de férias, propõe-se que as competências que lhe 
foram subdelegadas, através do Despacho n.º 
346/2020, de 24/07/2020, sejam asseguradas 
nesse período pelo técnico superior Ivan Martins 
Gomes. 
 
Em caso de concordância, propõe-se a divulgação 
da presente informação pelo DGMA/Expediente. 

 
 

(a) João Lucas 
Chefe de Divisão 
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CULTURA 
DESPORTO 

E 
JUVENTUDE 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 31/DC/PLS 

 
de 28 de julho de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 20 de julho de 2020, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

(registo E/72470/2020, de 31 de julho de 2020) 
 

Substituição da Chefe 
da Divisão de Cultura 

durante período de férias 
 

Considerando a ausência por motivo de férias 
durante o período compreendido entre 15 de 
agosto e 06 de setembro de 2020, proponho que a 
minha substituição seja assegurada, com as 
competências subdelegadas através do Despacho 
n.º 19/2020, de 08 de janeiro, por: 
 
- Dr.ª Cláudia Sofia Simenta Rodrigues, 

Coordenadora da Área de Galerias, no 
período de 15 a 23 de agosto; 

 
- Dr.ª Ana Raquel Mendes da Silva, Chefe de 

Unidade de Património e Museologia, no 
período de 24 a 30 de agosto; 

 
- Dr.ª Isabel Maria Fernandes Rodrigues, 

Coordenadora das áreas de Apoio ao 
Associativo Cultural e Dinamização Cultural, 
no período de 31 de agosto a 6 de setembro. 

 
Merecendo concordância, propõe-se o envio desta 
informação à DGDMA/Expediente para divulgação 
da mesma. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe de Divisão 
 

(a) Patrícia Silva 
 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º E/74318/2020 

 
de 3 de agosto de 2020 

 
sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 

datado de 4 de agosto de 2020 
pelo Sr. Diretor do Departamento 

de Cultura, Desporto e Juventude, 
e datado de 6 de agosto de 2020 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

(registo E/74318/2020, de 10 de agosto de 2020) 
 

Substituição da Coordenadora 
do Gabinete de Juventude 

 
Considerando a ausência da signatária por motivo 

de férias, durante o período compreendido 
entre 10 e 14 de agosto e entre 31 de agosto e 
11 de setembro, proponho que a minha 
substituição seja assegurada, com as 
competências que me foram subdelegadas 
através do despacho n.º 21/2020, de 08 de 
janeiro, da seguinte forma: 

 
- Dr. Alexandre Tavares - 10 a 14 de agosto, 31 

de agosto a 03 de setembro e 08 a 11 de 
setembro; 

 
- Dr.ª Nélia Grou Brito - 04 de setembro; 
 
- Dr.ª Sara Leal - 07 de setembro. 
 
Propõe-se o envio da presente informação à 

DGDA/Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

Coordenadora do Gabinete de Juventude 
 

(a) Rita Mota 
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ATENDIMENTO 
INFORMAÇÃO 

E 
COMUNICAÇÃO 

 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 372/UIM/LS 

 
de 3 de agosto de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 4 de agosto de 2020, 

pelo Sr. Chefe da Divisão de Atendimento, 
Informação e Comunicação 

 
(registo E/74429/2020, de 5 de agosto de 2020) 

 
Substituição da Chefe de Unidade 

de Informação Municipal, 
de 10 a 31 de agosto 

 
Considerando a ausência da signatária, de 10 a 31 
de agosto, por motivo de férias, propõe-se que as 
competências que me foram delegadas através 
dos despachos números 252/2019 e 40/2020 
sejam asseguradas, naquele período, pela técnica 
superior Patrícia Alexandra Farinha Rodrigues 
Purificação. 
 
Em caso de concordância superior, propõe-se que 
a presente informação seja divulgada pelo 
Expediente, pelas unidades orgânicas, para os 
efeitos devidos. 

 
 

Loures, 3 de agosto de 2020 
 

A chefe de Unidade de Informação Municipal 
 

(a) Luzia Sousa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ÁREAS URBANAS 

DE GÉNESE ILEGAL 

 
 

 EDITAL n.º 215/2020 
 

Assunto: Consulta Pública relativamente à 
proposta de deliberação de aprovação do Projeto 
de Loteamento/Reconversão Urbanística do Bairro 
Novo Cerieiro/Penedo - Montemor - Freguesia de 
Loures - Processo Administrativo n.º 
54645/LA/L/N. 
 
Pedro Manuel de Sousa Ribeiro, Mestre Arquiteto, 
em substituição de Rui Manuel Januário Paulo, 
Chefe da Divisão de Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal (conforme despacho do Senhor Vereador 
Tiago Matias, de 27/07/2020, exarado na Inf. n.º 
28/DAUGI/RP/2020, a que foi atribuído o 
expediente E/71369/2020), 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 artigo 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 (retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 543/2012, de 28 de fevereiro, 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, 
de 23 de abril de 2012), que se encontra aberto, a 
partir do décimo dia a contar da data do despacho 
que determina a sua realização (de 31.07.2020 e 
exarado na Informação n.º 
26/DAUGI/ML/RMH/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 Novo Cerieiro/Penedo, sito em 
Montemor, na Freguesia de Loures, 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 54645/LA/L/N, bem como as 
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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, 06 de agosto de 2020 
 

Em substituição do Chefe de Divisão 
das Áreas Urbanas de Génese Ilegal 

(E/71369/2020, Inf. n.º 28/DAUGI/RP/2020 
e despacho aí exarado, do Senhor Vereador Tiago Matias, 

de 27/07/2020) 
Por subdelegação de competências, 

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

(a) Pedro de Sousa Ribeiro, Mestre Arqt.º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º E/74926/2020 

 
de 4 de agosto de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 5 de agosto de 2020, 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos 

 
(registo E/74926, de 12 de agosto de 2020) 

 
Substituição em período de férias 

 
Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias, propõe-se que, no período de 17 de 
agosto a 04 de setembro de 2020 sejam 
cometidas as competências que lhe foram 
subdelegadas pelo despacho n.º 58, de 
21.01.2020, do Sr. Diretor do Departamento de 
Recursos Humanos, à Técnica Superior Anabela 
Manaia dos Santos. 
 
Caso haja concordância superior, propõe-se 
remeter a presente informação ao DGMA/DGDMA 
para divulgação. 

 
 

A chefe da DSSOAP 
 

(a) Adília Ferreira 
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ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

AVISO n.º 11134/2020 
 

Designação, 
em regime de substituição, 

no cargo de Diretora de Departamento 
de Gestão e Modernização Administrativa 

da técnica superior 
Raquel Sofia Martins das Neves Pereira 

 
Considerando as competências que estão 
cometidas à Diretora de Departamento de Gestão 
e Modernização Administrativa e a necessidade de 
assegurar e garantir a cabal prossecução das 
mesmas e o normal funcionamento deste serviço 
municipal e nos termos do disposto na alínea a), 
do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, do n.º 1 do artigo 
27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
atual redação, adaptada à administração local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual 
redação, foi determinada, por despacho do Sr. 
Presidente da Câmara Municipal, a partir de 01 de 
junho de 2020, a designação em regime de 
substituição, para o cargo de Diretora de 
Departamento de Gestão e Modernização 
Administrativa, da técnica superior Raquel Sofia 
Martins das Neves Pereira, cuja competência 
técnica, aptidão, experiência profissional e 
formação se afiguram adequadas ao desempenho 
das inerentes funções. 

 
Nota curricular 

 
Dados Pessoais: 
 
Raquel Sofia Martins das Neves Pereira 
Data de nascimento - 20 de outubro de 1977 
Naturalidade - São Sebastião da Pedreira, Lisboa 
 
Habilitações académicas: 
 
Pós-Graduação em Criminologia pela 
Universidade Lusíada (Lisboa) 
Licenciatura em Direito pela Universidade Lusíada 
(Lisboa) 
 
 
 
 

Percurso profissional: 
 
Técnica Superior no Departamento de Estruturas 
de Proximidade e Espaço Público da Câmara 
Municipal de Lisboa, de outubro de 2019 a maio 
de 2020; 
Adjunta no Gabinete da Senhora Secretária de 
Estado da Justiça e substituta do chefe do 
gabinete nas suas ausências e impedimentos, no 
XXI Governo Constitucional, de setembro de 2018 
a outubro de 2019; 
Técnica Especialista no Gabinete da Senhora 
Secretária de Estado da Justiça, no XXI Governo 
Constitucional, de fevereiro de 2017 a agosto de 
2018; 
Técnica Superior no Gabinete de Apoio à 
Presidência da Câmara Municipal de Loures, de 
março de 2014 a fevereiro de 2017; 
Técnica Superior na Direção Geral de 
Administração Interna (integrou a extinta Estrutura 
de Missão para a Gestão de Fundos 
Comunitários), de abril de 2011 a março de 2014: 
Chefe da Divisão de Administração, Relações 
Públicas e Apreciação Liminar da Câmara 
Municipal de Lisboa (regime de substituição), de 
outubro de 2009 a março de 2010; 
Técnica Superior na Divisão de Administração, 
Relações Públicas e Apreciação Liminar da 
Câmara Municipal de Lisboa, de dezembro de 
2008 a outubro de 2009 e de março de 2010 a 
abril de 2011; 
Consultora jurídica na Divisão de Administração, 
Relações Públicas e Apreciação Liminar da 
Câmara Municipal de Lisboa, de fevereiro de 2004 
a dezembro de 2008; 
Advogada, de fevereiro de 2004 a dezembro de 
2008; 
Consultora jurídica na Divisão de Análise de 
Projetos de Urbanismo Comercial da Câmara 
Municipal de Lisboa, de fevereiro de 2003 a julho 
de 2003; 
Consultora jurídica na Direção Municipal de 
Reabilitação Urbana da Câmara Municipal de 
Lisboa, de setembro de 2002 a janeiro de 2003; 
Advogada estagiária, de abril de 2002 a fevereiro 
de 2004. 
 
Competências e Formação: 
 
Integrou, em representação do Ministério da 
Justiça, negociações coletivas com organizações 
sindicais, no âmbito da revisão das carreiras e das 
remunerações dos registos e notariado, e prestou 
apoio jurídico nos respetivos projetos legislativos 
de estatutos, 2017-2019; 
Integrou, em representação do Ministério da 
Justiça, a equipa de projeto legislativo e de 
implementação do Sistema de Informação 
Cadastral Simplificada e Balcão Único do Prédio 
(BUPi), 2017-2019; 
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Responsável no Gabinete da Senhora Secretária 
de Estado da Justiça, do XXI Governo 
Constitucional, pelo acompanhamento das 
matérias dos registos e notariado e relativas ao 
Instituto dos Registos e Notariado, I.P., 2017-
2019; 
Responsável no Gabinete da Senhora Secretária 
de Estado da Justiça, do XXI Governo 
Constitucional, pelo apoio jurídico e 
acompanhamento em vários projetos de 
simplificação e modernização administrativa do 
Plano de Justiça Mais Próxima e do Programa 
Simplex+, designadamente no Regime 
Extraordinário de Regularização do Património 
Imobiliário Público, Business Registers 
Interconnection System (BRIS), Registo Central do 
Beneficiário Efetivo (RCBE), Sistema Integrado do 
Registo Automóvel (SIRAUTO), Documento Único 
Automóvel (DUA), Sistema de Certificação de 
Atributos Profissionais (SCAP), Registo 
Internacional de Navios, Registo de Fundações, 
Cooperativa na Hora, Certidão Online do Ficheiro 
Central de Pessoas Coletivas, Certidão On-line de 
Testamentos, Registo do Nascimento Online, 
Justiça no Meu Caso, Espaço Óbito e HUB da 
Justiça, 2017-2019. 
Responsável no Gabinete da Senhora Secretária 
de Estado da Justiça, do XXI Governo 
Constitucional, pelo acompanhamento do 
processo legislativo do Governo; 
Webinar designado Digital Communication, 
Remote Collaboration, Efficient Work Organisation, 
pela CEGOC Portugal, 2020; 
Webinar designado Comunicar com os Cidadãos 
no Contexto de Pandemia, pelo Instituto Nacional 
de Administração, 2020; 
Webinar designado Initiative and 
Entrepreneurship, Creativity and Innovation, pelo 
CEGOC Portugal, 2020; 
Webinar designado Innovation Day, pela Porto 
Business School, 2020; 
XI Colóquio sobre "Direito do Trabalho", pelo 
Supremo Tribunal de Justiça, 2019; 
Ação de formação designada Avaliação de 
Impacto Legislativo, pelo Centro de Competências 
Jurídicas do Estado (JurisAPP), 2018; 
Ação de formação e workshop designados 
Avaliação de Impacto Económico Legislativo, pela 
Presidência do Conselho de Ministros, 2017; 
Seminário Contratação Pública (ação de formação 
tipo B integrada no Plano de Formação Contínua 
2017-2018), pelo Centro de Estudos Judiciários, 
2017; 
Conferência nacional sobre 40 anos do Poder 
Local Democrático, pela Câmara Municipal de 
Loures, 2017; 
Ação de Formação designada Gestão Documental 
Utilizadores, pela AMBISIG, 2016; 

Seminário designado A Revisão do Código de 
Processo nos Tribunais Administrativos, pelo 
Centro de Estudos Judiciários, 2015; 
Ação de formação designada Contratos Públicos 
em particular; o equilíbrio contratual; a modificação 
do contrato por alteração das circunstâncias; a 
responsabilidade contratual num contexto de 
modificações do contrato; a relevância do princípio 
da boa-fé e da confiança nas relações contratuais, 
pelo Centro de Estudos Judiciários, 2015; 
Ação de formação designada Novo Código do 
Procedimento Administrativo, pelo Centro de 
Formação Profissional da Câmara Municipal de 
Loures, 2015; 
Seminário internacional designado How to Audit 
Public Procurement Effectively, pela European 
Academy for Taxes, Economics & Law, 2013; 
Ação de formação designada O Código dos 
Contratos Públicos, pelo Instituto Nacional de 
Administração, I. P., 2011. 

 
7 de julho de 2020. 

 
O Chefe da Divisão 

de Gestão de Recursos Humanos, 
 

(a) Cândido Esteves 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 148, de 31 de julho de 2020] 

 
 
 
 

AVISO n.º 11310/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de dezoito postos de trabalho 

de Assistente Técnico 
Contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado 
 

Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01 
de julho de 2020, com Ana Filipa Pedroso Oliveira 
Pereira, Ana Rita Mourão Simões, Carina Andreia 
Carreira Pereira, Joana Filipa Dionísio Seabra, 
Maria Laura Frazão de Matos, Marina Vera Jesus 
Duarte Rodrigues, Natália Cristina da Silva 
Marques, Ricardo Daniel Moura da Costa, 
Vanessa Alexandra Figueiredo Barão Franco, 
Sónia Maria Rodrigues Oliveira Spencer, Ana 
Catarina Cabral Rodrigues Gonçalves, Armindo 
Teles Vital Belchior, Ana Cristina Oliveira 
Rodrigues Coelho, Gisela Nascimento 
Constantino, Vanessa Sofia Ocha Barreiros, 
Patrícia Vanessa Barros Moura, Zélia Maria 
Henrique Carrajola Patrício, Karla Oliveira Silva 
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Teles, Vera Lúcia Fonseca Cândido Costa, Filipa 
Alexandra Roldão Cabral, Patrícia Alexandra 
Martins Reis Medronho, Nádia Soraia Andrade 
Alves, Vera Lúcia Fonseca Pereira Dias Lima, 
Márcia Cláudia Santos Silva, Ana Paula Amorim 
Pestana Santos, Andreia Alexandra de Carvalho 
Coutinho e Rita Margarida Martins Quintas, na 1.ª 
posição remuneratória e nível remuneratório 5, 
com Ana Isabel Carrilho Correia e Joana Aruil 
Narciso, na 2.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 7, com Susana Sabino Benedito 
Freire Gaudêncio, na 6.ª posição remuneratória e 
nível remuneratório 11, e com Alexandrina Maria 
da Silva Alves, na 8.ª posição remuneratória e 
nível remuneratório 13 da Tabela Remuneratória 
Única, na categoria de Assistente Técnico da 
carreira de Assistente Técnico, no seguimento do 
Aviso n.º 13196/2019, publicado em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 159, de 21 de agosto. 

 
13 de julho de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 151, de 5 de agosto de 2020] 

 
 
 
 

AVISO n.º 11311/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de 19 postos de trabalho 

de Assistente Técnico 
Contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado 
 

Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01 
de julho de 2020, com Sónia Raquel Novais de 
Oliveira, Maria Preciosa Pita Vieira Verdilheiro, 
Ana Carina de Assis Paixão Palma, Carla Maria 
Sousa Silva, Ana Paula Correia Soares, Carla 
Sofia Carvalho Sena Lopes, Patrícia Alexandra 
Dinis Rodrigues, na categoria de Assistente 
Técnico da carreira de Assistente Técnico, na 1.ª 
posição remuneratória e nível remuneratório 5 da 
Tabela Remuneratória Única, no seguimento do 
Aviso n.º 1191/2019, publicado em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 13, de 18 de janeiro. 

 
 
 
 

13 de julho de 2020. 
 

O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 151, de 5 de agosto de 2020] 
 
 
 
 

AVISO n.º 11312/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de três postos de trabalho 

de Assistente Operacional, 
na área profissional 

de Condutor de Máquinas Pesadas 
e Veículos Especiais 

Lista unitária de ordenação final homologada 
 

Para efeitos do disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 
28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
notificam-se os candidatos ao Procedimento 
Concursal Comum para ocupação de três postos 
de trabalho da carreira/categoria de Assistente 
Operacional, na área profissional de Condutor de 
Máquinas Pesadas e Veículos Especiais, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
224, de 21 de novembro de 2019, através do 
Aviso n.º 18715/2019 - referência 6, da 
homologação da lista unitária de ordenação final, 
por despacho do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos de 10 de julho de 2020, que se encontra 
afixada nas instalações do Departamento dos 
Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Loures, sita na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7 
em Loures, e disponibilizada na sua página 
eletrónica. 

 
15 de julho de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 151, de 5 de agosto de 2020] 
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AVISO n.º 11313/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de 1 posto de trabalho 

de Assistente Operacional, 
na área profissional de Eletricista 

Lista unitária de ordenação final homologada 
 

Para efeitos do disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 
28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
notificam-se os candidatos ao Procedimento 
Concursal Comum para ocupação de um posto de 
trabalho da carreira/categoria de Assistente 
Operacional, na área profissional de Eletricista, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
224, de 21 de novembro de 2019, através do 
Aviso n.º 18715/2019 - referência 4, da 
homologação da lista unitária de ordenação final, 
por despacho do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos de 10 de julho de 2020, que se encontra 
afixada nas instalações do Departamento dos 
Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Loures, sita na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7 
em Loures, e disponibilizada na sua página 
eletrónica. 

 
15 de julho de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 151, de 5 de agosto de 2020] 

 
 
 
 

AVISO (extrato) n.º 11424/2020 
 

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 61.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 06 de maio de 2020, torna-se público 
que, por despacho do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos, exarado na informação n.º 
121/DGRH/APG/PO, de 18 de maio de 2020, 

proferido no uso das competências delegadas pelo 
Sr. Presidente da Câmara (Despacho n.º 
184/2018, de 2 de outubro), se encontram abertos 
os seguintes procedimentos concursais comuns, 
para ocupação de postos de trabalho da categoria 
de Assistente Operacional da carreira de 
Assistente Operacional: 
 
Referência 1 - 3 postos de trabalho, na área 
funcional de Asfaltador, afetos ao Departamento 
de Obras Municipais; 
 
Referência 2 - 1 posto de trabalho, na área 
funcional de Calceteiro, afeto ao Departamento de 
Obras Municipais; 
 
Referência 3 - 3 postos de trabalho, na área 
funcional de Carpinteiro de Limpos, afetos ao 
Departamento de Obras Municipais; 
 
Referência 4 - 5 postos de trabalho, na área 
funcional de Coveiro, afetos ao Departamento de 
Ambiente; 
 
Referência 5 - 1 postos de trabalho, na área 
funcional de Mecânico, afeto à Divisão de 
Transportes e Oficinas; 
 
Referência 6 - 5 postos de trabalho, na área 
funcional de Pedreiro, afetos ao Departamento de 
Obras Municipais (4) e Departamento de Coesão 
Social e Habitação (1); 
 
Referência 7 - 2 postos de trabalho, na área 
funcional de Tratador/Apanhador de Animais, 
afetos à Divisão de Serviços Veterinários; 
 
Caracterização do(s) posto(s) de trabalho, 
conforme o mapa de pessoal: 
 
Referência 1 - A Atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 8.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: recobrir e consertar 
superfícies, tais como leitos de estradas, 
pavimentos de pontes espalhando massas 
betuminosas com ferramentas manuais e 
mecânicas; examinar se o pavimento, depois de 
empedrado e cilindrado, foi submetido a adequada 
lavagem com agulheta; aplicar rega de colagem; 
espalhar e alisar as massas betuminosas até 
determinados pontos de referência, utilizando uma 
pá e um rodo; espalhar, por meios manuais, pó de 
pedra sobre o revestimento utilizado; proceder à 
reparação de pavimentos, realizando as tarefas 
adequadas às reabilitações das anomalias 
detetadas; diligenciar a manutenção, conservação 
e limpeza dos equipamentos de trabalho 
providenciando a reparação de eventuais avarias; 
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ler e interpretar os desenhos e outras 
especificações técnicas da obra a executar; nas 
épocas em que não desenvolve funções 
específicas de asfaltador, nomeadamente no 
inverno, desempenhar atividades normais de um 
cantoneiro de arruamentos; exercer as demais 
funções que lhe sejam atribuídas por lei ou por 
despacho superior. 
 
Referência 2 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 8.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: assegurar tarefas de 
construção, manutenção e conservação de 
passeios (lancis e calçadas), valetas em calçada, 
pavimentos em calçada e mobiliário urbano 
(balizadores, guardas de proteção, entre outros); 
efetuar os alinhamentos necessários para uma 
implantação correta, utilizando a ferramenta 
adequada, adaptando-as de acordo com as 
necessidades de pavimentação; exercer as 
demais funções que lhe sejam atribuídas por lei ou 
por despacho superior. 
 
Referência 3 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 8.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures complementado pelas 
seguintes funções: preparar/serrar madeira de 
natureza diversa para executar portas, janelas, 
rodapés, escadas, divisórias, lambris entre outros 
elementos; assegurar trabalhos de reparação em 
elementos de madeira, tais como: guarnições, 
aros, portas, aduelas, entre outros; assentar e 
montar os elementos atrás referidos; proceder a 
alterações/transformações de peças a partir de 
uma estrutura velha para uma nova, com as 
devidas adaptações; assumir a responsabilidade 
pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua 
correta utilização, procedendo à manutenção dos 
mesmos sempre que necessário; exercer as 
demais funções que lhe sejam atribuídas por lei ou 
por despacho superior. 
 
Referência 4 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 10.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures complementado pelas 
seguintes funções: proceder à abertura e aterro de 
sepultura; realizar funerais procedendo à 
inumação em sepultura ou jazigo; proceder ao 
levantamento, transporte, lavagem de restos 
mortais (ossadas) e respetivo depósito; proceder 
ao depósito de restos mortais em ossário ou 
cendrário (cinzas); proceder à limpeza e 
manutenção do espaço do cemitério, incluindo 
reposição de terras e abaulamento de sepulturas, 
remoção de resíduos, corte de vegetação nos 
talhões, arruamentos, e espaços verdes existentes 

no Cemitério; operar e apoiar a operação e 
manutenção do forno crematório; exercer as 
demais funções que lhe sejam atribuídas por lei ou 
por despacho superior. 
 
Referência 5 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 31.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures complementado pelas 
seguintes funções: avaliar o estado de 
funcionamento dos sistemas mecânicos dos 
equipamentos, diagnosticando eventuais 
inconformidades e/ou avarias; realizar operações 
de manutenção preventiva e corretiva em todos os 
sistemas mecânicos, nomeadamente nos órgãos 
da cadeia cinemática, travagem, suspensão e 
direção, bem como nos restantes sistemas 
hidráulicos e pneumáticos que integrem os 
equipamentos; desenvolver as intervenções de 
manutenção atribuídas de acordo com as boas 
práticas da profissão e a documentação técnica 
aplicável; zelar pela segurança de pessoas e 
equipamentos, cumprindo a legislação aplicável e 
as recomendações transmitidas; zelar pela higiene 
e bom estado de conservação de toda a 
ferramenta e outros meios de trabalho atribuídos, 
bem como pela higiene geral das instalações, 
cumprindo as regras relativas à gestão de 
resíduos e a outros aspetos de qualidade e 
desempenho ambiental; reportar, através de 
registos específicos, todas as ações e ocorrências 
relativas ao estado dos equipamentos, trabalho 
desenvolvido e recursos utilizados; exercer as 
demais funções que lhe sejam atribuídas por lei ou 
por despacho superior. 
 
Referência 6 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º, 8.º e 11.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures complementado pelas 
seguintes funções: executar alvenaria de pedra, 
tijolo ou de outros blocos, utilizando argamassas e 
manejando ferramentas e máquinas adequadas; 
ler e interpretar os desenhos e outras 
especificações técnicas da obra a executar; 
escolher, seccionar e, se necessário, assentar na 
argamassa que previamente dispôs os blocos de 
material, corrigindo o respetivo alinhamento; 
verificar a qualidade do trabalho realizado por 
meio de fio de prumo, níveis, réguas, esquadros e 
outros instrumentos; executar rebocos e executar 
redes de drenagem pluviais, incluindo a instalação 
de acessórios; assentar pavimentos em lajetas, 
pavês e outros em espaço exterior; assentar 
pavimentos cerâmicos, ladrilhos e mosaicos 
hidráulicos, pavimentos contínuos em 
monomassas em interiores; executar betonilhas; 
assentar e aplicar azulejos; exercer as demais 
funções que lhe sejam atribuídas por lei ou por 
despacho superior. 
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Referência 7 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 33.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures complementado pelas 
seguintes funções: proceder à alimentação, 
abeberamento e maneio dos animais alojados no 
Centro de Recolha Oficial (CRO); limpar e 
desinfetar os alojamentos dos animais; fazer a 
vigilância, captura e transporte de animais, bem 
como a recolha de animais feridos ou mortos na 
via pública; participar em campanhas de adoção 
de animais e ações de sensibilização; 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. 

 
9 de julho de 2020. 

 
O Chefe da Divisão 

de Gestão de Recursos Humanos, 
 

(a) Cândido Esteves 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 152, de 6 de agosto de 2020] 
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ANEXO I 

Modelo de declaração 
 

1 - ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de 

representante legal de1... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de 

agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado 

inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a 

celebrar na sequência do procedimento de... (designação ou referência ao procedimento 

em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicável ao 

procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada2 se obriga a 

executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno 

de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas. 

2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes 

documentos, que junta em anexo3 : 

a)... 

b)... 

 

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à 

execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável. 

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das 

situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos. 

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações 

implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da 

adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenação muito grave, 

nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a 

aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como 

concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer 

                                                 
1 Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 
2 No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 
3 Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos do 
disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 e nos n.ºs 2 e 3 do artigo 57.º 
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procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da 

participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do 

disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar os documentos 

comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e h) 

do n.º 1 do artigo 55.º do referido Código. 

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos 

documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja 

imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a 

proposta apresentada e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º 

do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção 

acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou 

como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento 

adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade 

competente para efeitos de procedimento criminal. 

... (local), ... (data),... (assinatura4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Nos termos do disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 57.º 
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ANEXO II 

 

Descrição dos bens a adquirir Unidade 
Medida 

Preço base 
unitário 

Preço 
unitário 

proposto 
Taxa IVA 

ABOBORA kg  1,030 €   6,00 
ACUCAR GRANULADO SACO PAPEL 1 KG kg  0,895 €   23,00 
ADOCANTE PO STICKS CX.250  cx 3,474 €   23,00 
AGRIAO kg  1,800 €   6,00 
AGUA LISA 0,33L PET un 0,126 €   13,00 
AGUA LISA 0,50 PET (CX 24) un 0,211 €   13,00 
ALFACE kg  0,530 €   6,00 
ALHO FRANCES/VERDE kg  1,040 €   6,00 
ALHOS SECOS kg  2,260 €   6,00 
ALMONDEGAS MISTAS 70/10 C/TEMP UCONG kg  2,895 €   23,00 
AMACIADOR ROUPA 1LT C/10 un 1,342 €   23,00 
ANANAS EM CALDA LATA PL 820G kg  1,463 €   23,00 
ARROZ BASMATI 1KG  kg  1,989 €   6,00 
ARROZ E. L. ESTUFADO 1 KG kg  0,895 €   6,00 
ARROZ EXTRA LONGO CAROLINO  kg  0,895 €   6,00 
ARROZ LONGO AGULHA 1 KG kg  0,789 €   6,00 
ATUM AO NATURAL LATA 120 GRS un 1,842 €   6,00 
ATUM AZEITE 1/4 C/15 un 1,316 €   6,00 
ATUM ÓLEO VEGETAL LATA 120GRS un 1,011 €   6,00 
ATUM POSTA 110G un 0,880 €   6,00 
AZEITE E. VIRGEM 0.75 LT PET un 2,411 €   6,00 
AZEITONA PRETA S/C LT 1.45KG PLE un 5,484 €   23,00 
BACALHAU S/CAB + 1 KG CX 3 KG CONG. kg  5,042 €   6,00 
BACON CUBOS 500G kg  6,842 €   23,00 
BANANA PEQUENA kg  1,090 €   6,00 
BARRINHAS DE PESCADA 4X1KG kg  3,150 €   23,00 
BATATA BRANCA kg  0,400 €   6,00 
BATATA DOCE kg  0,890 €   6,00 
BATATA FRITA PALHA S/SAL AD 1KG kg  3,600 €   23,00 
BATATA FRITA RODELAS 400 GR kg  3,779 €   23,00 
BATATA ROXA kg  0,400 €   6,00 
BETERRABA kg  0,700 €   6,00 
BIFE BOV.POJAD.140GR CONG.CX 6 KG kg  5,789 €   6,00 
BIFE BOV.POJAD.80GR CONG.CX 6 KG kg  5,789 €   6,00 
BIFE BOV.VAZIA 120GR CONG.CX 6 KG kg  5,789 €   6,00 
BIFE DE FRANGO CONG. 90GR +/- CX 6 KG kg  5,253 €   6,00 
BIFE DE PERU CONGELADO 160/180 GR kg  7,042 €   6,00 
BIFE DE PERU CONGELADO 90 GR kg  6,842 €   6,00 
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BOLACHA AGUA SAL  kg  1,622 €   23,00 
BOLACHA TIPO MARIA  kg  1,632 €   23,00 
BOLACHA TORRADA 200 GR kg  2,316 €   23,00 
BROCOLOS SOLTOS CONG 2.5KG  kg  1,368 €   6,00 
CAFE MISTURA 250GR (UN) un 0,768 €   23,00 
CAFE SOLUVEL FRASCO 100 GRS un 2,442 €   23,00 
CALDO VERDE CONGELADO 500G kg  3,463 €   6,00 
CALDO VERDE EMB.1 KG kg  2,200 €   6,00 
CANELA EM PAU PCT 250 GR ML kg  3,147 €   6,00 
CARAMELO LIQUIDO 1.3 KG kg  2,779 €   23,00 
CARCACA RUSTICA 75G (90UN)  un 0,202 €   6,00 
CARNE BOV.CUBOS ESTUF.CONG.CX 6KG kg  4,474 €   6,00 
CARNE DE BOVINO PICADA ULCONG  kg  5,895 €   6,00 
CEBOLA kg  0,510 €   6,00 
CENOURA kg  0,450 €   6,00 
CEREAIS FIBRA PEQ.ALMOÇO 300 GRS  un 1,000 €   23,00 
CEREAIS PEQ.ALMOÇO 500 GR un 1,347 €   23,00 
CEREAIS PEQ.ALMOÇO C/CHOCOLATE 1 KG  un 2,316 €   23,00 
CEREAIS PEQ.ALMOÇO C/CHOCOLATE 375 GRS un 2,621 €   23,00 
CEREAIS PEQ.ALMOÇO C/MEL 300 GRS  un 1,684 €   23,00 
CEVADA PCT.250GRS MIS.SOLUVEL un 3,526 €   23,00 
CEVADA SOLUVEL 200 GR un 1,674 €   23,00 
CHAMPO 500ML C/12 un 2,120 €   23,00 
CHOCOLATE EM PO 1 KG kg  2,095 €   23,00 
CHOCOLATE EM PO LATA 400 GRS  un 2,263 €   23,00 
CHOCOLATE TAB 70% 35G CX48 un 0,754 €   23,00 
CHOURICAO FATIADO 500 GR kg  4,726 €   23,00 
CHOURICAO INTEIRO VAC ±1,5KG FDS kg  4,421 €   23,00 
CHOURICO CACHOLEIRA / MOURO AVULSO kg  3,147 €   23,00 
CHOURICO CORRENTE INDUSTRIAL kg  3,147 €   23,00 
CHOURICO DE CARNE / VINHO kg  4,368 €   23,00 
COELHO 1,0/1,7KG CONGELADO kg  4,895 €   6,00 
COENTROS kg  3,970 €   6,00 
COGUMELOS LAMINADOS LT 2.5K PL un 3,674 €   23,00 
COGUMELOS LAMINADOS LT 780G AF un 1,558 €   23,00 
COSTELETAS PORCO 100G CONG. un 4,526 €   6,00 
COTOVELOS 500 GR  kg  0,945 €   6,00 
COURGETTE kg  0,710 €   6,00 
COUVE BRUXELAS CONG 2.5KG kg  1,210 €   6,00 
COUVE CORACAO kg  0,430 €   6,00 
COUVE FLOR CONG 2.5KG kg  1,105 €   6,00 
COUVE LOMBARDO C/FOLHAS kg  0,620 €   6,00 
COUVE PORTUGUESA/PENCA kg  0,980 €   6,00 
COXAS FRANGO CONG kg  1,474 €   6,00 



 

9 
 

CRAVINHO GRAO 130 GRS PET  kg  3,503 €   6,00 
CREME DE QUEIJO 200G un 1,284 €   6,00 
CREME DE SOJA P/BARRAR 250 GRS  kg  1,568 €   23,00 
CREME VEGETAL P/BARRAR 500GR kg  1,158 €   23,00 
CROQUETES CX 50UN kg  0,147 €   23,00 
CUSCUS 250 GR kg  1,127 €   6,00 
DELICIAS DO MAR CONG. 250GRS kg  2,411 €   23,00 
DESENGORDURANTE 5L un 15,263 €   23,00 
DESINFETANTE CLORADO 5L un 1,463 €   23,00 
DETERGENTE AMACIADOR ROUPA 20L un 27,358 €   23,00 
DETERGENTE LOICA PO 5KG un 25,873 €   23,00 
DETERGENTE MANUAL LOICA 5L un 4,158 €   23,00 
DETERGENTE ROUPA 58D  pac 7,440 €   23,00 
DETERGENTE ROUPA 5L un 16,241 €   23,00 
DIANTEIROS BORREGO CONGELADO IMP. kg  7,358 €   6,00 
DOCE ABOBORA FRS 320GR  un 2,580 €   23,00 
DOCE ABOBORA FRS 345 GRS  un 2,411 €   23,00 
DOCE MORANGO 17 GR CX120UN un 0,080 €   23,00 
DOCE MORANGO 30 GR CX48UN un 0,253 €   23,00 
DOCE MORANGO FRS 330 GRS un 0,863 €   23,00 
ENTRECOSTO CARREGADO CONG.CX 6 KG. kg  5,105 €   6,00 
ENTRECOSTO CORTADO CUBOS CONG. CX 6KG kg  2,832 €   6,00 
ENTREMEADA PORCO CONG. CX 6KG kg  4,474 €   6,00 
ERVILHAS CONG 2.5KG kg  1,042 €   6,00 
ESPARGUETE 500 GR  kg  0,816 €   6,00 
ESPINAFRE FOLHAS PORCOES CONG 2.5KG  kg  1,168 €   6,00 
ESPINAFRES kg  1,100 €   6,00 
ESPIRAIS 500 GR kg  0,956 €   6,00 
ESPIRAIS TRICOLORES 500 GR kg  1,493 €   6,00 
FARINHA FINA 1 KG kg  1,147 €   6,00 
FARINHA L.A. C/GLUTEN PARA BÉBÉ 1 KG  kg  4,726 €   6,00 
FARINHA MILHO 1 KG kg  0,740 €   6,00 
FARINHA S/F USO CUL T65 1 KG kg  0,520 €   6,00 
FARINHA T55 S/FERMENTO 10KG kg  0,621 €   6,00 
FARINHEIRA KG kg  2,726 €   23,00 
FAVAS FINAS CONG 2.5KG kg  1,663 €   6,00 
FEBRAS PORCO 80G CONG. CX +/-6KG kg  5,042 €   6,00 
FEIJAO BRANCO 500 GR un 0,789 €   6,00 
FEIJAO BRANCO EXTRA 5 KG kg  1,568 €   6,00 
FEIJAO BRANCO LATA 820 GR un 0,832 €   23,00 
FEIJAO BRANCO LT PL 2.5 KG un 2,136 €   23,00 
FEIJAO CATARINO 500 GR un 0,789 €   6,00 
FEIJAO ENCARNADO 500 GR un 0,842 €   6,00 
FEIJAO ENCARNADO LATA 820 GR un 0,832 €   23,00 



 

10 
 

FEIJAO FRADE 500 GR un 0,621 €   6,00 
FEIJAO FRADE LATA 820 GR un 0,832 €   23,00 
FEIJAO FRADE LT PL 2.5 KG  un 2,411 €   23,00 
FEIJAO MANTEIGA 500 GR un 0,621 €   6,00 
FEIJAO MANTEIGA LATA 820 GR un 0,832 €   23,00 
FEIJAO VERDE kg  1,970 €   6,00 
FEIJAO VERDE CORT. CONG 2.5KG kg  1,189 €   6,00 
FEIJOADA A TRANSMONTANA LATA 425GR un 1,277 €   23,00 
FERMENTO PO S/GL 1 KG kg  2,780 €   23,00 
FIAMBRE BARRA VACUO ±3KG FDS kg  2,158 €   23,00 
FIAMBRE PA FATIAS 400G kg  4,726 €   23,00 
FIAMBRE PEITO PERU FATIADO 750G kg  5,421 €   23,00 
FIGADO PORCO CONGELADO kg  1,042 €   6,00 
FLOCOS ARROZ S/GLUTEN S/AD ACUCAR 250 GR un 1,989 €   6,00 
FLOCOS AVEIA GROS INTEGRAIS 420 GR un 0,621 €   13,00 
FLOCOS CEREAIS COM MEL PARA BÉBÉ 750 GR un 2,789 €   23,00 
FLOCOS CEREAIS MEL 300 GR un 1,168 €   23,00 
FRALDA PREM T2 34 C/8 pac 5,200 €   6,00 
FRALDA T3 (4-9KG) 35UNI C/5 pac 4,973 €   6,00 
FRALDA T4 (9-15KG) 30UNI C/5 pac 4,493 €   6,00 
FRALDA T4 9 A 15KG 34UNI C/6 pac 6,126 €   6,00 
FRALDA T5 13 A 18KG 30UNI C/6 pac 6,126 €   6,00 
FRALDA T6 (17-28KG) 25UNI C/5 pac 5,507 €   6,00 
FRANGO CONGELADO S/M + 1.4 KG kg  1,950 €   6,00 
GEL BANHO 200ML  un 2,022 €   23,00 
GEL BANHO 250ML un 1,320 €   23,00 
GEL BANHO PARA BÉBÉ 750ML HIDRAT C/6 un 2,173 €   23,00 
GELATINA ANANAS kg  3,358 €   23,00 
GELATINA ANANAS 4X100G  pac 1,526 €   23,00 
GELATINA LARANJA kg  3,147 €   23,00 
GELATINA MORANGO kg  3,632 €   23,00 
GELATINA MORANGO (4X100GR) pac 1,421 €   23,00 
GELATINA PESSEGO  kg  3,368 €   23,00 
GRAO DE BICO 5 KG  kg  1,516 €   6,00 
GRAO DE BICO LATA 500 GR un 0,726 €   6,00 
GRAO DE BICO LATA 820 GR un 0,832 €   23,00 
GRELOS DE NABO kg  1,410 €   6,00 
HAMBURGUER AVES UCONG kg  2,895 €   23,00 
HAMBURGUER BOVINO 120G (70%) C/SAL UCONG kg  4,474 €   23,00 
INFUSAO CAMOMILA HOT CX25 SAQ cx 0,916 €   6,00 
INFUSAO CIDREIRA HOT CX25 SAQ cx 0,916 €   6,00 
INFUSAO LUCIA LIMA HOT CX 25 SAQ cx 0,916 €   6,00 
IOGURTE AROMA BANANA 4x120G  pac 0,674 €   6,00 
IOGURTE AROMA MORANGO 4x120G pac 0,674 €   6,00 
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IOGURTE AROMA TUTTI F. 4x120G pac 0,674 €   6,00 
IOGURTE MAG LIQ MOR/KIWI 4X156 ML  pac 1,421 €   6,00 
IOGURTE NATURAL  4x120G pac 0,716 €   6,00 
KIWI kg  1,520 €   6,00 
LARANJA CALIBRE 3 (81/92) kg  1,130 €   6,00 
LARANJA CALIBRE 5 (73/84) kg  1,130 €   6,00 
LARANJA CALIBRE 6 (70/80) kg  1,130 €   6,00 
LARANJA CALIBRE 7 (67/76) kg  1,130 €   6,00 
LAVA TUDO / GEL MULTIUSOS 750ML C/12 un 2,070 €   23,00 
LAVA TUDO 1 LT LIMAO C/12 un 1,773 €   23,00 
LEITE ACHOCOLATADO PCT 1/5 un 0,232 €   6,00 
LEITE CREME  kg  2,621 €   23,00 
LEITE EM PÓ PARA LACTENTES 1 800 GRS un 16,150 €   6,00 
LEITE EM PÓ PARA LACTENTES 2 800 GRS un 16,490 €   6,00 
LEITE EM PÓ PARA LACTENTES 3 800 GRS un 15,536 €   6,00 
LEITE EM PÓ PARA LACTENTES CONFORT 1 800G un 18,540 €   6,00 
LEITE GORDO UHT LT un 0,780 €   6,00 
LEITE M/GORDO UHT 1/5 un 0,337 €   6,00 
LEITE M/GORDO UHT LT un 0,484 €   6,00 
LEITE MAGRO UHT LT un 0,579 €   6,00 
LIMAO kg  0,680 €   6,00 
LIXIVIA TRADICIONAL 1L un 0,737 €   23,00 
LOMBO PORCO S/C EXTRA CONG CX +/- 8 KG kg  5,147 €   6,00 
LOURO FOLHAS PCT 100 GRS ML pac 0,684 €   6,00 
LULA LIMPA 10/20 CONG. kg  5,463 €   6,00 
MACA GOLDEN 60/65 kg  0,560 €   6,00 
MACA GOLDEN 65/70 kg  0,650 €   6,00 
MACA REINETA 70/75 kg  0,860 €   6,00 
MACA REINETA 75/80 kg  1,040 €   6,00 
MACA ROYAL GALA 65/70 kg  0,620 €   6,00 
MACA STARKING 70/75 kg  0,730 €   6,00 
MACARRAO RISCADO 500 GR  kg  1,127 €   6,00 
MACARRONETE RISCADO 500 GR kg  1,020 €   6,00 
MACEDONIA CONG 2.5KG kg  1,095 €   6,00 
MADALENA REDONDA 35 GR (80 Un) un 0,132 €   23,00 
MAIONESE 900 ML  un 1,705 €   23,00 
MANGA  CX +/-4 KG kg  1,640 €   6,00 
MANTEIGA C/SAL 250G COVETE kg  5,989 €   6,00 
MÃO DE VACA C/GRAO LATA 425GR  un 1,277 €   23,00 
MARGARINA 1 KG kg  1,705 €   23,00 
MARGARINA 2,5 KG kg  1,779 €   23,00 
MARGARINA 250 GR un 1,421 €   23,00 
MARMELADA 450 GR kg  2,011 €   23,00 
MARMELADA 900 GR kg  2,011 €   23,00 
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MASSA ALHO 1.350 KG M.L. un 2,516 €   23,00 
MASSA COTOVELINHOS 500GRS kg  0,489 €   6,00 
MASSA COTOVELOS 500 GRS un 0,521 €   6,00 
MASSA ESTRELINHA 500 GRS un 0,621 €   6,00 
MASSA FARFALLE 500 GRS kg  0,868 €   6,00 
MASSA FUSILLI 500 GRS un 0,947 €   6,00 
MASSA LASANHA C/OVO 500 GR  kg  4,348 €   6,00 
MASSA PENNE 500 GRS un 0,789 €   6,00 
MASSA PEVIDE 500 GRS un 0,521 €   6,00 
MEL 480GR  un 2,832 €   6,00 
MIGAS SALG.SECAS (PALOCO) 2.5KG  kg  5,789 €   6,00 
MILHO DOCE CONG 2.5KG kg  1,674 €   6,00 
MILHO DOCE LATA 300 GR  un 0,663 €   23,00 
MIUDOS DE FRANGO CONGELADOS kg  1,842 €   6,00 
MOELAS CONGELADAS SAC 1 KG kg  1,568 €   6,00 
MOLHO BECHAMEL 500 ML  un 1,211 €   23,00 
MOLHO DE SOJA GFA 1KG un 3,695 €   23,00 
MORANGOS CONGELADOS EMB 2.5 KG  kg  3,421 €   23,00 
MORCELA FINA KG  kg  2,779 €   23,00 
MOSTARDA PCT 250 GRS  un 0,505 €   23,00 
MUESLI CEREAIS E FRUTA 1KG kg  2,095 €   13,00 
NABICAS kg  1,040 €   6,00 
NABO S/ RAMA kg  0,740 €   6,00 
NATA UHT P/BATER 35% 200ML  kg  0,526 €   6,00 
NATAS COZINHA 22% 1 LT kg  1,989 €   6,00 
OLEO ALIMENTAR 1 LT un 1,105 €   23,00 
OLEO ALIMENTAR 5 LT un 6,000 €   23,00 
OREGAOS EM FOLHAS PCT 200 GR  un 2,526 €   6,00 
ORTANIQUES kg  0,980 €   6,00 
OVO INTEIRO PASTEURIZADO CONG. (1KG)  kg  2,263 €   6,00 
OVOS TIPO M CX 15 DZ  dz 1,105 €   6,00 
OVOS TIPO M CX 30 DZ  dz 1,042 €   6,00 
OVOS TIPO M EMBALAGEM 1 DZ  dz 1,263 €   6,00 
PA PORCO CUBOS CONG. CX 6KG kg  4,516 €   6,00 
PAO BRANCO 50G (CX110UN) un 0,065 €   6,00 
PAO BRANCO 50G EMB (CX100UN)  un 0,074 €   6,00 
PAO RALADO kg  1,042 €   23,00 
PAO SALOIO FATIADO 850G (CX7UN)  un 1,737 €   6,00 
PAPA BÉBÉ 500 GRS L.A. C/GLUTEN un 2,684 €   6,00 
PAPEL HIGIENICO INST.2F (24ROLOS) un 0,080 €   23,00 
PASTA DENTIFRICA 75ML  un 3,293 €   23,00 
PASTEIS DE BACALHAU 60GR  CX80UN un 0,326 €   23,00 
PASTEIS DE BACALHAU CX 50 UN un 0,126 €   23,00 
PATO C/MIUDOS CONGELADO kg  2,516 €   6,00 
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PEITO DE FRANGO CONG.  kg  3,684 €   6,00 
PEITO DE FRANGO CONG.(PEDAÇOS) 80/20 kg  3,463 €   6,00 
PEITO PERU CONGELADO kg  6,305 €   6,00 
PENSAL FARINHA S/LEITE CACAU 250GR CX14 un 1,120 €   6,00 
PEPINO kg  0,770 €   6,00 
PERA ROCHA 45/55 kg  0,640 €   6,00 
PERA ROCHA 55/60 kg  0,710 €   6,00 
PERNA DE PERU CONG.  kg  2,890 €   6,00 
PERNA FRANGO N/CALIBRADA CONG.  kg  1,463 €   6,00 
PESSEGO EM CALDA LATA PL 840G un 1,147 €   23,00 
PICKLES BALDE 2.3KG PLE un 3,863 €   23,00 
PIMENTAO DOCE (COLORAU) PCT KG ML un 3,505 €   23,00 
PIMENTOS VERDES kg  2,170 €   6,00 
PIMENTOS VERMELHOS kg  3,010 €   6,00 
POLPA TOMATE 400 GR un 0,632 €   23,00 
PUDIM BAUNILHA kg  2,484 €   23,00 
PUDIM FLAN ( 4X5.6 GRS ) un 0,295 €   23,00 
PURE DE BATATA C/LEITE kg  3,842 €   23,00 
PURE DE BATATA EM FLOCOS 1 KG kg  2,095 €   23,00 
QUEIJO EDAM FATIADO 1KG kg  4,726 €   6,00 
QUEIJO FLAMENGO BARRAKG kg  4,411 €   6,00 
QUEIJO FLAMENGO FATIADO 200G  un 1,421 €   6,00 
QUEIJO FUNDIDO 24Px±15G 375G  un 2,095 €   6,00 
RISSOIS CARNE CX 50UN un 0,105 €   23,00 
RISSOIS DE CAMARAO FASTER CX 50 UN un 0,116 €   23,00 
RISSOIS DE PESCADA CX 50 UN un 0,116 €   23,00 
ROTI DE PERU CONGELADO kg  4,200 €   23,00 
SABONETE BACTERICIDA 1L un 3,169 €   23,00 
SABONETE CREME 5L un 3,158 €   23,00 
SABONETE LIQ DOSEA LEITE/AMEND un 1,685 €   23,00 
SAL IODADO 1KG C/15 un 0,526 €   6,00 
SALADA FRUTA LATA PL 840G  un 1,526 €   23,00 
SALSA kg  2,980 €   6,00 
SALSICHA EXT/SUCUL AVES FR7UN 350G  un 1,421 €   23,00 
SALSICHAS AVES 25 PARES un 4,053 €   23,00 
SALSICHAS LATA 50 UN 1.7KG un 3,989 €   23,00 
SALSICHAS LATA 8 UNIDADES un 0,600 €   23,00 
SALSICHAS TOSCANA CONG. kg  3,684 €   23,00 
SARDINHA EM OLEO 120 GRS  un 0,726 €   6,00 
SARDINHA EM TOMATE 120 GRS un 0,726 €   6,00 
SOPA DE CEBOLA 813 GRS un 19,674 €   23,00 
SUMO 100% LARANJA  (200ML) un 0,442 €   6,00 
SUMO 100% LARANJA  (LT) un 1,505 €   6,00 
SUMO 100% LICHIAS (200ML) un 0,442 €   6,00 
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SUMO 100% MACA  (LT) un 1,505 €   6,00 
SUMO 100% MAÇÃ (200ML) un 0,442 €   6,00 
SUMO 100% MANGA  (200 ML) un 0,442 €   6,00 
SUMO 100% MANGA  (LT) un 1,505 €   6,00 
SUMO 100% MARACUJA  (LT) un 1,505 €   6,00 
SUMO CONC.LAR.PCT LT un 2,632 €   23,00 
TARA CAIXA PLAST NOVA F/L un 7,895 €   23,00 
TOALHITAS BÉBÉ 50UNI C/12 un 2,240 €   6,00 
TOMATE CUBOS 2.5 KG un 2,684 €   23,00 
TOMATE MEDIO kg  0,820 €   6,00 
TOMATE PELADO 800 GRS un 1,053 €   23,00 
TOSTA MINIGRILL NORMAL 90G (20UN)  un 0,579 €   6,00 
TOSTAS NORMAIS (EMB.2UN) kg  8,937 €   6,00 
VINAGRE 0.75  un 0,400 €   23,00 
VINHO BCO 1L  un 1,040 €   13,00 
VINHO BRANCO 5 LT BAG-IN-BOX un 5,895 €   13,00 
VINHO TINTO 5 LT BAG-IN-BOX  un 5,895 € 

 
13,00 
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CADERNO DE ENCARGOS 
 

Cláusula 1.ª 

Objeto do Contrato 
1- O contrato tem por objeto a 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, constantes na listagem do Anexo I ao presente caderno 

de encargos, para todos os produtos nos termos identificados ou equivalente, anexo esse que faz 

parte integrante do Caderno de Encargos. 

2- Tratando-se o contrato de um fornecimento continuado a entidade adjudicatária fica obrigada 

a fornecer os bens adjudicados, qualquer que seja a sua tipologia, na quantidade que vier a ser 

solicitada pelo Município de Loures.  

 

Cláusula 2.ª 
Prazo de vigência do contrato e início de produção de efeitos 

1- O contrato iniciar-se-á imediatamente após a adjudicação. 

2-  O contrato terá um período de vigência contratual de 30 (trinta) dias ou até perfazer o valor 

da estimativa global da despesa dado que se pretende um fornecimento continuado, verificando-

se o termo do contrato com a condição que se verifique primeiro. 

 
Cláusula 3.ª 

Local de entrega dos produtos 
Nas instalações de cada uma das entidades sociais que são apoiadas com os bens adquiridos no 

âmbito do contrato celebrado, mediante articulação para o efeito entre a entidade adjudicante e a 

entidade adjudicatária. As entidades sociais em causa encontram-se listadas no Anexo II que faz 

parte integrante deste Caderno de Encargos. 

 

Cláusula 4.ª 
Preços base unitários e preço contratual 

1- O preço base é-o na modalidade de preços base unitários conforme fixados na listagem 

em anexo ao presente caderno de encargos, para todos os produtos nos termos identificados ou 

equivalente. 
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2- O preço contratual será de 74.500,00€ (setenta e quatro mil e quinhentos euros), a que acresce 

IVA à taxa legal em vigor, não podendo o preço contratual global que se venha a pagar, pois, 

ultrapassar tal montante. Os preços unitários propostos e adjudicados serão os preços a pagar 

pelos respetivos bens solicitados e fornecidos. 

 

Cláusula 5.ª 

Sigilo e garantia de confidencialidade 

1- O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não 

técnica, comercial ou outra, relativa ao Município de Loures, de que possa ter conhecimento ao 

abrigo ou em relação com a execução do contrato, bem como ficará sujeito a quaisquer deveres 

legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do 

prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas, durante o período de 5 anos contado a 

partir da data de início de produção de efeitos do contrato. 

2- A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a 

terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e 

exclusivamente à execução do contrato. 

3- Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador de serviços ou 

que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de 

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes. 

 

Cláusula 6.ª   
Revisão de preços 

 O preço constante da proposta adjudicada, não será objeto de revisão. 

 
Cláusula 7.ª 

Condições de faturação e pagamento 
1. Uma vez cumpridas as obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, o contraente 

público pagará ao co contratante, nos termos acordados, o preço constante da proposta 

adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido, no prazo de 
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30 (trinta) dias, contados a partir da receção pelo contraente público da respetiva fatura 

respeitante ao fornecimento efetuado.  

2. Em caso de discordância por parte do contraente público, quanto aos valores indicados nas 

faturas, este comunicará ao co contratante, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o co 

contratante obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova 

fatura corrigida ou correspondente crédito. 

3. No caso previsto no número anterior, a fatura será paga até 30 dias após a receção do crédito 

ou da fatura corrigida. 

 

Cláusula 8.ª 

Resolução sancionatória do contrato 
1. O Município de Loures poderá resolver o contrato a título sancionatório nos termos previstos 

no artigo 333.º do CCP. 

2. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o Município de Loures 

pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o prestador do serviço violar de forma 

grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem. 

3. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao 

prestador do serviço e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal 

seja determinado pelo Município de Loures. 

 

 
Cláusula 9.ª 

Resolução do contrato por razões de interesse público e pela alteração anormal e 
imprevisível das circunstâncias 

O Município de Loures pode resolver o contrato por razões de interesse público, ou com o 

fundamento na alteração anormal e imprevisível das circunstâncias, de acordo com o previsto, 

respetivamente, no art.º 334.º e art.º 335.º do Código dos Contratos Públicos.  

 

 
Cláusula 10.ª 

Resolução de litígios/Foro competente 
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Quaisquer litígios relativos, designadamente, à interpretação, execução, incumprimento, 

invalidade ou resolução do contrato serão dirimidos pelo Tribunal Administrativo de Círculo de 

Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.  

 

Cláusula 11.ª 
Autorização à cessão da posição contratual e subcontratação pelo adjudicatário na fase de 

execução do contrato 
A cessão da posição contratual e subcontratação pelo adjudicatário no contrato são admitidas 

pelo Município de Loures, mediante observação dos termos previstos, designadamente, nos 

artigos 316.º a 318.º e 319.º a 321.º do Código dos Contratos Públicos. 

 
Cláusula 12.ª 

Cessão da posição contratual pelo Município de Loures 
A cessão da posição contratual pelo Município de Loures, só pode ser recusada pelo 

adjudicatário nos termos previstos no art.º 324.º do Código dos Contratos Públicos. 

 

Cláusula 13.ª 
Notificações e comunicações 

1. As comunicações e notificações entre o Município de Loures e o cocontratante relativas à fase 

de execução do contrato devem ser escritas e redigidas em português, e serão efetuadas através 

de correio eletrónico (e-mail).  

2. Para efeitos de comunicações relativas à fase de execução do contrato, as partes devem 

identificar no mesmo as informações de contacto dos respetivos representantes, designadamente 

o endereço eletrónico (e-mail), o número de telecópia (fax) e o endereço postal; 

3. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato a celebrar deve ser 

comunicada à outra parte. 

4. O contrato integrará, também, as informações de contacto do gestor do contrato, mormente o 

endereço eletrónico (e-mail) e o número de telefone. 

 

Cláusula 14.ª 

Contagem dos prazos 
Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e feriados. 
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Cláusula 15.ª 
 Legislação aplicável  
No que não estiver especialmente previsto no contrato, aplicar-se-ão as normas reguladoras do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e 

demais legislação complementar aplicável, bem como as regras do artigo 2.º do Decreto-Lei 10-

A/2020, de 13 de março, aplicáveis. 
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ANEXO I 
 

Listagem dos produtos alimentares 
 
 

Descrição dos bens a adquirir Unidade 
Medida 

Preço base 
unitário Taxa IVA 

ABOBORA kg  1,030 € 6,00 
ACUCAR GRANULADO SACO PAPEL 1 KG kg  0,895 € 23,00 
ADOCANTE PO STICKS CX.250  cx 3,474 € 23,00 
AGRIAO kg  1,800 € 6,00 
AGUA LISA 0,33L PET un 0,126 € 13,00 
AGUA LISA 0,50 PET (CX 24) un 0,211 € 13,00 
ALFACE kg  0,530 € 6,00 
ALHO FRANCES/VERDE kg  1,040 € 6,00 
ALHOS SECOS kg  2,260 € 6,00 
ALMONDEGAS MISTAS 70/10 C/TEMP UCONG kg  2,895 € 23,00 
AMACIADOR ROUPA 1LT C/10 un 1,342 € 23,00 
ANANAS EM CALDA LATA PL 820G kg  1,463 € 23,00 
ARROZ BASMATI 1KG  kg  1,989 € 6,00 
ARROZ E. L. ESTUFADO 1 KG kg  0,895 € 6,00 
ARROZ EXTRA LONGO CAROLINO  kg  0,895 € 6,00 
ARROZ LONGO AGULHA 1 KG kg  0,789 € 6,00 
ATUM AO NATURAL LATA 120 GRS un 1,842 € 6,00 
ATUM AZEITE 1/4 C/15 un 1,316 € 6,00 
ATUM ÓLEO VEGETAL LATA 120GRS un 1,011 € 6,00 
ATUM POSTA 110G un 0,880 € 6,00 
AZEITE E. VIRGEM 0.75 LT PET un 2,411 € 6,00 
AZEITONA PRETA S/C LT 1.45KG PLE un 5,484 € 23,00 
BACALHAU S/CAB + 1 KG CX 3 KG CONG. kg  5,042 € 6,00 
BACON CUBOS 500G kg  6,842 € 23,00 
BANANA PEQUENA kg  1,090 € 6,00 
BARRINHAS DE PESCADA 4X1KG kg  3,150 € 23,00 
BATATA BRANCA kg  0,400 € 6,00 
BATATA DOCE kg  0,890 € 6,00 
BATATA FRITA PALHA S/SAL AD 1KG kg  3,600 € 23,00 
BATATA FRITA RODELAS 400 GR kg  3,779 € 23,00 
BATATA ROXA kg  0,400 € 6,00 
BETERRABA kg  0,700 € 6,00 
BIFE BOV.POJAD.140GR CONG.CX 6 KG kg  5,789 € 6,00 
BIFE BOV.POJAD.80GR CONG.CX 6 KG kg  5,789 € 6,00 
BIFE BOV.VAZIA 120GR CONG.CX 6 KG kg  5,789 € 6,00 
BIFE DE FRANGO CONG. 90GR +/- CX 6 KG kg  5,253 € 6,00 
BIFE DE PERU CONGELADO 160/180 GR kg  7,042 € 6,00 
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BIFE DE PERU CONGELADO 90 GR kg  6,842 € 6,00 
BOLACHA AGUA SAL  kg  1,622 € 23,00 
BOLACHA TIPO MARIA  kg  1,632 € 23,00 
BOLACHA TORRADA 200 GR kg  2,316 € 23,00 
BROCOLOS SOLTOS CONG 2.5KG  kg  1,368 € 6,00 
CAFE MISTURA 250GR (UN) un 0,768 € 23,00 
CAFE SOLUVEL FRASCO 100 GRS un 2,442 € 23,00 
CALDO VERDE CONGELADO 500G kg  3,463 € 6,00 
CALDO VERDE EMB.1 KG kg  2,200 € 6,00 
CANELA EM PAU PCT 250 GR ML kg  3,147 € 6,00 
CARAMELO LIQUIDO 1.3 KG kg  2,779 € 23,00 
CARCACA RUSTICA 75G (90UN)  un 0,202 € 6,00 
CARNE BOV.CUBOS ESTUF.CONG.CX 6KG kg  4,474 € 6,00 
CARNE DE BOVINO PICADA ULCONG  kg  5,895 € 6,00 
CEBOLA kg  0,510 € 6,00 
CENOURA kg  0,450 € 6,00 
CEREAIS FIBRA PEQ.ALMOÇO 300 GRS  un 1,000 € 23,00 
CEREAIS PEQ.ALMOÇO 500 GR un 1,347 € 23,00 
CEREAIS PEQ.ALMOÇO C/CHOCOLATE 1 KG  un 2,316 € 23,00 
CEREAIS PEQ.ALMOÇO C/CHOCOLATE 375 GRS un 2,621 € 23,00 
CEREAIS PEQ.ALMOÇO C/MEL 300 GRS  un 1,684 € 23,00 
CEVADA PCT.250GRS MIS.SOLUVEL un 3,526 € 23,00 
CEVADA SOLUVEL 200 GR un 1,674 € 23,00 
CHAMPO 500ML C/12 un 2,120 € 23,00 
CHOCOLATE EM PO 1 KG kg  2,095 € 23,00 
CHOCOLATE EM PO LATA 400 GRS  un 2,263 € 23,00 
CHOCOLATE TAB 70% 35G CX48 un 0,754 € 23,00 
CHOURICAO FATIADO 500 GR kg  4,726 € 23,00 
CHOURICAO INTEIRO VAC ±1,5KG FDS kg  4,421 € 23,00 
CHOURICO CACHOLEIRA / MOURO AVULSO kg  3,147 € 23,00 
CHOURICO CORRENTE INDUSTRIAL kg  3,147 € 23,00 
CHOURICO DE CARNE / VINHO kg  4,368 € 23,00 
COELHO 1,0/1,7KG CONGELADO kg  4,895 € 6,00 
COENTROS kg  3,970 € 6,00 
COGUMELOS LAMINADOS LT 2.5K PL un 3,674 € 23,00 
COGUMELOS LAMINADOS LT 780G AF un 1,558 € 23,00 
COSTELETAS PORCO 100G CONG. un 4,526 € 6,00 
COTOVELOS 500 GR  kg  0,945 € 6,00 
COURGETTE kg  0,710 € 6,00 
COUVE BRUXELAS CONG 2.5KG kg  1,210 € 6,00 
COUVE CORACAO kg  0,430 € 6,00 
COUVE FLOR CONG 2.5KG kg  1,105 € 6,00 
COUVE LOMBARDO C/FOLHAS kg  0,620 € 6,00 
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COUVE PORTUGUESA/PENCA kg  0,980 € 6,00 
COXAS FRANGO CONG kg  1,474 € 6,00 
CRAVINHO GRAO 130 GRS PET  kg  3,503 € 6,00 
CREME DE QUEIJO 200G un 1,284 € 6,00 
CREME DE SOJA P/BARRAR 250 GRS  kg  1,568 € 23,00 
CREME VEGETAL P/BARRAR 500GR kg  1,158 € 23,00 
CROQUETES CX 50UN kg  0,147 € 23,00 
CUSCUS 250 GR kg  1,127 € 6,00 
DELICIAS DO MAR CONG. 250GRS kg  2,411 € 23,00 
DESENGORDURANTE 5L un 15,263 € 23,00 
DESINFETANTE CLORADO 5L un 1,463 € 23,00 
DETERGENTE AMACIADOR ROUPA 20L un 27,358 € 23,00 
DETERGENTE LOICA PO 5KG un 25,873 € 23,00 
DETERGENTE MANUAL LOICA 5L un 4,158 € 23,00 
DETERGENTE ROUPA 58D  pac 7,440 € 23,00 
DETERGENTE ROUPA 5L un 16,241 € 23,00 
DIANTEIROS BORREGO CONGELADO IMP. kg  7,358 € 6,00 
DOCE ABOBORA FRS 320GR  un 2,580 € 23,00 
DOCE ABOBORA FRS 345 GRS  un 2,411 € 23,00 
DOCE MORANGO 17 GR CX120UN un 0,080 € 23,00 
DOCE MORANGO 30 GR CX48UN un 0,253 € 23,00 
DOCE MORANGO FRS 330 GRS un 0,863 € 23,00 
ENTRECOSTO CARREGADO CONG.CX 6 KG. kg  5,105 € 6,00 
ENTRECOSTO CORTADO CUBOS CONG. CX 6KG kg  2,832 € 6,00 
ENTREMEADA PORCO CONG. CX 6KG kg  4,474 € 6,00 
ERVILHAS CONG 2.5KG kg  1,042 € 6,00 
ESPARGUETE 500 GR  kg  0,816 € 6,00 
ESPINAFRE FOLHAS PORCOES CONG 2.5KG  kg  1,168 € 6,00 
ESPINAFRES kg  1,100 € 6,00 
ESPIRAIS 500 GR kg  0,956 € 6,00 
ESPIRAIS TRICOLORES 500 GR kg  1,493 € 6,00 
FARINHA FINA 1 KG kg  1,147 € 6,00 
FARINHA L.A. C/GLUTEN PARA BÉBÉ 1 KG  kg  4,726 € 6,00 
FARINHA MILHO 1 KG kg  0,740 € 6,00 
FARINHA S/F USO CUL T65 1 KG kg  0,520 € 6,00 
FARINHA T55 S/FERMENTO 10KG kg  0,621 € 6,00 
FARINHEIRA KG kg  2,726 € 23,00 
FAVAS FINAS CONG 2.5KG kg  1,663 € 6,00 
FEBRAS PORCO 80G CONG. CX +/-6KG kg  5,042 € 6,00 
FEIJAO BRANCO 500 GR un 0,789 € 6,00 
FEIJAO BRANCO EXTRA 5 KG kg  1,568 € 6,00 
FEIJAO BRANCO LATA 820 GR un 0,832 € 23,00 
FEIJAO BRANCO LT PL 2.5 KG un 2,136 € 23,00 
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FEIJAO CATARINO 500 GR un 0,789 € 6,00 
FEIJAO ENCARNADO 500 GR un 0,842 € 6,00 
FEIJAO ENCARNADO LATA 820 GR un 0,832 € 23,00 
FEIJAO FRADE 500 GR un 0,621 € 6,00 
FEIJAO FRADE LATA 820 GR un 0,832 € 23,00 
FEIJAO FRADE LT PL 2.5 KG  un 2,411 € 23,00 
FEIJAO MANTEIGA 500 GR un 0,621 € 6,00 
FEIJAO MANTEIGA LATA 820 GR un 0,832 € 23,00 
FEIJAO VERDE kg  1,970 € 6,00 
FEIJAO VERDE CORT. CONG 2.5KG kg  1,189 € 6,00 
FEIJOADA A TRANSMONTANA LATA 425GR un 1,277 € 23,00 
FERMENTO PO S/GL 1 KG kg  2,780 € 23,00 
FIAMBRE BARRA VACUO ±3KG FDS kg  2,158 € 23,00 
FIAMBRE PA FATIAS 400G kg  4,726 € 23,00 
FIAMBRE PEITO PERU FATIADO 750G kg  5,421 € 23,00 
FIGADO PORCO CONGELADO kg  1,042 € 6,00 
FLOCOS ARROZ S/GLUTEN S/AD ACUCAR 250 GR un 1,989 € 6,00 
FLOCOS AVEIA GROS INTEGRAIS 420 GR un 0,621 € 13,00 
FLOCOS CEREAIS COM MEL PARA BÉBÉ 750 GR un 2,789 € 23,00 
FLOCOS CEREAIS MEL 300 GR un 1,168 € 23,00 
FRALDA PREM T2 34 C/8 pac 5,200 € 6,00 
FRALDA T3 (4-9KG) 35UNI C/5 pac 4,973 € 6,00 
FRALDA T4 (9-15KG) 30UNI C/5 pac 4,493 € 6,00 
FRALDA T4 9 A 15KG 34UNI C/6 pac 6,126 € 6,00 
FRALDA T5 13 A 18KG 30UNI C/6 pac 6,126 € 6,00 
FRALDA T6 (17-28KG) 25UNI C/5 pac 5,507 € 6,00 
FRANGO CONGELADO S/M + 1.4 KG kg  1,950 € 6,00 
GEL BANHO 200ML  un 2,022 € 23,00 
GEL BANHO 250ML un 1,320 € 23,00 
GEL BANHO PARA BÉBÉ 750ML HIDRAT C/6 un 2,173 € 23,00 
GELATINA ANANAS kg  3,358 € 23,00 
GELATINA ANANAS 4X100G  pac 1,526 € 23,00 
GELATINA LARANJA kg  3,147 € 23,00 
GELATINA MORANGO kg  3,632 € 23,00 
GELATINA MORANGO (4X100GR) pac 1,421 € 23,00 
GELATINA PESSEGO  kg  3,368 € 23,00 
GRAO DE BICO 5 KG  kg  1,516 € 6,00 
GRAO DE BICO LATA 500 GR un 0,726 € 6,00 
GRAO DE BICO LATA 820 GR un 0,832 € 23,00 
GRELOS DE NABO kg  1,410 € 6,00 
HAMBURGUER AVES UCONG kg  2,895 € 23,00 
HAMBURGUER BOVINO 120G (70%) C/SAL UCONG kg  4,474 € 23,00 
INFUSAO CAMOMILA HOT CX25 SAQ cx 0,916 € 6,00 
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INFUSAO CIDREIRA HOT CX25 SAQ cx 0,916 € 6,00 
INFUSAO LUCIA LIMA HOT CX 25 SAQ cx 0,916 € 6,00 
IOGURTE AROMA BANANA 4x120G  pac 0,674 € 6,00 
IOGURTE AROMA MORANGO 4x120G pac 0,674 € 6,00 
IOGURTE AROMA TUTTI F. 4x120G pac 0,674 € 6,00 
IOGURTE MAG LIQ MOR/KIWI 4X156 ML  pac 1,421 € 6,00 
IOGURTE NATURAL  4x120G pac 0,716 € 6,00 
KIWI kg  1,520 € 6,00 
LARANJA CALIBRE 3 (81/92) kg  1,130 € 6,00 
LARANJA CALIBRE 5 (73/84) kg  1,130 € 6,00 
LARANJA CALIBRE 6 (70/80) kg  1,130 € 6,00 
LARANJA CALIBRE 7 (67/76) kg  1,130 € 6,00 
LAVA TUDO / GEL MULTIUSOS 750ML C/12 un 2,070 € 23,00 
LAVA TUDO 1 LT LIMAO C/12 un 1,773 € 23,00 
LEITE ACHOCOLATADO PCT 1/5 un 0,232 € 6,00 
LEITE CREME  kg  2,621 € 23,00 
LEITE EM PÓ PARA LACTENTES 1 800 GRS un 16,150 € 6,00 
LEITE EM PÓ PARA LACTENTES 2 800 GRS un 16,490 € 6,00 
LEITE EM PÓ PARA LACTENTES 3 800 GRS un 15,536 € 6,00 
LEITE EM PÓ PARA LACTENTES CONFORT 1 800G un 18,540 € 6,00 
LEITE GORDO UHT LT un 0,780 € 6,00 
LEITE M/GORDO UHT 1/5 un 0,337 € 6,00 
LEITE M/GORDO UHT LT un 0,484 € 6,00 
LEITE MAGRO UHT LT un 0,579 € 6,00 
LIMAO kg  0,680 € 6,00 
LIXIVIA TRADICIONAL 1L un 0,737 € 23,00 
LOMBO PORCO S/C EXTRA CONG CX +/- 8 KG kg  5,147 € 6,00 
LOURO FOLHAS PCT 100 GRS ML pac 0,684 € 6,00 
LULA LIMPA 10/20 CONG. kg  5,463 € 6,00 
MACA GOLDEN 60/65 kg  0,560 € 6,00 
MACA GOLDEN 65/70 kg  0,650 € 6,00 
MACA REINETA 70/75 kg  0,860 € 6,00 
MACA REINETA 75/80 kg  1,040 € 6,00 
MACA ROYAL GALA 65/70 kg  0,620 € 6,00 
MACA STARKING 70/75 kg  0,730 € 6,00 
MACARRAO RISCADO 500 GR  kg  1,127 € 6,00 
MACARRONETE RISCADO 500 GR kg  1,020 € 6,00 
MACEDONIA CONG 2.5KG kg  1,095 € 6,00 
MADALENA REDONDA 35 GR (80 Un) un 0,132 € 23,00 
MAIONESE 900 ML  un 1,705 € 23,00 
MANGA  CX +/-4 KG kg  1,640 € 6,00 
MANTEIGA C/SAL 250G COVETE kg  5,989 € 6,00 
MÃO DE VACA C/GRAO LATA 425GR  un 1,277 € 23,00 
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MARGARINA 1 KG kg  1,705 € 23,00 
MARGARINA 2,5 KG kg  1,779 € 23,00 
MARGARINA 250 GR un 1,421 € 23,00 
MARMELADA 450 GR kg  2,011 € 23,00 
MARMELADA 900 GR kg  2,011 € 23,00 
MASSA ALHO 1.350 KG M.L. un 2,516 € 23,00 
MASSA COTOVELINHOS 500GRS kg  0,489 € 6,00 
MASSA COTOVELOS 500 GRS un 0,521 € 6,00 
MASSA ESTRELINHA 500 GRS un 0,621 € 6,00 
MASSA FARFALLE 500 GRS kg  0,868 € 6,00 
MASSA FUSILLI 500 GRS un 0,947 € 6,00 
MASSA LASANHA C/OVO 500 GR  kg  4,348 € 6,00 
MASSA PENNE 500 GRS un 0,789 € 6,00 
MASSA PEVIDE 500 GRS un 0,521 € 6,00 
MEL 480GR  un 2,832 € 6,00 
MIGAS SALG.SECAS (PALOCO) 2.5KG  kg  5,789 € 6,00 
MILHO DOCE CONG 2.5KG kg  1,674 € 6,00 
MILHO DOCE LATA 300 GR  un 0,663 € 23,00 
MIUDOS DE FRANGO CONGELADOS kg  1,842 € 6,00 
MOELAS CONGELADAS SAC 1 KG kg  1,568 € 6,00 
MOLHO BECHAMEL 500 ML  un 1,211 € 23,00 
MOLHO DE SOJA GFA 1KG un 3,695 € 23,00 
MORANGOS CONGELADOS EMB 2.5 KG  kg  3,421 € 23,00 
MORCELA FINA KG  kg  2,779 € 23,00 
MOSTARDA PCT 250 GRS  un 0,505 € 23,00 
MUESLI CEREAIS E FRUTA 1KG kg  2,095 € 13,00 
NABICAS kg  1,040 € 6,00 
NABO S/ RAMA kg  0,740 € 6,00 
NATA UHT P/BATER 35% 200ML  kg  0,526 € 6,00 
NATAS COZINHA 22% 1 LT kg  1,989 € 6,00 
OLEO ALIMENTAR 1 LT un 1,105 € 23,00 
OLEO ALIMENTAR 5 LT un 6,000 € 23,00 
OREGAOS EM FOLHAS PCT 200 GR  un 2,526 € 6,00 
ORTANIQUES kg  0,980 € 6,00 
OVO INTEIRO PASTEURIZADO CONG. (1KG)  kg  2,263 € 6,00 
OVOS TIPO M CX 15 DZ  dz 1,105 € 6,00 
OVOS TIPO M CX 30 DZ  dz 1,042 € 6,00 
OVOS TIPO M EMBALAGEM 1 DZ  dz 1,263 € 6,00 
PA PORCO CUBOS CONG. CX 6KG kg  4,516 € 6,00 
PAO BRANCO 50G (CX110UN) un 0,065 € 6,00 
PAO BRANCO 50G EMB (CX100UN)  un 0,074 € 6,00 
PAO RALADO kg  1,042 € 23,00 
PAO SALOIO FATIADO 850G (CX7UN)  un 1,737 € 6,00 
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PAPA BÉBÉ 500 GRS L.A. C/GLUTEN un 2,684 € 6,00 
PAPEL HIGIENICO INST.2F (24ROLOS) un 0,080 € 23,00 
PASTA DENTIFRICA 75ML  un 3,293 € 23,00 
PASTEIS DE BACALHAU 60GR  CX80UN un 0,326 € 23,00 
PASTEIS DE BACALHAU CX 50 UN un 0,126 € 23,00 
PATO C/MIUDOS CONGELADO kg  2,516 € 6,00 
PEITO DE FRANGO CONG.  kg  3,684 € 6,00 
PEITO DE FRANGO CONG.(PEDAÇOS) 80/20 kg  3,463 € 6,00 
PEITO PERU CONGELADO kg  6,305 € 6,00 
PENSAL FARINHA S/LEITE CACAU 250GR CX14 un 1,120 € 6,00 
PEPINO kg  0,770 € 6,00 
PERA ROCHA 45/55 kg  0,640 € 6,00 
PERA ROCHA 55/60 kg  0,710 € 6,00 
PERNA DE PERU CONG.  kg  2,890 € 6,00 
PERNA FRANGO N/CALIBRADA CONG.  kg  1,463 € 6,00 
PESSEGO EM CALDA LATA PL 840G un 1,147 € 23,00 
PICKLES BALDE 2.3KG PLE un 3,863 € 23,00 
PIMENTAO DOCE (COLORAU) PCT KG ML un 3,505 € 23,00 
PIMENTOS VERDES kg  2,170 € 6,00 
PIMENTOS VERMELHOS kg  3,010 € 6,00 
POLPA TOMATE 400 GR un 0,632 € 23,00 
PUDIM BAUNILHA kg  2,484 € 23,00 
PUDIM FLAN ( 4X5.6 GRS ) un 0,295 € 23,00 
PURE DE BATATA C/LEITE kg  3,842 € 23,00 
PURE DE BATATA EM FLOCOS 1 KG kg  2,095 € 23,00 
QUEIJO EDAM FATIADO 1KG kg  4,726 € 6,00 
QUEIJO FLAMENGO BARRAKG kg  4,411 € 6,00 
QUEIJO FLAMENGO FATIADO 200G  un 1,421 € 6,00 
QUEIJO FUNDIDO 24Px±15G 375G  un 2,095 € 6,00 
RISSOIS CARNE CX 50UN un 0,105 € 23,00 
RISSOIS DE CAMARAO FASTER CX 50 UN un 0,116 € 23,00 
RISSOIS DE PESCADA CX 50 UN un 0,116 € 23,00 
ROTI DE PERU CONGELADO kg  4,200 € 23,00 
SABONETE BACTERICIDA 1L un 3,169 € 23,00 
SABONETE CREME 5L un 3,158 € 23,00 
SABONETE LIQ DOSEA LEITE/AMEND un 1,685 € 23,00 
SAL IODADO 1KG C/15 un 0,526 € 6,00 
SALADA FRUTA LATA PL 840G  un 1,526 € 23,00 
SALSA kg  2,980 € 6,00 
SALSICHA EXT/SUCUL AVES FR7UN 350G  un 1,421 € 23,00 
SALSICHAS AVES 25 PARES un 4,053 € 23,00 
SALSICHAS LATA 50 UN 1.7KG un 3,989 € 23,00 
SALSICHAS LATA 8 UNIDADES un 0,600 € 23,00 
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SALSICHAS TOSCANA CONG. kg  3,684 € 23,00 
SARDINHA EM OLEO 120 GRS  un 0,726 € 6,00 
SARDINHA EM TOMATE 120 GRS un 0,726 € 6,00 
SOPA DE CEBOLA 813 GRS un 19,674 € 23,00 
SUMO 100% LARANJA  (200ML) un 0,442 € 6,00 
SUMO 100% LARANJA  (LT) un 1,505 € 6,00 
SUMO 100% LICHIAS (200ML) un 0,442 € 6,00 
SUMO 100% MACA  (LT) un 1,505 € 6,00 
SUMO 100% MAÇÃ (200ML) un 0,442 € 6,00 
SUMO 100% MANGA  (200 ML) un 0,442 € 6,00 
SUMO 100% MANGA  (LT) un 1,505 € 6,00 
SUMO 100% MARACUJA  (LT) un 1,505 € 6,00 
SUMO CONC.LAR.PCT LT un 2,632 € 23,00 
TARA CAIXA PLAST NOVA F/L un 7,895 € 23,00 
TOALHITAS BÉBÉ 50UNI C/12 un 2,240 € 6,00 
TOMATE CUBOS 2.5 KG un 2,684 € 23,00 
TOMATE MEDIO kg  0,820 € 6,00 
TOMATE PELADO 800 GRS un 1,053 € 23,00 
TOSTA MINIGRILL NORMAL 90G (20UN)  un 0,579 € 6,00 
TOSTAS NORMAIS (EMB.2UN) kg  8,937 € 6,00 
VINAGRE 0.75  un 0,400 € 23,00 
VINHO BCO 1L  un 1,040 € 13,00 
VINHO BRANCO 5 LT BAG-IN-BOX un 5,895 € 13,00 
VINHO TINTO 5 LT BAG-IN-BOX  un 5,895 € 13,00 
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ANEXO II 
 

Entidades sociais Beneficiárias 
 

INSTITUIÇÃO SAD
CENTRO DE 

DIA ERPI
REFEITÓRIO / 

CANTINA 
SOCIAL

AJUDA 
ALIMENTAR POAPMC

BANCO 
ALIMENTAR

Instituição de Apoio Social da Freguesia de 
Bucelas 100 50 18 75 55 298

Associação Jardim de Infância "O Nosso Mundo" 15 15
Centro Verdini - Secretariado Diocesano de
Lisboa da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos 542 542

Associação Nossa Senhora dos Anjos 869 377 219 1465

Associação Vida Cristã Filadélfia 30 21 82 251 384
Casa de Repouso dos Motoristas de Portugal e 
Profissões Afins 31 12 68 111
Centro Social e Paroquial D. Nuno Álvares 
Pereira de Santiago de Camarate - Grupo Sócio 

601 601

Associação para a Mudança e Representação 
Transcultural 106 106

Associação Pomba da Paz 25 25

Centro de Dia da Terceira Idade da Freguesia de
Unhos 40 12 14 66
Fábrica da Igreja Paroquial de S. José da Nazaré
(Catujal) 543 543
Centro Social e Paroquial de São Saturnino de
Fanhões

23 15 82 120

Desafio Jovem (Teen Challenge) Portugal 50 50
Associação Crescer Ser - Centro de Acolhimento 
Casa do Infantado 12 12
Associação de Beneficência Evangélica – Lar
Cristão 20 54 74
Associação Luíz Pereira Motta + Casa de Santa 
Tecla 110 40 199 25 300 126 800
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa 
Maria de Loures - Grupo dos Pobres 362 362

Santa Casa da Misericórdia de Loures 50 50
START.SOCIAL - Cooperativa Sócio-Educativa para 
Desenvolvimento Comunitário  

90 367 98 555
Associação Infanta D. Mafalda – Lar Infanta D.
Maria

39 39

Centro Social e Paroquial São Pedro de Lousa 23 36 59
Centro Social Paroquial de Moscavide / Fábrica 
da Igreja Paroquial de Moscavide 35 60 268 363

CREACIL – Cooperativa de Reabilitação Educação 
Animação para a Comunidade Integrada do 37 37

CREVIDE - Creche Popular de Moscavide 38 366 404

Portela Fundação da Obra de Nossa Senhora da 
Purificação

120 120

116 72 97 285
Associação Comunitária de Reformados 
Pensionistas e Idosos de Sacavém 40 40 80

Centro Social de Sacavém 35 20 55

Centro Social Nossa Senhora das Graças 58 58

Loja Social municipal 169 169

PROSAUDESC – Associação de Promotores de 
Saúde, Ambiente e Desenvolvimento Sócio 356 82 438
Associação “Cantinho das Crianças” do Prior
Velho 11 71 82
Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e
Idosos da Freguesia do Prior Velho  23 25 48

232 232
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos
da Bobadela 40 40

Centro Social e Paroquial da Bobadela 57 60 30 7 116 270
Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e
Idosos de Santa Iria de Azóia 70 60 130
Fábrica da Igreja da Paróquia de Santa Iria da 
Azóia

340 340
Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de São João da Talha 30 50 80
Cooperativa de Solidariedade Social “Os Amigos 
de Sempre”, CRL 40 25 50 115

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São
João da Talha - Conferência de São João Baptista 788 788

Santo Antão 
do Tojal

Casa do Gaiato de Lisboa 32 32
São Julião do 

Tojal
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos 
de São Julião do Tojal

74 40 60 174

Grupo Sócio Caritativo das Paróquias de Santo 
Antão e São Julião do Tojal 197 197
Associação de Moradores de Santo António dos 
Cavaleiros 75 75

Associação “O Saltarico” 137 137
Centro Cultural e Social de Santo António dos 
Cavaleiros 50 7 300 1524 1881

94 989 607 540 327 2778 1860 5712
TOTAIS 12907

2230 10677

Santa Iria 
de Azóia, 

São João da 
Talha e 

Bobadela

Bobadela

Santa Iria de 
Azóia

São João da 
Talha

Santo Antão 
e São Julião 

do Tojal

Santo 
António dos 
Cavaleiros e 

Frielas

Santo António 
dos 

Cavalei ros

Sacavém e 
Prior Velho

Sacavém

Prior Velho

União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho

Bucelas

Camarate, 
Unhos e 

Apelação

Apelação

Camarate

Unhos

Fanhões

Loures

Lousa

Moscavide e 
Portela

Moscavide

União de Freguesias de Moscavide e Portela

INSTITUIÇÕES SOCIAIS RESIDÊNCIA 
/ LAR 

ACOLHIMEN
TO

POPULAÇÃO SÉNIOR
FAMÍLIA E COMUNIDADE

TOTAL
APOIO ALIMENTAR

FREGUESIA / UNIÃO DE 
FREGUESIAS
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Cláusula 1.ª 
Objeto do Contrato 

1- O contrato tem por objeto a 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, sendo que os bens a fornecer, unidade de medida e 

respetivo preço base unitário dos bens constam na listagem do Anexo I e a listagem das 

entidades sociais beneficiárias constam no Anexo II, ambos os anexos parte integrante deste 

Caderno de Encargos. 

2- Tratando-se o contrato de um fornecimento continuado a entidade adjudicatária fica obrigada 

a fornecer os bens adjudicados, qualquer que seja a sua tipologia, na quantidade que vier a ser 

solicitada pelo Município de Loures.  

 

Cláusula 2.ª 
Prazo de vigência do contrato e início de produção de efeitos 

1- O contrato terá início de produção de efeitos no dia imediatamente seguinte ao da sua outorga 

e assinatura. 

2- O contrato terá um período de vigência contratual de 90 (noventa) dias ou até perfazer o valor 

da estimativa global da despesa (213.900,00€ (duzentos e treze mil e novecentos euros), a que 

acresce IVA à taxa legal em vigor), dado que se pretende um fornecimento continuado, 

verificando-se o termo do contrato com a condição que se verifique primeiro. 

 
Cláusula 3.ª 

Local de entrega dos produtos 
Nas instalações de cada uma das entidades sociais que são apoiadas com os bens adquiridos no 

âmbito do contrato celebrado, mediante articulação para o efeito entre a entidade adjudicante e a 

entidade adjudicatária. As entidades sociais em causa encontram-se listadas no Anexo II que faz 

parte integrante deste Caderno de Encargos. 

 

Cláusula 4.ª 
Preços base unitários e preço contratual 

1- O preço base é-o na modalidade de preços base unitários conforme fixados na listagem 

do Anexo II ao presente Caderno de Encargos, para todos os produtos nos termos identificados 

ou equivalente. 
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2- O preço contratual será de 213.900,00€ (duzentos e treze mil e novecentos euros), a que 

acresce IVA à taxa legal em vigor, não podendo o preço contratual global que se venha a pagar, 

pois, ultrapassar tal montante. Os preços unitários propostos e adjudicados serão os preços a 

pagar pelos respetivos bens solicitados e fornecidos. 

 

Cláusula 5.ª 

Sigilo e garantia de confidencialidade 

1- O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não 

técnica, comercial ou outra, relativa ao Município de Loures, de que possa ter conhecimento ao 

abrigo ou em relação com a execução do contrato, bem como ficará sujeito a quaisquer deveres 

legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do 

prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas, durante o período de 5 anos contado a 

partir da data de início de produção de efeitos do contrato. 

2- A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a 

terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e 

exclusivamente à execução do contrato. 

3- Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador de serviços ou 

que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de 

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes. 

 

Cláusula 6.ª   
Revisão de preços 

 O preço constante da proposta adjudicada, não será objeto de revisão. 

 
Cláusula 7.ª 

Condições de faturação e pagamento 
1. Uma vez cumpridas as obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, o contraente 

público pagará ao co contratante, nos termos acordados, o preço constante da proposta 

adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido, no prazo de 
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30 (trinta) dias, contados a partir da receção pelo contraente público da respetiva fatura 

respeitante ao fornecimento efetuado.  

2. Em caso de discordância por parte do contraente público, quanto aos valores indicados nas 

faturas, este comunicará ao co contratante, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o co 

contratante obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova 

fatura corrigida ou correspondente crédito. 

3. No caso previsto no número anterior, a fatura será paga até 30 dias após a receção do crédito 

ou da fatura corrigida. 

 

Cláusula 7.ª-A 

 Execução da caução  
1. A caução prestada pelo adjudicatário à entidade adjudicante para o bom e pontual 

cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais assumidas pela celebração do contrato, 

nos termos do Programa de Concurso, pode ser executada pela entidade adjudicante sem 

necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer importâncias que 

se mostrem devidas pelo adjudicatário por força do seu não cumprimento das obrigações legais 

ou contratuais, incluindo o pagamento de penalidades ou para compensação de prejuízos 

incorridos pela entidade adjudicante por força do incumprimento do contrato. 

2. A execução parcial ou total das cauções referidas no n.º 1 constitui o adjudicatário na 

obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa mesma execução, no 

prazo de 15 dias após a notificação da entidade adjudicante para esse efeito. 

 
Cláusula 8.ª 

Resolução sancionatória do contrato 
1. O Município de Loures poderá resolver o contrato a título sancionatório nos termos previstos 

no artigo 333.º do CCP. 

2. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o Município de Loures 

pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o prestador do serviço violar de forma 

grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem. 

3. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao 

prestador do serviço e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal 

seja determinado pelo Município de Loures. 
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Cláusula 9.ª 

Resolução do contrato por razões de interesse público e pela alteração anormal e 

imprevisível das circunstâncias 
O Município de Loures pode resolver o contrato por razões de interesse público, ou com o 

fundamento na alteração anormal e imprevisível das circunstâncias, de acordo com o previsto, 

respetivamente, no art.º 334.º e art.º 335.º do Código dos Contratos Públicos.  

 
 

Cláusula 10.ª 
Resolução de litígios/Foro competente 

Quaisquer litígios relativos, designadamente, à interpretação, execução, incumprimento, 

invalidade ou resolução do contrato serão dirimidos pelo Tribunal Administrativo de Círculo de 

Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.  

 

Cláusula 11.ª 
Autorização à cessão da posição contratual e subcontratação pelo adjudicatário na fase de 

execução do contrato 
A cessão da posição contratual e subcontratação pelo adjudicatário no contrato são admitidas 

pelo Município de Loures, mediante observação dos termos previstos, designadamente, nos 

artigos 316.º a 318.º e 319.º a 321.º do Código dos Contratos Públicos. 

 
Cláusula 12.ª 

Cessão da posição contratual pelo Município de Loures 
A cessão da posição contratual pelo Município de Loures, só pode ser recusada pelo 

adjudicatário nos termos previstos no art.º 324.º do Código dos Contratos Públicos. 

 

Cláusula 13.ª 
Notificações e comunicações 

1. As comunicações e notificações entre o Município de Loures e o cocontratante relativas à fase 

de execução do contrato devem ser escritas e redigidas em português, e serão efetuadas através 

de correio eletrónico (e-mail).  
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2. Para efeitos de comunicações relativas à fase de execução do contrato, as partes devem 

identificar no mesmo as informações de contacto dos respetivos representantes, designadamente 

o endereço eletrónico (e-mail), o número de telecópia (fax) e o endereço postal; 

3. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato a celebrar deve ser 

comunicada à outra parte. 

4. O contrato integrará, também, as informações de contacto do gestor do contrato, mormente o 

endereço eletrónico (e-mail) e o número de telefone. 

 

Cláusula 14.ª 
Contagem dos prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e feriados. 

 

Cláusula 15.ª 
 Legislação aplicável  
No que não estiver especialmente previsto no contrato, aplicar-se-ão as normas reguladoras do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e 

demais legislação complementar aplicável, bem como as regras do artigo 2.º do Decreto-Lei 10-

A/2020, de 13 de março, aplicáveis. 

 

 

 

ANEXOS: 
Anexo I: Listagem dos bens, unidade de medida e preço unitário base respetivos 

Anexo II: Entidades sociais beneficiárias 
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Anexo I - Listagem dos bens, unidade de medida e preço unitário base respetivos 

 

Descrição dos bens a adquirir Unidade 
Medida 

Preço 
Unitário 

Base  
Taxa IVA 

ABOBORA kg  1,030 € 6,00 
ACUCAR GRANULADO SACO PAPEL 1 KG kg  0,895 € 23,00 
ADOCANTE PO STICKS CX.250  cx 3,474 € 23,00 
AGRIAO kg  1,800 € 6,00 
AGUA LISA 0,33L PET un 0,126 € 13,00 
AGUA LISA 0,50 PET (CX 24) un 0,211 € 13,00 
ALFACE kg  0,530 € 6,00 
ALHO FRANCES/VERDE kg  1,040 € 6,00 
ALHOS SECOS kg  2,260 € 6,00 
ALMONDEGAS MISTAS 70/10 C/TEMP UCONG kg  2,895 € 23,00 
AMACIADOR ROUPA 1LT C/10 un 1,342 € 23,00 
ANANAS EM CALDA LATA PL 820G kg  1,463 € 23,00 
ARROZ BASMATI 1KG  kg  1,989 € 6,00 
ARROZ E. L. ESTUFADO 1 KG kg  0,895 € 6,00 
ARROZ EXTRA LONGO CAROLINO  kg  0,895 € 6,00 
ARROZ LONGO AGULHA 1 KG kg  0,789 € 6,00 
ATUM AO NATURAL LATA 120 GRS un 1,842 € 6,00 
ATUM AZEITE 1/4 C/15 un 1,316 € 6,00 
ATUM ÓLEO VEGETAL LATA 120GRS un 1,011 € 6,00 
ATUM POSTA 110G un 0,880 € 6,00 
AZEITE E. VIRGEM 0.75 LT PET un 2,411 € 6,00 
AZEITONA PRETA S/C LT 1.45KG PLE un 5,484 € 23,00 
BACALHAU S/CAB + 1 KG CX 3 KG CONG. kg  5,042 € 6,00 
BACON CUBOS 500G kg  6,842 € 23,00 
BANANA PEQUENA kg  1,090 € 6,00 
BARRINHAS DE PESCADA 4X1KG kg  3,150 € 23,00 
BATATA BRANCA kg  0,400 € 6,00 
BATATA DOCE kg  0,890 € 6,00 
BATATA FRITA PALHA S/SAL AD 1KG kg  3,600 € 23,00 
BATATA FRITA RODELAS 400 GR kg  3,779 € 23,00 
BATATA ROXA kg  0,400 € 6,00 
BETERRABA kg  0,700 € 6,00 
BIFE BOV.POJAD.140GR CONG.CX 6 KG kg  5,789 € 6,00 
BIFE BOV.POJAD.80GR CONG.CX 6 KG kg  5,789 € 6,00 
BIFE BOV.VAZIA 120GR CONG.CX 6 KG kg  5,789 € 6,00 
BIFE DE FRANGO CONG. 90GR +/- CX 6 KG kg  5,253 € 6,00 
BIFE DE PERU CONGELADO 160/180 GR kg  7,042 € 6,00 
BIFE DE PERU CONGELADO 90 GR kg  6,842 € 6,00 
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BOLACHA AGUA SAL  kg  1,622 € 23,00 
BOLACHA TIPO MARIA  kg  1,632 € 23,00 
BOLACHA TORRADA 200 GR kg  2,316 € 23,00 
BROCOLOS SOLTOS CONG 2.5KG  kg  1,368 € 6,00 
CAFE MISTURA 250GR (UN) un 0,768 € 23,00 
CAFE SOLUVEL FRASCO 100 GRS un 2,442 € 23,00 
CALDO VERDE CONGELADO 500G kg  3,463 € 6,00 
CALDO VERDE EMB.1 KG kg  2,200 € 6,00 
CANELA EM PAU PCT 250 GR ML kg  3,147 € 6,00 
CARAMELO LIQUIDO 1.3 KG kg  2,779 € 23,00 
CARCACA RUSTICA 75G (90UN)  un 0,202 € 6,00 
CARNE BOV.CUBOS ESTUF.CONG.CX 6KG kg  4,474 € 6,00 
CARNE DE BOVINO PICADA ULCONG  kg  5,895 € 6,00 
CEBOLA kg  0,510 € 6,00 
CENOURA kg  0,450 € 6,00 
CEREAIS FIBRA PEQ.ALMOÇO 300 GRS  un 1,000 € 23,00 
CEREAIS PEQ.ALMOÇO 500 GR un 1,347 € 23,00 
CEREAIS PEQ.ALMOÇO C/CHOCOLATE 1 KG  un 2,316 € 23,00 
CEREAIS PEQ.ALMOÇO C/CHOCOLATE 375 GRS un 2,621 € 23,00 
CEREAIS PEQ.ALMOÇO C/MEL 300 GRS  un 1,684 € 23,00 
CEVADA PCT.250GRS MIS.SOLUVEL un 3,526 € 23,00 
CEVADA SOLUVEL 200 GR un 1,674 € 23,00 
CHAMPO 500ML C/12 un 2,120 € 23,00 
CHOCOLATE EM PO 1 KG kg  2,095 € 23,00 
CHOCOLATE EM PO LATA 400 GRS  un 2,263 € 23,00 
CHOCOLATE TAB 70% 35G CX48 un 0,754 € 23,00 
CHOURICAO FATIADO 500 GR kg  4,726 € 23,00 
CHOURICAO INTEIRO VAC ±1,5KG FDS kg  4,421 € 23,00 
CHOURICO CACHOLEIRA / MOURO AVULSO kg  3,147 € 23,00 
CHOURICO CORRENTE INDUSTRIAL kg  3,147 € 23,00 
CHOURICO DE CARNE / VINHO kg  4,368 € 23,00 
COELHO 1,0/1,7KG CONGELADO kg  4,895 € 6,00 
COENTROS kg  3,970 € 6,00 
COGUMELOS LAMINADOS LT 2.5K PL un 3,674 € 23,00 
COGUMELOS LAMINADOS LT 780G AF un 1,558 € 23,00 
COSTELETAS PORCO 100G CONG. un 4,526 € 6,00 
COTOVELOS 500 GR  kg  0,945 € 6,00 
COURGETTE kg  0,710 € 6,00 
COUVE BRUXELAS CONG 2.5KG kg  1,210 € 6,00 
COUVE CORACAO kg  0,430 € 6,00 
COUVE FLOR CONG 2.5KG kg  1,105 € 6,00 
COUVE LOMBARDO C/FOLHAS kg  0,620 € 6,00 
COUVE PORTUGUESA/PENCA kg  0,980 € 6,00 
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COXAS FRANGO CONG kg  1,474 € 6,00 
CRAVINHO GRAO 130 GRS PET  kg  3,503 € 6,00 
CREME DE QUEIJO 200G un 1,284 € 6,00 
CREME DE SOJA P/BARRAR 250 GRS  kg  1,568 € 23,00 
CREME VEGETAL P/BARRAR 500GR kg  1,158 € 23,00 
CROQUETES CX 50UN kg  0,147 € 23,00 
CUSCUS 250 GR kg  1,127 € 6,00 
DELICIAS DO MAR CONG. 250GRS kg  2,411 € 23,00 
DESENGORDURANTE 5L un 15,263 € 23,00 
DESINFETANTE CLORADO 5L un 1,463 € 23,00 
DETERGENTE AMACIADOR ROUPA 20L un 27,358 € 23,00 
DETERGENTE LOICA PO 5KG un 25,873 € 23,00 
DETERGENTE MANUAL LOICA 5L un 4,158 € 23,00 
DETERGENTE ROUPA 58D  pac 7,440 € 23,00 
DETERGENTE ROUPA 5L un 16,241 € 23,00 
DIANTEIROS BORREGO CONGELADO IMP. kg  7,358 € 6,00 
DOCE ABOBORA FRS 320GR  un 2,580 € 23,00 
DOCE ABOBORA FRS 345 GRS  un 2,411 € 23,00 
DOCE MORANGO 17 GR CX120UN un 0,080 € 23,00 
DOCE MORANGO 30 GR CX48UN un 0,253 € 23,00 
DOCE MORANGO FRS 330 GRS un 0,863 € 23,00 
ENTRECOSTO CARREGADO CONG.CX 6 KG. kg  5,105 € 6,00 
ENTRECOSTO CORTADO CUBOS CONG. CX 6KG kg  2,832 € 6,00 
ENTREMEADA PORCO CONG. CX 6KG kg  4,474 € 6,00 
ERVILHAS CONG 2.5KG kg  1,042 € 6,00 
ESPARGUETE 500 GR  kg  0,816 € 6,00 
ESPINAFRE FOLHAS PORCOES CONG 2.5KG  kg  1,168 € 6,00 
ESPINAFRES kg  1,100 € 6,00 
ESPIRAIS 500 GR kg  0,956 € 6,00 
ESPIRAIS TRICOLORES 500 GR kg  1,493 € 6,00 
FARINHA FINA 1 KG kg  1,147 € 6,00 
FARINHA L.A. C/GLUTEN PARA BÉBÉ 1 KG  kg  4,726 € 6,00 
FARINHA MILHO 1 KG kg  0,740 € 6,00 
FARINHA S/F USO CUL T65 1 KG kg  0,520 € 6,00 
FARINHA T55 S/FERMENTO 10KG kg  0,621 € 6,00 
FARINHEIRA KG kg  2,726 € 23,00 
FAVAS FINAS CONG 2.5KG kg  1,663 € 6,00 
FEBRAS PORCO 80G CONG. CX +/-6KG kg  5,042 € 6,00 
FEIJAO BRANCO 500 GR un 0,789 € 6,00 
FEIJAO BRANCO EXTRA 5 KG kg  1,568 € 6,00 
FEIJAO BRANCO LATA 820 GR un 0,832 € 23,00 
FEIJAO BRANCO LT PL 2.5 KG un 2,136 € 23,00 
FEIJAO CATARINO 500 GR un 0,789 € 6,00 
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FEIJAO ENCARNADO 500 GR un 0,842 € 6,00 
FEIJAO ENCARNADO LATA 820 GR un 0,832 € 23,00 
FEIJAO FRADE 500 GR un 0,621 € 6,00 
FEIJAO FRADE LATA 820 GR un 0,832 € 23,00 
FEIJAO FRADE LT PL 2.5 KG  un 2,411 € 23,00 
FEIJAO MANTEIGA 500 GR un 0,621 € 6,00 
FEIJAO MANTEIGA LATA 820 GR un 0,832 € 23,00 
FEIJAO VERDE kg  1,970 € 6,00 
FEIJAO VERDE CORT. CONG 2.5KG kg  1,189 € 6,00 
FEIJOADA A TRANSMONTANA LATA 425GR un 1,277 € 23,00 
FERMENTO PO S/GL 1 KG kg  2,780 € 23,00 
FIAMBRE BARRA VACUO ±3KG FDS kg  2,158 € 23,00 
FIAMBRE PA FATIAS 400G kg  4,726 € 23,00 
FIAMBRE PEITO PERU FATIADO 750G kg  5,421 € 23,00 
FIGADO PORCO CONGELADO kg  1,042 € 6,00 
FLOCOS ARROZ S/GLUTEN S/AD ACUCAR 250 GR un 1,989 € 6,00 
FLOCOS AVEIA GROS INTEGRAIS 420 GR un 0,621 € 13,00 
FLOCOS CEREAIS COM MEL PARA BÉBÉ 750 GR un 2,789 € 23,00 
FLOCOS CEREAIS MEL 300 GR un 1,168 € 23,00 
FRALDA PREM T2 34 C/8 pac 5,200 € 6,00 
FRALDA T3 (4-9KG) 35UNI C/5 pac 4,973 € 6,00 
FRALDA T4 (9-15KG) 30UNI C/5 pac 4,493 € 6,00 
FRALDA T4 9 A 15KG 34UNI C/6 pac 6,126 € 6,00 
FRALDA T5 13 A 18KG 30UNI C/6 pac 6,126 € 6,00 
FRALDA T6 (17-28KG) 25UNI C/5 pac 5,507 € 6,00 
FRANGO CONGELADO S/M + 1.4 KG kg  1,950 € 6,00 
GEL BANHO 200ML  un 2,022 € 23,00 
GEL BANHO 250ML un 1,320 € 23,00 
GEL BANHO PARA BÉBÉ 750ML HIDRAT C/6 un 2,173 € 23,00 
GELATINA ANANAS kg  3,358 € 23,00 
GELATINA ANANAS 4X100G  pac 1,526 € 23,00 
GELATINA LARANJA kg  3,147 € 23,00 
GELATINA MORANGO kg  3,632 € 23,00 
GELATINA MORANGO (4X100GR) pac 1,421 € 23,00 
GELATINA PESSEGO  kg  3,368 € 23,00 
GRAO DE BICO 5 KG  kg  1,516 € 6,00 
GRAO DE BICO LATA 500 GR un 0,726 € 6,00 
GRAO DE BICO LATA 820 GR un 0,832 € 23,00 
GRELOS DE NABO kg  1,410 € 6,00 
HAMBURGUER AVES UCONG kg  2,895 € 23,00 
HAMBURGUER BOVINO 120G (70%) C/SAL UCONG kg  4,474 € 23,00 
INFUSAO CAMOMILA HOT CX25 SAQ cx 0,916 € 6,00 
INFUSAO CIDREIRA HOT CX25 SAQ cx 0,916 € 6,00 
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INFUSAO LUCIA LIMA HOT CX 25 SAQ cx 0,916 € 6,00 
IOGURTE AROMA BANANA 4x120G  pac 0,674 € 6,00 
IOGURTE AROMA MORANGO 4x120G pac 0,674 € 6,00 
IOGURTE AROMA TUTTI F. 4x120G pac 0,674 € 6,00 
IOGURTE MAG LIQ MOR/KIWI 4X156 ML  pac 1,421 € 6,00 
IOGURTE NATURAL  4x120G pac 0,716 € 6,00 
KIWI kg  1,520 € 6,00 
LARANJA CALIBRE 3 (81/92) kg  1,130 € 6,00 
LARANJA CALIBRE 5 (73/84) kg  1,130 € 6,00 
LARANJA CALIBRE 6 (70/80) kg  1,130 € 6,00 
LARANJA CALIBRE 7 (67/76) kg  1,130 € 6,00 
LAVA TUDO / GEL MULTIUSOS 750ML C/12 un 2,070 € 23,00 
LAVA TUDO 1 LT LIMAO C/12 un 1,773 € 23,00 
LEITE ACHOCOLATADO PCT 1/5 un 0,232 € 6,00 
LEITE CREME  kg  2,621 € 23,00 
LEITE EM PÓ PARA LACTENTES 1 800 GRS un 16,150 € 6,00 
LEITE EM PÓ PARA LACTENTES 2 800 GRS un 16,490 € 6,00 
LEITE EM PÓ PARA LACTENTES 3 800 GRS un 15,536 € 6,00 
LEITE EM PÓ PARA LACTENTES CONFORT 1 800G un 18,540 € 6,00 
LEITE GORDO UHT LT un 0,780 € 6,00 
LEITE M/GORDO UHT 1/5 un 0,337 € 6,00 
LEITE M/GORDO UHT LT un 0,484 € 6,00 
LEITE MAGRO UHT LT un 0,579 € 6,00 
LIMAO kg  0,680 € 6,00 
LIXIVIA TRADICIONAL 1L un 0,737 € 23,00 
LOMBO PORCO S/C EXTRA CONG CX +/- 8 KG kg  5,147 € 6,00 
LOURO FOLHAS PCT 100 GRS ML pac 0,684 € 6,00 
LULA LIMPA 10/20 CONG. kg  5,463 € 6,00 
MACA GOLDEN 60/65 kg  0,560 € 6,00 
MACA GOLDEN 65/70 kg  0,650 € 6,00 
MACA REINETA 70/75 kg  0,860 € 6,00 
MACA REINETA 75/80 kg  1,040 € 6,00 
MACA ROYAL GALA 65/70 kg  0,620 € 6,00 
MACA STARKING 70/75 kg  0,730 € 6,00 
MACARRAO RISCADO 500 GR  kg  1,127 € 6,00 
MACARRONETE RISCADO 500 GR kg  1,020 € 6,00 
MACEDONIA CONG 2.5KG kg  1,095 € 6,00 
MADALENA REDONDA 35 GR (80 Un) un 0,132 € 23,00 
MAIONESE 900 ML  un 1,705 € 23,00 
MANGA  CX +/-4 KG kg  1,640 € 6,00 
MANTEIGA C/SAL 250G COVETE kg  5,989 € 6,00 
MÃO DE VACA C/GRAO LATA 425GR  un 1,277 € 23,00 
MARGARINA 1 KG kg  1,705 € 23,00 
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MARGARINA 2,5 KG kg  1,779 € 23,00 
MARGARINA 250 GR un 1,421 € 23,00 
MARMELADA 450 GR kg  2,011 € 23,00 
MARMELADA 900 GR kg  2,011 € 23,00 
MASSA ALHO 1.350 KG M.L. un 2,516 € 23,00 
MASSA COTOVELINHOS 500GRS kg  0,489 € 6,00 
MASSA COTOVELOS 500 GRS un 0,521 € 6,00 
MASSA ESTRELINHA 500 GRS un 0,621 € 6,00 
MASSA FARFALLE 500 GRS kg  0,868 € 6,00 
MASSA FUSILLI 500 GRS un 0,947 € 6,00 
MASSA LASANHA C/OVO 500 GR  kg  4,348 € 6,00 
MASSA PENNE 500 GRS un 0,789 € 6,00 
MASSA PEVIDE 500 GRS un 0,521 € 6,00 
MEL 480GR  un 2,832 € 6,00 
MIGAS SALG.SECAS (PALOCO) 2.5KG  kg  5,789 € 6,00 
MILHO DOCE CONG 2.5KG kg  1,674 € 6,00 
MILHO DOCE LATA 300 GR  un 0,663 € 23,00 
MIUDOS DE FRANGO CONGELADOS kg  1,842 € 6,00 
MOELAS CONGELADAS SAC 1 KG kg  1,568 € 6,00 
MOLHO BECHAMEL 500 ML  un 1,211 € 23,00 
MOLHO DE SOJA GFA 1KG un 3,695 € 23,00 
MORANGOS CONGELADOS EMB 2.5 KG  kg  3,421 € 23,00 
MORCELA FINA KG  kg  2,779 € 23,00 
MOSTARDA PCT 250 GRS  un 0,505 € 23,00 
MUESLI CEREAIS E FRUTA 1KG kg  2,095 € 13,00 
NABICAS kg  1,040 € 6,00 
NABO S/ RAMA kg  0,740 € 6,00 
NATA UHT P/BATER 35% 200ML  kg  0,526 € 6,00 
NATAS COZINHA 22% 1 LT kg  1,989 € 6,00 
OLEO ALIMENTAR 1 LT un 1,105 € 23,00 
OLEO ALIMENTAR 5 LT un 6,000 € 23,00 
OREGAOS EM FOLHAS PCT 200 GR  un 2,526 € 6,00 
ORTANIQUES kg  0,980 € 6,00 
OVO INTEIRO PASTEURIZADO CONG. (1KG)  kg  2,263 € 6,00 
OVOS TIPO M CX 15 DZ  dz 1,105 € 6,00 
OVOS TIPO M CX 30 DZ  dz 1,042 € 6,00 
OVOS TIPO M EMBALAGEM 1 DZ  dz 1,263 € 6,00 
PA PORCO CUBOS CONG. CX 6KG kg  4,516 € 6,00 
PAO BRANCO 50G (CX110UN) un 0,065 € 6,00 
PAO BRANCO 50G EMB (CX100UN)  un 0,074 € 6,00 
PAO RALADO kg  1,042 € 23,00 
PAO SALOIO FATIADO 850G (CX7UN)  un 1,737 € 6,00 
PAPA BÉBÉ 500 GRS L.A. C/GLUTEN un 2,684 € 6,00 



 

13 
 

PAPEL HIGIENICO INST.2F (24ROLOS) un 0,080 € 23,00 
PASTA DENTIFRICA 75ML  un 3,293 € 23,00 
PASTEIS DE BACALHAU 60GR  CX80UN un 0,326 € 23,00 
PASTEIS DE BACALHAU CX 50 UN un 0,126 € 23,00 
PATO C/MIUDOS CONGELADO kg  2,516 € 6,00 
PEITO DE FRANGO CONG.  kg  3,684 € 6,00 
PEITO DE FRANGO CONG.(PEDAÇOS) 80/20 kg  3,463 € 6,00 
PEITO PERU CONGELADO kg  6,305 € 6,00 
PENSAL FARINHA S/LEITE CACAU 250GR CX14 un 1,120 € 6,00 
PEPINO kg  0,770 € 6,00 
PERA ROCHA 45/55 kg  0,640 € 6,00 
PERA ROCHA 55/60 kg  0,710 € 6,00 
PERNA DE PERU CONG.  kg  2,890 € 6,00 
PERNA FRANGO N/CALIBRADA CONG.  kg  1,463 € 6,00 
PESSEGO EM CALDA LATA PL 840G un 1,147 € 23,00 
PICKLES BALDE 2.3KG PLE un 3,863 € 23,00 
PIMENTAO DOCE (COLORAU) PCT KG ML un 3,505 € 23,00 
PIMENTOS VERDES kg  2,170 € 6,00 
PIMENTOS VERMELHOS kg  3,010 € 6,00 
POLPA TOMATE 400 GR un 0,632 € 23,00 
PUDIM BAUNILHA kg  2,484 € 23,00 
PUDIM FLAN ( 4X5.6 GRS ) un 0,295 € 23,00 
PURE DE BATATA C/LEITE kg  3,842 € 23,00 
PURE DE BATATA EM FLOCOS 1 KG kg  2,095 € 23,00 
QUEIJO EDAM FATIADO 1KG kg  4,726 € 6,00 
QUEIJO FLAMENGO BARRAKG kg  4,411 € 6,00 
QUEIJO FLAMENGO FATIADO 200G  un 1,421 € 6,00 
QUEIJO FUNDIDO 24Px±15G 375G  un 2,095 € 6,00 
RISSOIS CARNE CX 50UN un 0,105 € 23,00 
RISSOIS DE CAMARAO FASTER CX 50 UN un 0,116 € 23,00 
RISSOIS DE PESCADA CX 50 UN un 0,116 € 23,00 
ROTI DE PERU CONGELADO kg  4,200 € 23,00 
SABONETE BACTERICIDA 1L un 3,169 € 23,00 
SABONETE CREME 5L un 3,158 € 23,00 
SABONETE LIQ DOSEA LEITE/AMEND un 1,685 € 23,00 
SAL IODADO 1KG C/15 un 0,526 € 6,00 
SALADA FRUTA LATA PL 840G  un 1,526 € 23,00 
SALSA kg  2,980 € 6,00 
SALSICHA EXT/SUCUL AVES FR7UN 350G  un 1,421 € 23,00 
SALSICHAS AVES 25 PARES un 4,053 € 23,00 
SALSICHAS LATA 50 UN 1.7KG un 3,989 € 23,00 
SALSICHAS LATA 8 UNIDADES un 0,600 € 23,00 
SALSICHAS TOSCANA CONG. kg  3,684 € 23,00 
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SARDINHA EM OLEO 120 GRS  un 0,726 € 6,00 
SARDINHA EM TOMATE 120 GRS un 0,726 € 6,00 
SOPA DE CEBOLA 813 GRS un 19,674 € 23,00 
SUMO 100% LARANJA  (200ML) un 0,442 € 6,00 
SUMO 100% LARANJA  (LT) un 1,505 € 6,00 
SUMO 100% LICHIAS (200ML) un 0,442 € 6,00 
SUMO 100% MACA  (LT) un 1,505 € 6,00 
SUMO 100% MAÇÃ (200ML) un 0,442 € 6,00 
SUMO 100% MANGA  (200 ML) un 0,442 € 6,00 
SUMO 100% MANGA  (LT) un 1,505 € 6,00 
SUMO 100% MARACUJA  (LT) un 1,505 € 6,00 
SUMO CONC.LAR.PCT LT un 2,632 € 23,00 
TARA CAIXA PLAST NOVA F/L un 7,895 € 23,00 
TOALHITAS BÉBÉ 50UNI C/12 un 2,240 € 6,00 
TOMATE CUBOS 2.5 KG un 2,684 € 23,00 
TOMATE MEDIO kg  0,820 € 6,00 
TOMATE PELADO 800 GRS un 1,053 € 23,00 
TOSTA MINIGRILL NORMAL 90G (20UN)  un 0,579 € 6,00 
TOSTAS NORMAIS (EMB.2UN) kg  8,937 € 6,00 
VINAGRE 0.75  un 0,400 € 23,00 
VINHO BCO 1L  un 1,040 € 13,00 
VINHO BRANCO 5 LT BAG-IN-BOX un 5,895 € 13,00 
VINHO TINTO 5 LT BAG-IN-BOX  un 5,895 € 13,00 
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Anexo II: Entidades sociais beneficiárias 

 

INSTITUIÇÃO SAD
CENTRO DE 

DIA ERPI
REFEITÓRIO / 

CANTINA 
SOCIAL

AJUDA 
ALIMENTAR POAPMC

BANCO 
ALIMENTAR

Instituição de Apoio Social da Freguesia de 
Bucelas 

100 50 18 75 55 298

Associação Jardim de Infância "O Nosso Mundo" 15 15

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

542 542

Associação Nossa Senhora dos Anjos 869 377 219 1465

Associação Vida Cristã Filadélfia 30 21 82 251 384

Casa de Repouso dos Motoristas de Portugal e 
Profissões Afins

31 12 68 111
Centro Social e Paroquial D. Nuno Álvares 
Pereira de Santiago de Camarate - Grupo Sócio 

601 601

Associação para a Mudança e Representação 
Transcultural

106 106

Associação Pomba da Paz 25 25

Centro de Dia da Terceira Idade da Freguesia de
Unhos

40 12 14 66

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

543 543

Centro Social e Paroquial de São Saturnino de
Fanhões

23 15 82 120

Desafio Jovem (Teen Challenge) Portugal 50 50

Associação Crescer Ser - Centro de Acolhimento 
Casa do Infantado

12 12

Associação de Beneficência Evangélica – Lar
Cristão

20 54 74
Associação Luíz Pereira Motta + Casa de Santa 
Tecla

110 40 199 25 300 126 800

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

362 362

Santa Casa da Misericórdia de Loures 50 50

START.SOCIAL - Cooperativa Sócio-Educativa para 
Desenvolvimento Comunitário  

90 367 98 555

Associação Infanta D. Mafalda – Lar Infanta D.
Maria

39 39

Centro Social e Paroquial São Pedro de Lousa 23 36 59

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

35 60 268 363

CREACIL – Cooperativa de Reabilitação Educação 
Animação para a Comunidade Integrada do 

37 37

CREVIDE - Creche Popular de Moscavide 38 366 404

Portela Fundação da Obra de Nossa Senhora da 
Purificação

120 120

116 72 97 285
Associação Comunitária de Reformados 
Pensionistas e Idosos de Sacavém

40 40 80

Centro Social de Sacavém 35 20 55

Centro Social Nossa Senhora das Graças 58 58

Loja Social municipal 169 169

PROSAUDESC – Associação de Promotores de 
Saúde, Ambiente e Desenvolvimento Sócio 

356 82 438

Associação “Cantinho das Crianças” do Prior
Velho

11 71 82

Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e
Idosos da Freguesia do Prior Velho  

23 25 48

232 232

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos
da Bobadela 

40 40

Centro Social e Paroquial da Bobadela 57 60 30 7 116 270

Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e
Idosos de Santa Iria de Azóia 

70 60 130
Fábrica da Igreja da Paróquia de Santa Iria da 
Azóia

340 340
Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de São João da Talha 30 50 80
Cooperativa de Solidariedade Social “Os Amigos 
de Sempre”, CRL

40 25 50 115

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São
João da Talha - Conferência de São João Baptista

788 788

Santo Antão 
do Tojal

Casa do Gaiato de Lisboa 32 32

São Jul ião do 
Tojal

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos 
de São Julião do Tojal

74 40 60 174

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

197 197

Associação de Moradores de Santo António dos 
Cavaleiros 

75 75

Associação “O Saltarico” 137 137

Centro Cultural e Social de Santo António dos 
Cavaleiros

50 7 300 1524 1881

94 989 607 540 327 2778 1860 5712
TOTAIS 12907

2230 10677

Santa Iria 
de Azóia, 

São João da 
Talha e 

Bobadela

Bobadela

Santa Iria de 
Azóia

São João da 
Talha

Santo Antão 
e São Julião 

do Tojal

Santo 
António dos 
Cavaleiros e 

Frielas

Santo António 
dos 

Cavaleiros

Sacavém e 
Prior Velho

Sacavém

Prior Velho

União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho

Bucelas

Camarate, 
Unhos e 

Apelação

Apelação

Camarate

Unhos

Fanhões

Loures

Lousa

Moscavide e 
Portela

Moscavide

União de Freguesias de Moscavide e Portela
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CONCURSO PÚBLICO 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. 
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Cláusula 1.ª 
Identificação e objeto do concurso  

 
O presente concurso, que corre sob o n.º de processo interno 53056/DCA/2020, tem por 

objeto a 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”, conforme especificações técnicas 

estabelecidas no Caderno de Encargos. 
 

Cláusula 2.ª 
Entidade adjudicante 

 
A entidade adjudicante é o Município de Loures, com o número de identificação fiscal 

501294996, com sede na Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, com o número de telefone 

211150100, fax número 211151712 e e-mail dca@cm-loures.pt. 

 

Cláusula 3.ª 
Órgão que tomou a decisão de contratar 

 
A deliberação de contratar foi tomada pela Câmara Municipal de Loures fundamentando a 

escolha do concurso público ao abrigo do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 20.º, do 

Código dos Contratos Públicos. 

 

Cláusula 4.ª 
Júri do concurso 

 
Para efeitos de condução do procedimento foi designado o júri constituído por três membros 

efetivos e dois suplentes, a quem foi conferida competência para prestar esclarecimentos 

quanto à boa compreensão e interpretação a fazer das peças do procedimento, para além das 

competências que decorrem do n.º 1, do artigo 69.º do Código dos Contratos Públicos (CCP). 

 

Cláusula 5.ª 
Leilão eletrónico 

Não haverá lugar a leilão eletrónico. 

Cláusula 6.ª 
Concorrentes 

 
1. Não podem ser concorrentes ou integrar qualquer agrupamento, entidades relativamente às 

quais se verifique alguma das situações referidas no artigo 55.º do CCP, sem prejuízo da 
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eventual relevação de impedimentos nos termos previstos no artigo 55.º-A do referido 

diploma. 

2. Poderão os interessados apresentar-se em conjunto com outras entidades, sem que entre 

elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as entidades em 

questão, e apenas essas, se associem, antes da celebração do contrato, na modalidade jurídica 

de consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária. O contrato de consórcio deve 

indicar a entidade que exercerá as funções de chefe de consórcio, sendo ele o único 

interlocutor responsável perante a entidade adjudicante. 

3. Todos os membros de um agrupamento concorrente são solidariamente responsáveis, 

perante a entidade adjudicante, pela manutenção da sua proposta. 

4. Nenhuma entidade poderá figurar em mais do que um agrupamento de empresas, nem se 

apresentar integrada em agrupamento caso concorra individualmente, sob pena de exclusão.  

 
                                            Cláusula 7.ª 

Disponibilização e consulta das peças do procedimento 
 

1. As peças do concurso público são integralmente disponibilizadas na plataforma eletrónica 

de contratação pública VORTALnext, gratuitamente, desde a data da publicação do respetivo 

anúncio e até ao termo do prazo fixado para a apresentação das mesmas. 

2. O acesso à referida plataforma eletrónica é gratuito e permite efetuar a consulta e o 

download das peças do procedimento, bem como o envio e receção dos documentos que 

constituem a proposta, nos termos do disposto no CCP. 

3. Para aceder à plataforma é necessário efetuar o registo na mesma. Quaisquer dúvidas 

surgidas no registo deverão ser esclarecidas junto dos serviços da referida plataforma.  

 

Cláusula 8.ª 
Documentos que constituem as propostas 

 
1. As propostas devem integrar os seguintes documentos, os quais devem, obrigatoriamente, 

ser redigidos em língua portuguesa: 

a) - Documento previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º do Código dos Contratos Públicos 

(Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos), elaborado em 

conformidade com o modelo constante do Anexo I ao mencionado Código (o qual se anexa), 

assinado pelo concorrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar. 

b)- Preço unitário para cada um dos bens integrantes do Anexo II deste Programa do 

Concurso; 
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c)- Preço global da proposta decorrente da soma de todos os preços unitários a integrar no 

Anexo II deste Programa do Concurso; 

Nota: O referido Anexo II deste Programa do Concurso será disponibilizado em formato 

Excel, editável, para efeitos de preenchimento integral, o qual é obrigatório integrar a 

proposta apresentada. Qualquer modificação do referido Anexo, omissão de inserção de preço 

unitário que dele deva constar ou qualquer preço unitário proposto que ultrapasse o preço base 

unitário fixado, implicarão a exclusão da proposta apresentada. 

d)-  Certidão da Conservatória do Registo Comercial da entidade concorrente, quando se trate 

de pessoa coletiva; 

2- O preço da proposta deverá também ser expresso em euros, por extenso e algarismos. 

3- Sempre que na proposta sejam indicados vários preços, em caso de qualquer divergência 

entre eles, prevalecem sempre, para todos os efeitos, os preços parciais, unitários ou não, mais 

decompostos.   

Cláusula 9.ª 

Requisitos da proposta 

1. A proposta deve ser redigida em língua portuguesa, sem rasuras, entrelinhas ou palavras 

riscadas, sempre em letra datilografada ou processada informaticamente. 

2. Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento de concorrentes, a declaração 

deve ser assinada pelo representante comum dos membros que o integram, caso em que 

devem ser juntos à declaração os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus 

membros. Caso não exista representante comum, a declaração deve ser assinada por todos os 

membros do agrupamento. 

3. Todos e cada um dos documentos que integrem a proposta deverão ser assinados pelo 

concorrente ou seu representante, de forma eletrónica conforme identificado na cláusula 14.ª, 

sob pena de exclusão da proposta. 

4. A proposta deve ser assinada pelo concorrente ou seus representantes e sempre que seja 

assinada por procurador deverá ser junta procuração que confira a este último os respetivos 

poderes para o efeito. 

 
Cláusula 10.ª 

Classificação de documentos da proposta 

1. Por motivos de segredo comercial, industrial, militar ou outro, os interessados podem 

requerer à entidade adjudicante, até ao termo do primeiro terço do prazo fixado para a 
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apresentação das propostas, a classificação, nos termos da lei, de documentos que constituem 

a proposta, para efeitos da restrição ou limitação de acesso aos mesmos, na medida do 

estritamente necessário. 

2. A decisão deve ser notificada aos interessados até ao termo do segundo terço do prazo 

fixado para a apresentação das propostas. 

 

Cláusula 11.ª 

Idioma dos documentos da proposta 

Os documentos que constituem a proposta são obrigatoriamente redigidos em língua 

portuguesa. 

Cláusula 12.ª 
Apresentação de propostas variantes 

Não é admitida a apresentação de propostas variantes. 

 

Cláusula 13.ª 

Prazo para apresentação das propostas 

1. As propostas devem ser apresentadas até ao 9.º (nono) dia, contado a partir da data de envio 

do anúncio do concurso para publicação no Diário da República, tendo como hora limite de 

entrega as 18 horas do nono dia. 

2. Se o termo do prazo ocorrer num sábado, domingo ou feriado, tal termo transfere-se para as 

18 horas do primeiro dia útil seguinte. 

 

Cláusula 14.ª 
Modo de apresentação das propostas 

1. A apresentação das propostas deverá ser realizada exclusivamente de forma eletrónica, 

através da plataforma eletrónica VORTALnext. 

2. Todos os documentos que integrem a proposta devem ser assinados eletronicamente, 

utilizando um certificado digital de assinatura eletrónica. 

3. O envio das propostas é registado com referência às respetivas data e hora, sendo 

disponibilizado aos concorrentes o registo desse envio na plataforma eletrónica. 
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4. Quando, pela sua natureza, qualquer documento dos que constituem a proposta não possa 

ser apresentado nos termos do disposto no n.º 1, deve ser encerrado em invólucro opaco e 

fechado: 

a) No rosto do qual se deve indicar a designação do procedimento e da entidade 

adjudicante; 

b) Deve ser entregue diretamente ou enviado por correio registado à entidade 

adjudicante, devendo, em qualquer caso, a respetiva receção ocorrer dentro do prazo 

fixado para a apresentação das propostas; 

c) Cuja receção deve ser registada por referência à respetiva data e hora. 

5. Até ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, os interessados que já as 

tenham apresentado, podem retirá-las, bastando para tal comunicarem tal facto à entidade 

adjudicante. 

6. Os interessados que hajam retirado a sua proposta podem apresentar nova proposta dentro 

do mesmo prazo. 

 

Cláusula 15.ª 

Esclarecimentos, retificação e alteração das peças do procedimento 

1. No primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, os interessados 

podem solicitar os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças 

do procedimento e, no mesmo prazo, devem apresentar uma lista na qual identifiquem, 

expressa e inequivocamente, os erros e as omissões das peças do procedimento por si 

detetados. 

2. Até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, deverão 

ser prestados os esclarecimentos solicitados e haver pronúncia sobre os erros e as omissões 

identificados pelos interessados. 

3. Os pedidos de esclarecimentos ou a apresentação de lista na qual identifiquem, expressa e 

inequivocamente, os erros e as omissões das peças do procedimento por si detetados, devem 

ser efetuados pelos interessados através da plataforma eletrónica VORTALnext. 

4. Os esclarecimentos, as retificações e as listas com a identificação dos erros e omissões 

detetados pelos interessados serão disponibilizados através da plataforma eletrónica indicada 

no número anterior, assim como, juntos às peças do procedimento que se encontrem patentes 
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para consulta, sendo todos os interessados que as tenham obtido imediatamente notificados 

desse facto. 

5. Os esclarecimentos e as retificações fazem parte integrante das peças do procedimento a 

que dizem respeito e prevalecem sobre estas em caso de divergência 

 

Cláusula 16.ª 
Prazo da obrigação de manutenção das propostas 

As propostas deverão manter-se durante um período mínimo de 66 dias. 

 
Cláusula 17.ª 

Critério de adjudicação e desempate 

1. A adjudicação feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais vantajosa, 

na modalidade da avaliação do preço ou custo enquanto único aspeto da execução do contrato 

a celebrar, nos termos da alínea b) do n.º 1, do artigo 74.º do CCP, ordenando-se as propostas 

por ordem crescente de preço global proposto, sendo adjudicada a proposta que apresentar o 

mais baixo preço global decorrente da soma dos preços unitários propostos mediante 

apresentação do Anexo II deste Programa do Concurso. 

2. Em caso de empate no preço global das propostas, as propostas serão desempatadas através 

de sorteio, a realizar através de ato público, com prévia comunicação aos concorrentes com as 

proposta empatadas, quanto ao modelo, local, dia e hora desse sorteio. 

 

Cláusula 18.ª 
Análise das propostas 

1. As propostas são analisadas em todos os seus atributos, termos ou condições. 

2. São excluídas as propostas cuja análise revele:  

a) Que não apresentam algum dos atributos, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 

do artigo 57.º do Código dos Contratos Públicos;  

b) Que apresentam atributos que violem os parâmetros base fixados no caderno de 

encargos ou que apresentem quaisquer termos ou condições que violem aspetos da execução 

do contrato a celebrar por aquele não submetidos à concorrência; 

c) A impossibilidade de avaliação das mesmas em virtude da forma de apresentação de 

algum dos respetivos atributos; 
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d) A existência de fortes indícios de atos, acordos, práticas ou informações suscetíveis de 

falsear as regras de concorrência; 

e) Que não foram recebidas no prazo fixado, em formato eletrónico, na plataforma 

eletrónica VORTALnext; 

f) Que não estejam assinadas eletronicamente mediante uso de certificado digital de 

assinatura eletrónica; 

g) As situações previstas no artigo 146.º do CCP que ditem a exclusão. 

 

Cláusula 19.ª 
Documentos de habilitação e outros documentos obrigatórios 

1. Documentos de habilitação a serem apresentados pela entidade adjudicatária na sequência 

da respetiva adjudicação: 

a) De acordo com o disposto no artigo 81.º do CCP, nos artigos 2.º, 4.º e 6.º da Portaria 

n.º 372/2017, de 14 de dezembro, e no art.º 36.º da Lei n.º 89/2017 de 21 de agosto 

(RJRCBE), o adjudicatário deverá, no prazo de 3 (três) dias, contados a partir da data da 

notificação da decisão de adjudicação, apresentar os seguintes documentos, sob pena de 

caducidade da mesma, nos termos das alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 86.º do CCP: 

b) - Declaração indicada na alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º do CCP (Modelo constante 

do Anexo II do CCP); 

c) - Documentos a que alude a alínea b) do n.º 1 do artigo 81.º do CCP, comprovativos de 

que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e h) do n.º 1 do artigo 55.º do 

CCP. 

d) - Documento comprovativo do registo e das respetivas atualizações de beneficiário 

efetivo no Registo Central do Beneficiário Efetivo, nos termos previstos no art.º 36.º do 

RJRCBE.” 

e) - Quando os documentos de habilitação exigidos se encontrem disponíveis na Internet, 

o adjudicatário pode, em substituição da apresentação da sua reprodução, indicar à entidade 

adjudicante o endereço do sítio onde aqueles documentos podem ser consultados, bem como a 

informação necessária a essa consulta, desde que os referidos sítio e documentos dele 

constantes estejam redigidos em língua portuguesa. 

f)  - Conforme previsto no n.º 3, do artigo 86.º, do Código dos Contratos Públicos, no 

caso de se verificarem as situações previstas no n.º 1 do mesmo artigo, por facto que não seja 
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imputável ao adjudicatário, fica estabelecido um prazo adicional mínimo de 2 (dois) dias para 

a apresentação dos documentos em falta, o qual poderá vir a ser dilatado em função das razões 

invocadas pelo adjudicatário. 

g) - Verificando-se a caducidade da adjudicação por falta de apresentação dos 

documentos de habilitação por parte do adjudicatário, por facto que lhe seja imputável, o 

órgão competente para a decisão de contratar adjudicará a proposta ordenada em lugar 

subsequente, sem prejuízo da aplicação, também, do regime contraordenacional, o qual 

tipifica a não apresentação dos documentos de habilitação por parte do adjudicatário como 

contra ordenação muito grave, com a cominação de aplicação de coima e eventual sanção 

acessória de privação do direito de participar em qualquer procedimento adotado para a 

formação de contratos públicos, encontrando-se a entidade adjudicante adstrita à obrigação da 

participação daquela falta à entidade que detém a competência para instaurar e arquivar o 

respetivo processo de contra ordenação (artigos 455.º n.º 2, 456.º, 460.º e 461.º, entre outros, 

do Código dos Contratos Públicos).  

2. Quando o adjudicatário for um agrupamento, os documentos referidos no número anterior 

devem ser apresentados por todos os seus membros. 

3. Os documentos de habilitação são obrigatoriamente redigidos na língua portuguesa. 

4. Quando pela sua própria natureza ou origem, os documentos de habilitação estiverem 

redigidos em língua estrangeira, deve a entidade adjudicatária fazê-los acompanhar de 

tradução devidamente legalizada. 

5. Para os efeitos da alínea g) do n.º 1, do artigo 132.º do CCP, fica desde já estabelecido que 

será concedido um prazo adicional de 2 (dois) dias para a supressão de irregularidades 

detetadas nos documentos apresentados que possam levar à caducidade da adjudicação nos 

termos do disposto no artigo 86.º do mesmo Código. 

6. Todos os documentos de habilitação referidos na presente cláusula devem ser apresentados 

através da plataforma eletrónica VORTALnext. 

 

Cláusula 19.ª-A  

 Caução  
1. O valor da caução será de 5% do preço contratual. 

2. O adjudicatário deverá prestar a caução no prazo de 10 dias a contar da notificação da 

decisão de adjudicação. 

3. A caução é prestada por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo 

Estado, ou mediante garantia bancária ou seguro-caução. 
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4. O depósito em dinheiro ou títulos é efetuado em Portugal, em qualquer instituição de 

crédito, à ordem do Município de Loures, devendo ser especificado o fim a que se destina, nos 

termos do modelo junto a este Programa do Concurso como anexo III. 

5. Quando o depósito for efetuado em títulos, estes são avaliados pelo respetivo valor 

nominal, salvo se, nos últimos três anos, a média de cotação da bolsa de valores ficar abaixo 

do par, caso em que a avaliação é feita em 90% dessa média. 

6. Se o adjudicatário prestar a caução mediante garantia bancária, deve apresentar um 

documento, nos termos do modelo junto a este Programa do Concurso como anexo IV, pelo 

qual a instituição bancária legalmente autorizada assegure, até ao limite do valor da caução, o 

imediato pagamento de quaisquer importâncias exigidas pelo Município de Loures em virtude 

do incumprimento de quaisquer obrigações a que a garantia respeita. 

7. Tratando-se de seguro-caução deve apresentar uma apólice pela qual uma entidade 

legalmente autorizada a realizar esse seguro assuma, até ao limite do valor da caução, o 

encargo de satisfazer de imediato o pagamento de quaisquer importâncias exigidas pelo 

Município de Loures, em virtude do incumprimento de quaisquer obrigações a que a garantia 

respeita, igualmente nos termos do modelo junto a este Programa do Concurso como anexo 

IV. 

8. Das condições da garantia bancária ou da apólice de seguro-caução não pode, em caso 

algum, resultar uma diminuição das garantias da entidade adjudicante, nos moldes em que são 

asseguradas pelas outras formas de caução. 

9. Todas as despesas relativas à prestação da caução são da responsabilidade do adjudicatário. 

 

Cláusula 19.ª-B 
Não prestação da caução 

1. A adjudicação caduca se, por facto que lhe seja imputável, o adjudicatário não prestar, em 

tempo e nos termos estabelecidos nas cláusulas anteriores, a caução que lhe seja exigida. 

2. No caso previsto no número anterior, a entidade adjudicante adjudicará a proposta ordenada 

em lugar subsequente. 

 
Cláusula 20.ª 

Redução a escrito do contrato e despesas e encargos daí decorrentes 

1. O contrato será reduzido a escrito, salvo nos casos de inexigibilidade e dispensa previstos 

no artigo 95.º do CCP. 
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2. Pela redução a escrito do contrato, todos os encargos, despesas e impostos inerentes correm 

por conta da entidade adjudicatária. 

3. A liquidação da taxa devida pela redução a escrito do contrato é feita de acordo com a 

alínea a) do artigo 18.º do Regulamento de Taxas do Município de Loures, publicado no 

Diário da República, n.º 187, 2.ª Série, de 25 de setembro de 2009, que estabelece ser devida 

uma taxa de €11,00 por página pela redução a escrito de contratos celebrados ao abrigo do 

CCP. 

 
Cláusula 21.ª 

Minuta do contrato 

1. O concorrente cuja proposta haja sido adjudicada fica obrigado a pronunciar-se sobre a 

minuta do contrato no prazo de 5 (cinco) dias após a sua receção, findo o qual, se o não fizer, 

a mesma se considerará aprovada. 

2. São admissíveis reclamações contra a minuta quando dela constem obrigações não contidas 

na proposta ou nos documentos que servem de base ao concurso. 

3. Em caso de reclamação, a entidade que aprova a minuta, comunicará ao adjudicatário, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, o que houver decidido sobre a mesma, entendendo-se, em caso de 

silêncio, que a rejeita. 

 
 

Cláusula 22.ª 
Celebração do contrato 

Será comunicada com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a data, a hora e o local em que 

ocorrerá a outorga e assinatura do contrato. 

 

 
Cláusula 23.ª 

Notificações e comunicações na fase de formação do contrato 

As notificações previstas e devidas nos termos do CCP, bem como quaisquer comunicações a 

ocorrer entre quaisquer entidades intervenientes no procedimento e relativas à fase de 

formação do contrato, serão efetuadas através da plataforma eletrónica. 
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Cláusula 24.ª 

Legislação aplicável 

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente Programa do Concurso, observar-

se-á o disposto no Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 

29 de janeiro, com as subsequentes alterações, e demais legislação aplicável conexa com o 

procedimento em causa. 

 

 

ANEXOS: 

Anexo I: – Modelo de declaração a que se refere a alínea a), do n.º 1, do art.º 57.º do CCP, a 

preencher e integrar na proposta; 
Anexo II: – Anexo para apresentação da proposta de preço. 

Anexo III: Modelo guia de depósito bancário 

Anexo IV: Modelo garantia bancária/seguro caução 
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       ANEXO I 

Modelo de declaração 

1 - ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de 
representante legal de1... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de 
agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado 
inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a 
celebrar na sequência do procedimento de... (designação ou referência ao procedimento 
em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicável ao 
procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada2 se obriga a 
executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno 
de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas. 

2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes 
documentos, que junta em anexo3 : 

a)... 
b)... 
3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à 
execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável. 

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das 
situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos. 

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações 
implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da 
adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenação muito grave, 
nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a 
aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como 
concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer 
procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da 
participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do 
disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar os documentos 

                                                 
1 Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 
2 No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 
3 Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos 
do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 e nos n.ºs 2 e 3 do artigo 57.º 
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comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e h) 
do n.º 1 do artigo 55.º do referido Código. 

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos 
documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja 
imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a 
proposta apresentada e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º 
do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção 
acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou 
como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento 
adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade 
competente para efeitos de procedimento criminal. 

... (local), ... (data),... (assinatura4). 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Nos termos do disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 57.º 
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ANEXO II 
 

Descrição dos bens a adquirir Unidade 
Medida 

Preço 
unitário 

Base 

Preço 
unitário 

proposto 
Taxa IVA 

ABOBORA kg  1,030 €   6,00 
ACUCAR GRANULADO SACO PAPEL 1 KG kg  0,895 €   23,00 
ADOCANTE PO STICKS CX.250  cx 3,474 €   23,00 
AGRIAO kg  1,800 €   6,00 
AGUA LISA 0,33L PET un 0,126 €   13,00 
AGUA LISA 0,50 PET (CX 24) un 0,211 €   13,00 
ALFACE kg  0,530 €   6,00 
ALHO FRANCES/VERDE kg  1,040 €   6,00 
ALHOS SECOS kg  2,260 €   6,00 
ALMONDEGAS MISTAS 70/10 C/TEMP UCONG kg  2,895 €   23,00 
AMACIADOR ROUPA 1LT C/10 un 1,342 €   23,00 
ANANAS EM CALDA LATA PL 820G kg  1,463 €   23,00 
ARROZ BASMATI 1KG  kg  1,989 €   6,00 
ARROZ E. L. ESTUFADO 1 KG kg  0,895 €   6,00 
ARROZ EXTRA LONGO CAROLINO  kg  0,895 €   6,00 
ARROZ LONGO AGULHA 1 KG kg  0,789 €   6,00 
ATUM AO NATURAL LATA 120 GRS un 1,842 €   6,00 
ATUM AZEITE 1/4 C/15 un 1,316 €   6,00 
ATUM ÓLEO VEGETAL LATA 120GRS un 1,011 €   6,00 
ATUM POSTA 110G un 0,880 €   6,00 
AZEITE E. VIRGEM 0.75 LT PET un 2,411 €   6,00 
AZEITONA PRETA S/C LT 1.45KG PLE un 5,484 €   23,00 
BACALHAU S/CAB + 1 KG CX 3 KG CONG. kg  5,042 €   6,00 
BACON CUBOS 500G kg  6,842 €   23,00 
BANANA PEQUENA kg  1,090 €   6,00 
BARRINHAS DE PESCADA 4X1KG kg  3,150 €   23,00 
BATATA BRANCA kg  0,400 €   6,00 
BATATA DOCE kg  0,890 €   6,00 
BATATA FRITA PALHA S/SAL AD 1KG kg  3,600 €   23,00 
BATATA FRITA RODELAS 400 GR kg  3,779 €   23,00 
BATATA ROXA kg  0,400 €   6,00 
BETERRABA kg  0,700 €   6,00 
BIFE BOV.POJAD.140GR CONG.CX 6 KG kg  5,789 €   6,00 
BIFE BOV.POJAD.80GR CONG.CX 6 KG kg  5,789 €   6,00 
BIFE BOV.VAZIA 120GR CONG.CX 6 KG kg  5,789 €   6,00 
BIFE DE FRANGO CONG. 90GR +/- CX 6 KG kg  5,253 €   6,00 
BIFE DE PERU CONGELADO 160/180 GR kg  7,042 €   6,00 
BIFE DE PERU CONGELADO 90 GR kg  6,842 €   6,00 
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BOLACHA AGUA SAL  kg  1,622 €   23,00 
BOLACHA TIPO MARIA  kg  1,632 €   23,00 
BOLACHA TORRADA 200 GR kg  2,316 €   23,00 
BROCOLOS SOLTOS CONG 2.5KG  kg  1,368 €   6,00 
CAFE MISTURA 250GR (UN) un 0,768 €   23,00 
CAFE SOLUVEL FRASCO 100 GRS un 2,442 €   23,00 
CALDO VERDE CONGELADO 500G kg  3,463 €   6,00 
CALDO VERDE EMB.1 KG kg  2,200 €   6,00 
CANELA EM PAU PCT 250 GR ML kg  3,147 €   6,00 
CARAMELO LIQUIDO 1.3 KG kg  2,779 €   23,00 
CARCACA RUSTICA 75G (90UN)  un 0,202 €   6,00 
CARNE BOV.CUBOS ESTUF.CONG.CX 6KG kg  4,474 €   6,00 
CARNE DE BOVINO PICADA ULCONG  kg  5,895 €   6,00 
CEBOLA kg  0,510 €   6,00 
CENOURA kg  0,450 €   6,00 
CEREAIS FIBRA PEQ.ALMOÇO 300 GRS  un 1,000 €   23,00 
CEREAIS PEQ.ALMOÇO 500 GR un 1,347 €   23,00 
CEREAIS PEQ.ALMOÇO C/CHOCOLATE 1 KG  un 2,316 €   23,00 
CEREAIS PEQ.ALMOÇO C/CHOCOLATE 375 GRS un 2,621 €   23,00 
CEREAIS PEQ.ALMOÇO C/MEL 300 GRS  un 1,684 €   23,00 
CEVADA PCT.250GRS MIS.SOLUVEL un 3,526 €   23,00 
CEVADA SOLUVEL 200 GR un 1,674 €   23,00 
CHAMPO 500ML C/12 un 2,120 €   23,00 
CHOCOLATE EM PO 1 KG kg  2,095 €   23,00 
CHOCOLATE EM PO LATA 400 GRS  un 2,263 €   23,00 
CHOCOLATE TAB 70% 35G CX48 un 0,754 €   23,00 
CHOURICAO FATIADO 500 GR kg  4,726 €   23,00 
CHOURICAO INTEIRO VAC ±1,5KG FDS kg  4,421 €   23,00 
CHOURICO CACHOLEIRA / MOURO AVULSO kg  3,147 €   23,00 
CHOURICO CORRENTE INDUSTRIAL kg  3,147 €   23,00 
CHOURICO DE CARNE / VINHO kg  4,368 €   23,00 
COELHO 1,0/1,7KG CONGELADO kg  4,895 €   6,00 
COENTROS kg  3,970 €   6,00 
COGUMELOS LAMINADOS LT 2.5K PL un 3,674 €   23,00 
COGUMELOS LAMINADOS LT 780G AF un 1,558 €   23,00 
COSTELETAS PORCO 100G CONG. un 4,526 €   6,00 
COTOVELOS 500 GR  kg  0,945 €   6,00 
COURGETTE kg  0,710 €   6,00 
COUVE BRUXELAS CONG 2.5KG kg  1,210 €   6,00 
COUVE CORACAO kg  0,430 €   6,00 
COUVE FLOR CONG 2.5KG kg  1,105 €   6,00 
COUVE LOMBARDO C/FOLHAS kg  0,620 €   6,00 
COUVE PORTUGUESA/PENCA kg  0,980 €   6,00 
COXAS FRANGO CONG kg  1,474 €   6,00 
CRAVINHO GRAO 130 GRS PET  kg  3,503 €   6,00 
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CREME DE QUEIJO 200G un 1,284 €   6,00 
CREME DE SOJA P/BARRAR 250 GRS  kg  1,568 €   23,00 
CREME VEGETAL P/BARRAR 500GR kg  1,158 €   23,00 
CROQUETES CX 50UN kg  0,147 €   23,00 
CUSCUS 250 GR kg  1,127 €   6,00 
DELICIAS DO MAR CONG. 250GRS kg  2,411 €   23,00 
DESENGORDURANTE 5L un 15,263 €   23,00 
DESINFETANTE CLORADO 5L un 1,463 €   23,00 
DETERGENTE AMACIADOR ROUPA 20L un 27,358 €   23,00 
DETERGENTE LOICA PO 5KG un 25,873 €   23,00 
DETERGENTE MANUAL LOICA 5L un 4,158 €   23,00 
DETERGENTE ROUPA 58D  pac 7,440 €   23,00 
DETERGENTE ROUPA 5L un 16,241 €   23,00 
DIANTEIROS BORREGO CONGELADO IMP. kg  7,358 €   6,00 
DOCE ABOBORA FRS 320GR  un 2,580 €   23,00 
DOCE ABOBORA FRS 345 GRS  un 2,411 €   23,00 
DOCE MORANGO 17 GR CX120UN un 0,080 €   23,00 
DOCE MORANGO 30 GR CX48UN un 0,253 €   23,00 
DOCE MORANGO FRS 330 GRS un 0,863 €   23,00 
ENTRECOSTO CARREGADO CONG.CX 6 KG. kg  5,105 €   6,00 
ENTRECOSTO CORTADO CUBOS CONG. CX 6KG kg  2,832 €   6,00 
ENTREMEADA PORCO CONG. CX 6KG kg  4,474 €   6,00 
ERVILHAS CONG 2.5KG kg  1,042 €   6,00 
ESPARGUETE 500 GR  kg  0,816 €   6,00 
ESPINAFRE FOLHAS PORCOES CONG 2.5KG  kg  1,168 €   6,00 
ESPINAFRES kg  1,100 €   6,00 
ESPIRAIS 500 GR kg  0,956 €   6,00 
ESPIRAIS TRICOLORES 500 GR kg  1,493 €   6,00 
FARINHA FINA 1 KG kg  1,147 €   6,00 
FARINHA L.A. C/GLUTEN PARA BÉBÉ 1 KG  kg  4,726 €   6,00 
FARINHA MILHO 1 KG kg  0,740 €   6,00 
FARINHA S/F USO CUL T65 1 KG kg  0,520 €   6,00 
FARINHA T55 S/FERMENTO 10KG kg  0,621 €   6,00 
FARINHEIRA KG kg  2,726 €   23,00 
FAVAS FINAS CONG 2.5KG kg  1,663 €   6,00 
FEBRAS PORCO 80G CONG. CX +/-6KG kg  5,042 €   6,00 
FEIJAO BRANCO 500 GR un 0,789 €   6,00 
FEIJAO BRANCO EXTRA 5 KG kg  1,568 €   6,00 
FEIJAO BRANCO LATA 820 GR un 0,832 €   23,00 
FEIJAO BRANCO LT PL 2.5 KG un 2,136 €   23,00 
FEIJAO CATARINO 500 GR un 0,789 €   6,00 
FEIJAO ENCARNADO 500 GR un 0,842 €   6,00 
FEIJAO ENCARNADO LATA 820 GR un 0,832 €   23,00 
FEIJAO FRADE 500 GR un 0,621 €   6,00 
FEIJAO FRADE LATA 820 GR un 0,832 €   23,00 
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FEIJAO FRADE LT PL 2.5 KG  un 2,411 €   23,00 
FEIJAO MANTEIGA 500 GR un 0,621 €   6,00 
FEIJAO MANTEIGA LATA 820 GR un 0,832 €   23,00 
FEIJAO VERDE kg  1,970 €   6,00 
FEIJAO VERDE CORT. CONG 2.5KG kg  1,189 €   6,00 
FEIJOADA A TRANSMONTANA LATA 425GR un 1,277 €   23,00 
FERMENTO PO S/GL 1 KG kg  2,780 €   23,00 
FIAMBRE BARRA VACUO ±3KG FDS kg  2,158 €   23,00 
FIAMBRE PA FATIAS 400G kg  4,726 €   23,00 
FIAMBRE PEITO PERU FATIADO 750G kg  5,421 €   23,00 
FIGADO PORCO CONGELADO kg  1,042 €   6,00 
FLOCOS ARROZ S/GLUTEN S/AD ACUCAR 250 GR un 1,989 €   6,00 
FLOCOS AVEIA GROS INTEGRAIS 420 GR un 0,621 €   13,00 
FLOCOS CEREAIS COM MEL PARA BÉBÉ 750 GR un 2,789 €   23,00 
FLOCOS CEREAIS MEL 300 GR un 1,168 €   23,00 
FRALDA PREM T2 34 C/8 pac 5,200 €   6,00 
FRALDA T3 (4-9KG) 35UNI C/5 pac 4,973 €   6,00 
FRALDA T4 (9-15KG) 30UNI C/5 pac 4,493 €   6,00 
FRALDA T4 9 A 15KG 34UNI C/6 pac 6,126 €   6,00 
FRALDA T5 13 A 18KG 30UNI C/6 pac 6,126 €   6,00 
FRALDA T6 (17-28KG) 25UNI C/5 pac 5,507 €   6,00 
FRANGO CONGELADO S/M + 1.4 KG kg  1,950 €   6,00 
GEL BANHO 200ML  un 2,022 €   23,00 
GEL BANHO 250ML un 1,320 €   23,00 
GEL BANHO PARA BÉBÉ 750ML HIDRAT C/6 un 2,173 €   23,00 
GELATINA ANANAS kg  3,358 €   23,00 
GELATINA ANANAS 4X100G  pac 1,526 €   23,00 
GELATINA LARANJA kg  3,147 €   23,00 
GELATINA MORANGO kg  3,632 €   23,00 
GELATINA MORANGO (4X100GR) pac 1,421 €   23,00 
GELATINA PESSEGO  kg  3,368 €   23,00 
GRAO DE BICO 5 KG  kg  1,516 €   6,00 
GRAO DE BICO LATA 500 GR un 0,726 €   6,00 
GRAO DE BICO LATA 820 GR un 0,832 €   23,00 
GRELOS DE NABO kg  1,410 €   6,00 
HAMBURGUER AVES UCONG kg  2,895 €   23,00 
HAMBURGUER BOVINO 120G (70%) C/SAL UCONG kg  4,474 €   23,00 
INFUSAO CAMOMILA HOT CX25 SAQ cx 0,916 €   6,00 
INFUSAO CIDREIRA HOT CX25 SAQ cx 0,916 €   6,00 
INFUSAO LUCIA LIMA HOT CX 25 SAQ cx 0,916 €   6,00 
IOGURTE AROMA BANANA 4x120G  pac 0,674 €   6,00 
IOGURTE AROMA MORANGO 4x120G pac 0,674 €   6,00 
IOGURTE AROMA TUTTI F. 4x120G pac 0,674 €   6,00 
IOGURTE MAG LIQ MOR/KIWI 4X156 ML  pac 1,421 €   6,00 
IOGURTE NATURAL  4x120G pac 0,716 €   6,00 
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KIWI kg  1,520 €   6,00 
LARANJA CALIBRE 3 (81/92) kg  1,130 €   6,00 
LARANJA CALIBRE 5 (73/84) kg  1,130 €   6,00 
LARANJA CALIBRE 6 (70/80) kg  1,130 €   6,00 
LARANJA CALIBRE 7 (67/76) kg  1,130 €   6,00 
LAVA TUDO / GEL MULTIUSOS 750ML C/12 un 2,070 €   23,00 
LAVA TUDO 1 LT LIMAO C/12 un 1,773 €   23,00 
LEITE ACHOCOLATADO PCT 1/5 un 0,232 €   6,00 
LEITE CREME  kg  2,621 €   23,00 
LEITE EM PÓ PARA LACTENTES 1 800 GRS un 16,150 €   6,00 
LEITE EM PÓ PARA LACTENTES 2 800 GRS un 16,490 €   6,00 
LEITE EM PÓ PARA LACTENTES 3 800 GRS un 15,536 €   6,00 
LEITE EM PÓ PARA LACTENTES CONFORT 1 800G un 18,540 €   6,00 
LEITE GORDO UHT LT un 0,780 €   6,00 
LEITE M/GORDO UHT 1/5 un 0,337 €   6,00 
LEITE M/GORDO UHT LT un 0,484 €   6,00 
LEITE MAGRO UHT LT un 0,579 €   6,00 
LIMAO kg  0,680 €   6,00 
LIXIVIA TRADICIONAL 1L un 0,737 €   23,00 
LOMBO PORCO S/C EXTRA CONG CX +/- 8 KG kg  5,147 €   6,00 
LOURO FOLHAS PCT 100 GRS ML pac 0,684 €   6,00 
LULA LIMPA 10/20 CONG. kg  5,463 €   6,00 
MACA GOLDEN 60/65 kg  0,560 €   6,00 
MACA GOLDEN 65/70 kg  0,650 €   6,00 
MACA REINETA 70/75 kg  0,860 €   6,00 
MACA REINETA 75/80 kg  1,040 €   6,00 
MACA ROYAL GALA 65/70 kg  0,620 €   6,00 
MACA STARKING 70/75 kg  0,730 €   6,00 
MACARRAO RISCADO 500 GR  kg  1,127 €   6,00 
MACARRONETE RISCADO 500 GR kg  1,020 €   6,00 
MACEDONIA CONG 2.5KG kg  1,095 €   6,00 
MADALENA REDONDA 35 GR (80 Un) un 0,132 €   23,00 
MAIONESE 900 ML  un 1,705 €   23,00 
MANGA  CX +/-4 KG kg  1,640 €   6,00 
MANTEIGA C/SAL 250G COVETE kg  5,989 €   6,00 
MÃO DE VACA C/GRAO LATA 425GR  un 1,277 €   23,00 
MARGARINA 1 KG kg  1,705 €   23,00 
MARGARINA 2,5 KG kg  1,779 €   23,00 
MARGARINA 250 GR un 1,421 €   23,00 
MARMELADA 450 GR kg  2,011 €   23,00 
MARMELADA 900 GR kg  2,011 €   23,00 
MASSA ALHO 1.350 KG M.L. un 2,516 €   23,00 
MASSA COTOVELINHOS 500GRS kg  0,489 €   6,00 
MASSA COTOVELOS 500 GRS un 0,521 €   6,00 
MASSA ESTRELINHA 500 GRS un 0,621 €   6,00 
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MASSA FARFALLE 500 GRS kg  0,868 €   6,00 
MASSA FUSILLI 500 GRS un 0,947 €   6,00 
MASSA LASANHA C/OVO 500 GR  kg  4,348 €   6,00 
MASSA PENNE 500 GRS un 0,789 €   6,00 
MASSA PEVIDE 500 GRS un 0,521 €   6,00 
MEL 480GR  un 2,832 €   6,00 
MIGAS SALG.SECAS (PALOCO) 2.5KG  kg  5,789 €   6,00 
MILHO DOCE CONG 2.5KG kg  1,674 €   6,00 
MILHO DOCE LATA 300 GR  un 0,663 €   23,00 
MIUDOS DE FRANGO CONGELADOS kg  1,842 €   6,00 
MOELAS CONGELADAS SAC 1 KG kg  1,568 €   6,00 
MOLHO BECHAMEL 500 ML  un 1,211 €   23,00 
MOLHO DE SOJA GFA 1KG un 3,695 €   23,00 
MORANGOS CONGELADOS EMB 2.5 KG  kg  3,421 €   23,00 
MORCELA FINA KG  kg  2,779 €   23,00 
MOSTARDA PCT 250 GRS  un 0,505 €   23,00 
MUESLI CEREAIS E FRUTA 1KG kg  2,095 €   13,00 
NABICAS kg  1,040 €   6,00 
NABO S/ RAMA kg  0,740 €   6,00 
NATA UHT P/BATER 35% 200ML  kg  0,526 €   6,00 
NATAS COZINHA 22% 1 LT kg  1,989 €   6,00 
OLEO ALIMENTAR 1 LT un 1,105 €   23,00 
OLEO ALIMENTAR 5 LT un 6,000 €   23,00 
OREGAOS EM FOLHAS PCT 200 GR  un 2,526 €   6,00 
ORTANIQUES kg  0,980 €   6,00 
OVO INTEIRO PASTEURIZADO CONG. (1KG)  kg  2,263 €   6,00 
OVOS TIPO M CX 15 DZ  dz 1,105 €   6,00 
OVOS TIPO M CX 30 DZ  dz 1,042 €   6,00 
OVOS TIPO M EMBALAGEM 1 DZ  dz 1,263 €   6,00 
PA PORCO CUBOS CONG. CX 6KG kg  4,516 €   6,00 
PAO BRANCO 50G (CX110UN) un 0,065 €   6,00 
PAO BRANCO 50G EMB (CX100UN)  un 0,074 €   6,00 
PAO RALADO kg  1,042 €   23,00 
PAO SALOIO FATIADO 850G (CX7UN)  un 1,737 €   6,00 
PAPA BÉBÉ 500 GRS L.A. C/GLUTEN un 2,684 €   6,00 
PAPEL HIGIENICO INST.2F (24ROLOS) un 0,080 €   23,00 
PASTA DENTIFRICA 75ML  un 3,293 €   23,00 
PASTEIS DE BACALHAU 60GR  CX80UN un 0,326 €   23,00 
PASTEIS DE BACALHAU CX 50 UN un 0,126 €   23,00 
PATO C/MIUDOS CONGELADO kg  2,516 €   6,00 
PEITO DE FRANGO CONG.  kg  3,684 €   6,00 
PEITO DE FRANGO CONG.(PEDAÇOS) 80/20 kg  3,463 €   6,00 
PEITO PERU CONGELADO kg  6,305 €   6,00 
PENSAL FARINHA S/LEITE CACAU 250GR CX14 un 1,120 €   6,00 
PEPINO kg  0,770 €   6,00 
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PERA ROCHA 45/55 kg  0,640 €   6,00 
PERA ROCHA 55/60 kg  0,710 €   6,00 
PERNA DE PERU CONG.  kg  2,890 €   6,00 
PERNA FRANGO N/CALIBRADA CONG.  kg  1,463 €   6,00 
PESSEGO EM CALDA LATA PL 840G un 1,147 €   23,00 
PICKLES BALDE 2.3KG PLE un 3,863 €   23,00 
PIMENTAO DOCE (COLORAU) PCT KG ML un 3,505 €   23,00 
PIMENTOS VERDES kg  2,170 €   6,00 
PIMENTOS VERMELHOS kg  3,010 €   6,00 
POLPA TOMATE 400 GR un 0,632 €   23,00 
PUDIM BAUNILHA kg  2,484 €   23,00 
PUDIM FLAN ( 4X5.6 GRS ) un 0,295 €   23,00 
PURE DE BATATA C/LEITE kg  3,842 €   23,00 
PURE DE BATATA EM FLOCOS 1 KG kg  2,095 €   23,00 
QUEIJO EDAM FATIADO 1KG kg  4,726 €   6,00 
QUEIJO FLAMENGO BARRAKG kg  4,411 €   6,00 
QUEIJO FLAMENGO FATIADO 200G  un 1,421 €   6,00 
QUEIJO FUNDIDO 24Px±15G 375G  un 2,095 €   6,00 
RISSOIS CARNE CX 50UN un 0,105 €   23,00 
RISSOIS DE CAMARAO FASTER CX 50 UN un 0,116 €   23,00 
RISSOIS DE PESCADA CX 50 UN un 0,116 €   23,00 
ROTI DE PERU CONGELADO kg  4,200 €   23,00 
SABONETE BACTERICIDA 1L un 3,169 €   23,00 
SABONETE CREME 5L un 3,158 €   23,00 
SABONETE LIQ DOSEA LEITE/AMEND un 1,685 €   23,00 
SAL IODADO 1KG C/15 un 0,526 €   6,00 
SALADA FRUTA LATA PL 840G  un 1,526 €   23,00 
SALSA kg  2,980 €   6,00 
SALSICHA EXT/SUCUL AVES FR7UN 350G  un 1,421 €   23,00 
SALSICHAS AVES 25 PARES un 4,053 €   23,00 
SALSICHAS LATA 50 UN 1.7KG un 3,989 €   23,00 
SALSICHAS LATA 8 UNIDADES un 0,600 €   23,00 
SALSICHAS TOSCANA CONG. kg  3,684 €   23,00 
SARDINHA EM OLEO 120 GRS  un 0,726 €   6,00 
SARDINHA EM TOMATE 120 GRS un 0,726 €   6,00 
SOPA DE CEBOLA 813 GRS un 19,674 €   23,00 
SUMO 100% LARANJA  (200ML) un 0,442 €   6,00 
SUMO 100% LARANJA  (LT) un 1,505 €   6,00 
SUMO 100% LICHIAS (200ML) un 0,442 €   6,00 
SUMO 100% MACA  (LT) un 1,505 €   6,00 
SUMO 100% MAÇÃ (200ML) un 0,442 €   6,00 
SUMO 100% MANGA  (200 ML) un 0,442 €   6,00 
SUMO 100% MANGA  (LT) un 1,505 €   6,00 
SUMO 100% MARACUJA  (LT) un 1,505 €   6,00 
SUMO CONC.LAR.PCT LT un 2,632 €   23,00 
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TARA CAIXA PLAST NOVA F/L un 7,895 €   23,00 
TOALHITAS BÉBÉ 50UNI C/12 un 2,240 €   6,00 
TOMATE CUBOS 2.5 KG un 2,684 €   23,00 
TOMATE MEDIO kg  0,820 €   6,00 
TOMATE PELADO 800 GRS un 1,053 €   23,00 
TOSTA MINIGRILL NORMAL 90G (20UN)  un 0,579 €   6,00 
TOSTAS NORMAIS (EMB.2UN) kg  8,937 €   6,00 
VINAGRE 0.75  un 0,400 €   23,00 
VINHO BCO 1L  un 1,040 €   13,00 
VINHO BRANCO 5 LT BAG-IN-BOX un 5,895 €   13,00 
VINHO TINTO 5 LT BAG-IN-BOX  un 5,895 €   13,00 

Total da soma dos preços unitários propostos 0,000 € 
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ANEXO III 

Modelo de guia de depósito bancário 
 

        Euros _______€ 

 

Vai ____________ (nome do adjudicatário), com sede em ____________ (morada), 

depositar na _______________ (sede, filial, agência ou delegação) do Banco 

________________  a quantia de _______________ (por algarismos e por extenso ) em 

dinheiro/ em títulos _______________ (eliminar o que não interessar), como caução 

exigida para ______________ (identificação do procedimento), nos termos dos n.º s 3 e 

4 do artigo 90.º do Código dos Contratos Públicos. Este depósito, sem reservas, fica à 

ordem de ______________ (entidade adjudicante), a quem deve ser remetido o 

respetivo conhecimento. 

 

 

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal (ais)] 
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ANEXO IV 

Modelo de Garantia bancária/Seguro-caução 
Garantia bancária/ seguro-caução n.º _____ 

Em nome e a pedido de ______________ (adjudicatário), vem o(a) 

_________________ (instituição garante), pelo presente documento, prestar, a favor de 

_______________ (entidade adjudicante beneficiária), uma garantia bancária/seguro-

caução (eliminar o que não interessar), até ao montante de ____________ (por 

algarismos e por extenso), destinada(o) a caucionar o integral cumprimento das 

obrigações assumidas pelo(s) garantido(s) no âmbito do _______________ 

(identificação do procedimento), nos termos dos n.ºs 6 e 8 / 7 e 8 (eliminar o que não 

interessar) do artigo 90.º do Código dos Contratos Públicos. 

A presente garantia corresponde a 5% do preço contratual e funciona como se estivesse 

constituída em moeda corrente, responsabilizando-se o garante, sem quaisquer reservas, 

por fazer a entrega de toda e qualquer importância, até ao limite da garantia, logo que 

interpelado por simples notificação escrita por parte da entidade beneficiária. 

 
Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que não interessar) 

garante, no caso de vir a ser chamado(a) a honrar a presente garantia, não poderá tomar 

em consideração quaisquer objeções do(s) garantido(s), sendo-lhe igualmente vedado 

opor à entidade beneficiária quaisquer reservas ou meios de defesa de que o garantido 

se possa valer face ao garante. 

 
A presente garantia permanece válida até que seja expressamente autorizada a sua 

liberação pela entidade beneficiária, não podendo ser anulada ou alterada sem esse 

mesmo consentimento e independentemente da liquidação de quaisquer prémios que 

sejam devidos. 

 
 [Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)] 



MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO

Por favor, reveja todo o formulário, confirmando os dados que submeteu. 

Caso pretenda alterar alguma informação, utilize o botão 'VOLTAR À EDIÇÃO' para voltar a editar o formulário. 

Se todo o conteúdo estiver correto utilize o botão 'CONFIRMAR' para confirmar a submissão dos dados.

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 - Fanqueiro

Código postal: 2670 364

Localidade: Loures

País: PORTUGAL

NUT III: PT170

Distrito: Lisboa

Concelho: Loures

Telefone: 211150100

Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt

2 - OBJETO DO CONTRATO

Designação do contrato: 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

Descrição sucinta do objeto do contrato: 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

Tipo de Contrato: Aquisição de Bens Móveis

Preço base do procedimento: Sim

Valor do preço base do procedimento: 213900.00 EUR

Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)

Objeto principal

Vocabulário principal: 15000000

3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS

Referência interna: 53056/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

É utilizado um leilão eletrónico: Não

É adotada uma fase de negociação: Não

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES: Não

5 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

País: PORTUGAL

NUT III: PT170

Distrito: Lisboa

Concelho: Loures

Freguesia: Todas

6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Prazo: Dias

90 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
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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: 211150330

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 9 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: .

Ponderação: 0 %

Critério relativo ao custo

Nome: Preço

Ponderação: 100 %

12 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 

Sim 5 %

13 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Designação: Câmara Municipal de Loures

Endereço: Praça da Liberdade

Código postal: 2670 501

Localidade: Loures

Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt

14 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

Preenchimento automático pela INCM aquando do pagamento.

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

Call Center: 217810870

Termos de adesão e envio de atos para a 2ª Série: E-mail: e-anuncio@incm.pt

Voltar à edição Confirmar
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 410/2020 
 
 
 

11.ª Alteração Permutativa 
 

ao Orçamento de 2020 e Opções do Plano 2020-2023 







 
 

 

 
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) ]

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

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

PRAZOS ]

11ª Alteração Permutativa - 

2020

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

143.877.392,63

122.782.123,13

3.088.092,89

125.870.216,02

18.007.176,61

140.789.299,74

1,14

122.022.511,50

 

 

 

* 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 3.088.092,89 €. 
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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução da Assembleia da República n.º 56/2020

Sumário: Constituição de uma Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das 
medidas de resposta à pandemia da doença COVID -19 e do processo de recuperação 
económica e social.

Constituição de uma Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à 
pandemia da doença COVID -19 e do processo de recuperação económica e social

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, o 
seguinte:

1 — É constituída a Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas 
excecionais relacionadas com o combate à pandemia da doença COVID -19, bem como do processo 
de recuperação económica e social daí decorrente.

2 — A Comissão tem por objeto:

a) A análise da aplicação/implementação dos regimes jurídicos excecionais aprovados no 
âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19 e das medidas regulamentares que as con-
cretizam;

b) A análise da evolução da pandemia e dos seus efeitos sobre a saúde pública e a atividade 
económica, em relação com as decisões do Governo em matéria de medidas de prevenção da 
infeção por SARS -CoV -2 e de obrigações da população decorrentes dessas medidas;

c) O acompanhamento do processo de recuperação económica e social.

3 — A Comissão deve proceder a audições:

a) Dos membros do Governo diretamente envolvidos na aplicação dos regimes jurídicos 
referidos na alínea a) do n.º 2;

b) Da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Enfermeiros, de outras entidades representativas 
daquelas classes profissionais e, ainda, das entidades representativas de outros profissionais 
diretamente envolvidos no combate à pandemia da doença COVID -19;

c) Das demais entidades cuja audição se mostre conveniente, em função do objeto da comis-
são de acompanhamento.

4 — A Comissão tem a composição a determinar pelo Presidente da Assembleia da República, 
consultada a conferência de líderes.

5 — A Comissão funciona por um período de 180 dias, prorrogável pelo período necessário 
até à conclusão dos trabalhos.

6 — A Comissão integra nos seus trabalhos a avaliação do relatório a que se refere o n.º 6 do 
artigo 2.º -A do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, que «Estabelece medidas excecionais 
e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus — COVID 19», em face dos 
elementos que tenha recolhido.

7 — No final do seu mandato, a Comissão apresenta um relatório da sua atividade, no qual 
devem constar as conclusões do seu trabalho.

Aprovada em 10 de julho de 2020.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

113440649 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-A/2020

Sumário: Declara a situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID -19.

No contexto da atual situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus SARS -CoV -2 e 
pela doença COVID -19, Portugal tem vindo a adotar medidas para a prevenção, contenção e mitigação 
da transmissão da infeção, cujas repercussões positivas na contenção da pandemia têm sido notórias.

O Governo dá continuidade ao processo de desconfinamento iniciado em 30 de abril de 2020, 
declarando a situação de alerta e contingência, tendo em consideração o território, nos termos da 
Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual.

Mantém -se a necessidade, por razões de saúde pública, de se observar regras de ocupação, 
permanência e distanciamento físico, bem como regras de higiene.

De igual modo, ainda ao abrigo dos artigos 12.º e 13.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de 
março, na sua redação atual, o Governo renova igualmente as 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.

Ademais, a lei relativa ao Sistema de Vigilância em Saúde Pública, aprovada pela Lei n.º 81/2009, 
de 21 de agosto, permite ao Governo tomar medidas adicionais e de exceção que se configuram 
como indispensáveis ao controlo da pandemia da doença COVID -19.

Considerando que a interrupção das cadeias de transmissão, baseada na adoção de regras 
básicas de manutenção do distanciamento físico, etiqueta respiratória, higienização de mãos e uti-
lização de máscara, pode beneficiar da complementaridade com outras medidas de saúde pública, 
mantém -se a sua aplicação equilibrada e proporcional, traduzida na limitação da liberdade de con-
centração de pessoas em espaços públicos e na via pública, no encerramento de estabelecimentos 
de comércio a partir de determinada hora e na proibição de venda de bebidas alcoólicas.

Por fim, a tendência decrescente do número de novos casos de doença e a melhoria da situa-
ção sanitária nas 19 freguesias que se encontravam abrangidas pela declaração de situação de 
calamidade, justifica que passem à situação de contingência, seguindo as regras e restrições desta 
situação e que abrange a Área Metropolitana de Lisboa.

Assim:
Nos termos dos artigos 12.º e 13.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua reda-

ção atual, por força do disposto no artigo 2.º da Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de março, na sua redação 
atual, do artigo 17.º da Lei n.º 81/2009, de 21 de agosto, do n.º 6 do artigo 8.º e 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 — Declarar, na sequência da situação epidemiológica da COVID -19, até às 23:59 h do dia 
14 de agosto de 2020:

a) A situação de contingência na Área Metropolitana de Lisboa;
b) A situação de alerta em todo o território nacional continental, com exceção da Área Metro-

politana de Lisboa.

2 — Determinar, sem prejuízo das competências do Ministro de Estado, da Economia e da Tran-
sição Digital, do Ministro da Administração Interna, da Ministra da Modernização do Estado e da Ad-
ministração 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 ter-
ritório 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 es-

paços frequentados pelo público, bem como dispersão das concentrações de 20 ou 10 pessoas, 
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consoante a situação declarada no respetivo local seja de alerta ou contingência, respetivamente, 
salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar;

c) Limitação ou condicionamento de certas atividades económicas;
d) Fixação de regras de funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de 

serviços;
e) Fixação de regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos;
f) Racionalização da utilização dos serviços públicos de transportes, comunicações e abaste-

cimento de água e energia, bem como do consumo de bens de primeira necessidade.

3 — Determinar, no âmbito da declaração da situação de alerta, o acionamento das estruturas 
de coordenação política territorialmente competentes, as quais avaliam a necessidade de ativação 
do plano de emergência de proteção civil.

4 — Estabelecer, no âmbito da proteção e socorro:

a) A manutenção do estado de prontidão das forças e serviços de segurança, dos serviços de 
emergência médica 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).

5 — Reforçar que, durante o período de vigência das situações de alerta e de contingência, 
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 instruções das autoridades de saúde, 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 as presentes 
declarações de alerta e de contingência.

6 — Estabelecer que o Governo avalia, a todo o tempo, a monitorização da aplicação do qua-
dro 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.

7 — Determinar o acionamento das estruturas de coordenação política territorialmente com-
petentes em todo o território nacional continental, as quais, nos municípios abrangidos pela decla-
ração da situação de alerta, avaliam a necessidade de ativação do respetivo plano de emergência 
de proteção civil.

8 — Reforçar, sem prejuízo dos números anteriores, que compete às forças e serviços de 
segurança e às polícias municipais 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, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 48/95, de 
15 de março, na sua redação atual, 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 por 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 ou 10 pessoas, consoante a situação declarada no respetivo local seja 
de alerta ou de contingência, respetivamente, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar.
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9 — Recomendar às juntas de freguesia, no quadro da garantia de cumprimento do disposto 
no regime anexo à presente resolução, 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.

10 — Determinar que, para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 8, as autoridades de saúde 
comunicam às forças e serviços de segurança do local de residência a aplicação das medidas de 
confinamento obrigatório a doentes com COVID -19, a infetados com SARS -CoV -2 e aos contactos 
próximos em vigilância ativa.

11 — Determinar que, nas freguesias que se encontravam nas áreas abrangidas pela situação 
de calamidade ao abrigo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53 -A/2020, de 14 de julho, 
podem ser constituídas equipas de acompanhamento dos cidadãos em situação de confinamento 
obrigatório, com representantes da autoridade de saúde local, proteção civil municipal, segurança 
social e, quando necessário, forças e serviços de segurança.

12 — Determinar a criação de uma estrutura de monitorização da situação de alerta e de con-
tingência, coordenada pelo membro do Governo responsável pela área da administração interna, 
com faculdade 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 das situações declaradas.

13 — Reforçar que a desobediência e a resistência às ordens legítimas das entidades 
competentes, quando praticadas durante a vigência da situação de alerta e de contingência e 
em violação do disposto no regime anexo à presente resolução, constituem crime e são san-
cionadas 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.

14 — Determinar que a publicação da presente resolução constitui para todos os efeitos legais 
cominação suficiente, designadamente para o preenchimento do tipo de crime de desobediência.

15 — Revogar a Resolução do Conselho de Ministros n.º 53 -A/2020, de 14 de julho.
16 — Determinar que a presente resolução produz efeitos a partir das 00:00 h do dia 1 de 

agosto de 2020.

Presidência do Conselho de Ministros, 30 de julho de 2020. — Pelo Primeiro -Ministro, Pedro 
Gramaxo de Carvalho Siza Vieira, Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.

ANEXO

Regime da situação de alerta e de contingência 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 alerta e de contingência.

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 -CoV-2;
b) Os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde 

tenham determinado a vigilância ativa.



N.º 148 31 de julho de 2020 Pág. 37-(5)

Diário da República, 1.ª série

2 — As autoridades de saúde comunicam às forças e serviços de segurança do local de resi-
dência a aplicação das medidas de confinamento obrigatório.

3 — Nas freguesias que se encontravam abrangidas pela situação de calamidade ao abrigo 
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53 -A/2020, de 14 de julho, os cidadãos sujeitos a 
confinamento obrigatório podem ser acompanhados por equipas constituídas pela Proteção Civil 
Municipal, pelos Serviços de Ação Social do Instituto da Segurança Social, ou por outros com 
a mesma competência, pelas Autoridades de Saúde Pública, pelas Unidades de Cuidados na 
Comunidade e pelas forças de segurança, sendo o regime de acompanhamento regulamentado 
através de despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da administração interna, 
da modernização do Estado e da Administração Pública, do trabalho, solidariedade e segurança 
social e da saúde.

Artigo 3.º

Instalações e estabelecimentos encerrados

1 — São encerradas as instalações e estabelecimentos referidos no anexo I ao presente regime 
e que dele faz parte integrante.

2 — Excetuam -se do disposto no número anterior as instalações e os estabelecimentos cuja 
atividade venha a ser autorizada pelo membro do Governo responsável pela área da atividade a 
retomar, após emissão de parecer técnico favorável pela Direção -Geral da Saúde (DGS).

3 — Na ausência de publicação de documentos técnico -normativos ou de orientações específi-
cas da DGS para a retoma do funcionamento de determinada atividade, legalmente autorizada pela 
área governativa responsável pela área da atividade a retomar, devem ser seguidas as recomen-
dações previstas no Guia de Recomendações por tema e setor de atividade, publicado pela DGS.

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, 
aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual.

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, 
independentemente do vínculo laboral e sempre que as funções em causa o permitam, nas se-
guintes situações:

a) O trabalhador, mediante certificação médica, encontra -se 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 %.

3 — O regime de teletrabalho é ainda obrigatório, independentemente do vínculo laboral e 
sempre que as funções em causa o permitam, quando os espaços físicos e a organização do tra-
balho não permitam o cumprimento das orientações da DGS e da Autoridade para as Condições 
do Trabalho sobre a matéria, na estrita medida do necessário.

4 — 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 nor-
mal 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, 



N.º 148 31 de julho de 2020 Pág. 37-(6)

Diário da República, 1.ª série

diárias ou semanais, de horários diferenciados de entrada e saída ou de horários diferenciados de 
pausas e de refeições.

5 — 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

Medidas especiais aplicáveis à Área Metropolitana de Lisboa

1 — Na Área Metropolitana de Lisboa todos os estabelecimentos de comércio a retalho e de 
prestação de serviços, incluindo os que se encontrem em conjuntos comerciais, e os mencionados 
no artigo 25.º, encerram às 20:00 h.

2 — Excetuam -se do disposto no número anterior:

a) Estabelecimentos de restauração exclusivamente para efeitos de serviço de refeições no 
próprio estabelecimento;

b) Estabelecimentos de restauração e similares que prossigam a atividade de confeção des-
tinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio, diretamente ou através de 
intermediário, os quais não podem fornecer bebidas alcoólicas no âmbito dessa atividade;

c) Estabelecimentos desportivos, sem prejuízo dos estabelecimentos encerrados ao abrigo 
do artigo 3.º;

d) Farmácias e locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica;
e) Consultórios e clínicas, designadamente clínicas dentárias e centros de atendimento médico 

veterinário com urgências;
f) Atividades funerárias e conexas;
g) Estabelecimentos de prestação de serviços de aluguer de veículos de mercadorias sem 

condutor (rent -a -cargo) e de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent -a -car), po-
dendo, sempre que o respetivo horário de funcionamento o permita, encerrar à 1:00 h e reabrir às 
6:00 h;

h) Estabelecimentos situados no interior do aeroporto de Lisboa, após o controlo de segurança 
dos passageiros.

3 — Não obstante o disposto nos números anteriores, os supermercados e hipermercados, 
incluindo os que se encontrem em conjuntos comerciais, podem encerrar às 22:00 h, sendo proibida 
a venda de bebidas alcoólicas entre as 20:00 h e as 22:00 h.

4 — Não obstante o disposto nos números anteriores, os postos de abastecimento de com-
bustíveis podem, sempre que o respetivo horário de funcionamento o permita, encerrar às 22:00 h.

5 — A partir das 22:00 h, os postos de abastecimento de combustíveis podem manter o respetivo 
funcionamento exclusivamente para efeitos de venda ao público de combustíveis e abastecimento 
de veículos.

6 — Os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços, bem como os que 
se encontrem em conjuntos comerciais, que habitualmente se encontrem autorizados a funcionar 
24 horas por dia mas que, nos termos dos números anteriores, estejam obrigados a encerrar às 
20:00 h, podem reabrir às 6:00 h.

7 — É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas áreas de serviço ou nos postos de abaste-
cimento de combustíveis localizados na Área Metropolitana de Lisboa.

8 — É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público 
e vias públicas, excetuando -se os espaços exteriores dos estabelecimentos de restauração e be-
bidas devidamente licenciados para o efeito.

9 — No período após as 20:00 h, a exceção prevista na parte final do número anterior admite 
apenas o consumo de bebidas alcoólicas no âmbito do serviço de refeições.

10 — A atividade operacional das forças e serviços de segurança e dos serviços de socorro 
a operar na Área Metropolitana de Lisboa, no âmbito da execução do presente regime, pode ser 
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reforçada, em caso de necessidade, por efetivos de outras áreas geográficas, em articulação com 
a estrutura municipal de proteção civil.

11 — Nas freguesias que se encontravam nas áreas abrangidas pela situação de calamidade 
ao abrigo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53 -A/2020, de 14 de julho, o acompanhamento 
das determinações de confinamento domiciliário, para efeitos de provisão de necessidades sociais 
e de saúde, realiza -se até 24 horas após cada uma das determinações em causa, mediante visita 
conjunta da Comissão Municipal de Proteção Civil, dos Serviços de Ação Social Municipais, dos 
Serviços de Ação Social do Instituto da Segurança Social ou por outros com as mesmas compe-
tências e das Unidades de Cuidados na Comunidade.

12 — O presente artigo é norma especial e prevalece sobre as demais disposições do presente 
regime que disponham em sentido contrário.

Artigo 6.º

Consumo de bebidas alcoólicas

É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público e 
vias públicas, excetuando -se os espaços exteriores dos estabelecimentos de restauração e bebidas 
devidamente licenciados para o efeito.

Artigo 7.º

Veículos particulares com lotação superior a cinco lugares

Os veículos particulares com lotação superior a cinco lugares 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 8.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;

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;
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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 9.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, antes e após cada 
utilização ou interação pelo cliente, 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.

Artigo 10.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 11.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 
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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, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 40 -A/2020, de 29 de maio, na sua redação 
atual, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 51 -A/2020, de 26 de junho, e da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 53 -A/2020, de 14 de julho, 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.

3 — Os estabelecimentos cujo horário de abertura habitual seja alterado por efeito do número 
anterior podem adiar o horário de encerramento num período equivalente, sem prejuízo do disposto 
no n.º 1 do artigo 5.º

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, sem prejuízo do disposto no 
n.º 1 do artigo 5.º

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 12.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 13.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 14.º

Eventos

1 — Não é permitida a realização de celebrações e de outros eventos que impliquem uma 
aglomeração de pessoas em número superior a 20 ou 10, consoante a situação declarada no 
respetivo local seja de alerta e de contingência, respetivamente, salvo se pertencerem ao mesmo 
agregado familiar, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

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.
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3 — Na ausência de orientação da DGS, os organizadores dos eventos devem observar, com 
as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 8.º a 10.º, bem como no artigo 17.º quanto aos 
espaços de restauração nestes envolvidos, e os participantes usar máscara ou viseira nos espaços 
fechados.

4 — Os eventos com público realizados fora de estabelecimentos destinados para o efeito 
devem ser precedidos de avaliação de risco, pelas autoridades de saúde locais, para determinação 
da viabilidade e condições da sua realização.

5 — 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 15.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 16.º

Regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos

1 — Os passageiros de voos com origem em países a definir por despacho dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros, da defesa nacional, da administração 
interna, da saúde e da aviação civil, têm de apresentar, no momento da partida, um comprovativo de 
realização de teste molecular por RT -PCR para despiste da infeção por SARS -CoV -2 com resultado 
negativo, realizado nas 72 horas anteriores à hora do embarque, sob pena de lhes ser recusado o 
embarque na aeronave e a entrada em território nacional.

2 — Os cidadãos nacionais e cidadãos estrangeiros com residência legal em território nacional, 
bem como o pessoal diplomático colocado em Portugal, que, excecionalmente, não sejam porta-
dores de comprovativo de realização de teste molecular por RT -PCR para despiste da infeção por 
SARS -CoV -2 com resultado negativo, nos termos do número anterior, à chegada, antes de entrar 
em território nacional, são encaminhados, pelas autoridades competentes, para a realização do 
referido teste a expensas próprias.

3 — Os testes laboratoriais referidos no número anterior são efetuados e disponibilizados pela 
ANA — Aeroportos de Portugal, S. A. (ANA, S. A.), através de profissionais de saúde habilitados 
para o efeito, podendo este serviço ser subcontratado.

4 — A ANA, S. A., deve efetuar, nos aeroportos internacionais portugueses que gere, o ras-
treio de temperatura corporal por infravermelhos a todos os passageiros que chegam a território 
nacional.

5 — Os passageiros a quem, no âmbito do rastreio a que se refere o número anterior, seja 
detetada uma temperatura corporal igual ou superior a 38°C, tal como definida pela DGS, devem ser 
encaminhados imediatamente para um espaço adequado à repetição da medição da temperatura 
corporal, devendo esses passageiros, se a avaliação da situação o justificar, ser sujeitos a teste 
molecular por RT -PCR para despiste da infeção por SARS -CoV -2.

6 — O rastreio do controlo da temperatura corporal por infravermelhos e a medição da tem-
peratura corporal são da responsabilidade da ANA, S. A., devendo esta última ser efetuada por 
profissionais de saúde devidamente habilitados para o efeito, ainda que subcontratados.

7 — Os passageiros a quem seja detetada uma temperatura corporal igual ou superior a 38°C 
e que realizem o teste molecular por RT -PCR para despiste da infeção por SARS -CoV -2 podem 
abandonar o aeroporto desde que disponibilizem os seus dados de contacto e permaneçam em 
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isolamento e confinamento obrigatórios nos seus locais de destinos, nos termos do artigo 2.º, até 
à receção do resultado do referido teste laboratorial.

8 — O disposto nos n.os 4 a 7 não se aplica aos aeroportos das Regiões Autónomas da Ma-
deira e dos Açores.

Artigo 17.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 00:00 h o acesso ao público fique excluído para novas admissões;
d) Encerrem às 01:00 h;
e) 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.

Artigo 18.º

Bares e outros estabelecimentos de bebidas

1 — Permanecem encerrados, por via do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua 
redação atual, os bares, outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e os estabelecimentos 
de bebidas com espaço de dança.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, os bares, outros estabelecimentos de be-
bidas sem espetáculo e os estabelecimentos de bebidas com espaço de dança podem funcionar 
como cafés ou pastelarias, sem necessidade de alteração da respetiva classificação de atividade 
económica, desde que:

a) Observem as regras e orientações em vigor e as especificamente elaboradas pela DGS 
para estes estabelecimentos;

b) Os espaços destinados a dança ou similares não sejam utilizados para esse efeito, devendo 
permanecer inutilizáveis ou, em alternativa, ser ocupados com mesas destinadas aos clientes.

3 — São aplicáveis aos estabelecimentos que funcionem nos termos dos números anteriores 
quaisquer medidas em vigor territorialmente mais restritivas.
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Artigo 19.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 20.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 9.º e 12.º
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Artigo 21.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 22.º

Eventos de natureza cultural

1 — Não obstante o disposto no n.º 1 do artigo 14.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 8.º e 9.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;
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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.

3 — Não são consideradas concentrações de pessoas para efeitos da presente resolução os 
eventos de natureza cultural organizados ao abrigo do presente artigo.

Artigo 23.º

Atividade física e desportiva

1 — A prática de atividade física e desportiva, em contexto de treino e em contexto competitivo, 
pode ser realizada sem público, desde que no cumprimento das orientações definidas pela DGS.

2 — As instalações desportivas em funcionamento regem -se pelo disposto no artigo 9.º, com 
as necessárias adaptações.

Artigo 24.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 25.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;
d) Não permaneçam no interior dos estabelecimentos frequentadores que não pretendam 

consumir ou jogar.
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Artigo 26.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.

Artigo 27.º

Equipamentos de diversão e similares

1 — É permitido o funcionamento de equipamentos de diversão e similares, desde que:

a) Observem as orientações e instruções definidas pela DGS, em parecer técnico especifica-
mente elaborado para o efeito;

b) Funcionem em local autorizado, nos termos legais, pela autarquia local territorialmente 
competente;

c) Cumpram o previsto no Decreto -Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, e a demais legislação 
aplicável.

2 — O disposto no número anterior não se aplica às áreas em que seja declarada a situação 
de contingência.

3 — Os equipamentos de diversão e similares autorizados a funcionar nos termos dos nú-
meros anteriores estão sujeitos à fiscalização das entidades competentes nos termos da presente 
resolução.

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, sem prejuízo do disposto no artigo 27.º 

do regime da situação de alerta e de contingência.

2 — 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.

3 — Espaços de jogos e apostas:

Salões de jogos e salões recreativos.

4 — 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, sem prejuízo do disposto no artigo 18.º do regime da situação 
de alerta e de contingência.

113455018 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.º 51/2020

de 7 de agosto

Sumário: Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença 
COVID -19.

No contexto da pandemia da doença COVID -19 foram aprovados decretos -leis para fazer face 
à situação epidemiológica, nos quais se verifica, em função da evolução da situação, a necessidade 
de determinados ajustamentos.

O Decreto -Lei n.º 24/2020, de 25 de maio, que regula o acesso, a ocupação e a utilização das 
praias de banhos, no contexto da pandemia da doença COVID -19, para a época balnear de 2020, 
veio proceder ao ordenamento da utilização das praias.

Iniciada a época balnear, passados mais de dois meses sobre a publicação daquele decreto -lei, 
verifica -se a necessidade de clarificar as regras aplicáveis, designadamente, à utilização de parques 
de estacionamento por autocaravanas e à disponibilização de equipamentos, salvaguardando os 
princípios que presidem ao regime deste decreto -lei.

Neste sentido, altera -se o decreto -lei de forma a permitir o estacionamento de autocaravanas 
quando existam locais especificamente designados para o efeito pelas entidades responsáveis pela 
gestão da área de estacionamento, mantendo -se, no entanto, a proibição de pernoita.

Por outro lado, no sentido de encontrar um equilíbrio entre as atividades lúdicas praticadas 
nas praias, designadamente com recurso a equipamentos disponibilizados por terceiros, nome-
adamente empresas de animação turística, e os princípios anteriormente citados de proteção da 
saúde pública e prevenção do risco, considera -se poder ser permitida, em determinadas condições, 
a disponibilização de equipamentos passíveis de uso coletivo.

A limitação quanto à lotação dos equipamentos justifica -se em virtude da impossibilidade, 
no caso de lotações superiores, de garantir a manutenção da distância física de segurança, bem 
como pelo facto de a fiscalização de que os equipamentos apenas são utilizados pelas pessoas a 
quem foram disponibilizados se tornar mais difícil, se não mesmo impossível, com o aumento da 
sua lotação.

Por sua vez, o Decreto -Lei n.º 10 -D/2020, de 23 de março, veio estabelecer medidas 
excecionais e temporárias relativas ao setor das comunicações eletrónicas para dar resposta 
à situação epidemiológica provocada pelo novo SARS -CoV -2, no contexto do estado de 
emergência.

Os objetivos do decreto -lei passavam por assegurar a capacidade das redes e a largura de 
banda para fazer face ao aumento de pessoas a trabalhar em regime de teletrabalho e assegurar 
a continuidade dos serviços mais críticos da Administração Pública.

Tendo cessado o estado de emergência e apesar da situação de contingência e alerta ainda 
não ter terminado, o reforço das redes entretanto levado a cabo pelos operadores tem permitido a 
continuidade do serviço, não obstante o grande incremento dos meios de teletrabalho.

Assim, estando já devidamente acautelado o impacto da pandemia na capacidade de resposta 
das redes deixa, pois, de se justificar, a manutenção do regime excecional instituído pelo Decreto-
-Lei n.º 10 -D/2020.

Por fim, o Decreto -Lei n.º 10 -F/2020, de 26 de março, veio estabelecer um regime excecional 
e temporário de cumprimento de obrigações fiscais e contribuições sociais, no âmbito da pandemia 
da doença COVID -19.

Ora, verifica -se a necessidade de estender o prazo para indicação dos prazos de pagamento 
na Segurança Social Direta, por parte das entidades empregadoras, a agosto de 2020.
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Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o se-

guinte:
Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto -lei procede à:

a) Primeira alteração ao Decreto -Lei n.º 24/2020, de 25 de maio, que regula o acesso, a ocu-
pação e a utilização das praias de banhos, no contexto da pandemia da doença COVID -19, para 
a época balnear de 2020;

b) Segunda alteração ao Decreto -Lei n.º 10 -F/2020, de 26 de março, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 20 -C/2020, de 7 de maio, que estabelece um regime excecional e temporário de cumprimento 
de obrigações fiscais e contribuições sociais, no âmbito da pandemia da doença COVID -19.

Artigo 2.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 24/2020, de 25 de maio

Os artigos 8.º e 25.º do Decreto -Lei n.º 24/2020, de 25 de maio, passam a ter a seguinte 
redação:

«Artigo 8.º

[...]

1 — [...]
2 — É interdita a permanência de autocaravanas ou similares nos parques e zonas de estacio-

namento, salvo nos locais especificamente designados para estes veículos pelas entidades gestoras 
dos parques e zonas de estacionamento, apenas entre as 07h00 e as 21h00, e com observância 
de todas as disposições aplicáveis.

3 — [...]
4 — [...]

Artigo 25.º

[...]

1 — Fica interdita a disponibilização e a utilização de quaisquer equipamentos de uso coletivo, 
considerando -se como tal chuveiros interiores, de corpo ou de pés, e equipamentos passíveis de 
utilização por mais de duas pessoas em simultâneo, com a exceção prevista no número seguinte.

2 — Quanto aos equipamentos passíveis de utilização por mais de duas pessoas em simul-
tâneo, a sua disponibilização fica sujeita às seguintes condições:

a) Não ocupação da área útil da zona destinada ao uso balnear, nomeadamente para efeitos 
de armazenamento permanente ou temporário dos equipamentos ou para o exercício de atividade 
relacionada com a disponibilização dos equipamentos;

b) Controlo pelo responsável pela disponibilização dos equipamentos de que os mesmos 
apenas são utilizados por aqueles a quem foram disponibilizados e que não são utilizados por mais 
do que uma pessoa, a menos que estejam em causa utentes que compõem um mesmo grupo na 
praia, sem prejuízo do respeito pela lotação máxima do respetivo equipamento;

c) Cumprimento das obrigações enunciadas no número seguinte.

3 — Os demais equipamentos balneares, nomeadamente chuveiros exteriores de corpo ou 
de pés, espreguiçadeiras, colchões, cinzeiros de praia, devem ser limpos diariamente de acordo 
com as orientações definidas pela DGS, relativas à limpeza e desinfeção de superfícies, aquando 
da respetiva montagem ou colocação e, no decorrer do dia, sempre que se registe a mudança de 
utente, salvo no que respeita aos chuveiros exteriores em que deve ser reforçada a limpeza ao 
longo do dia.
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4 — (Anterior n.º 3.)
5 — (Anterior n.º 4.)»

Artigo 3.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 10 -F/2020, de 26 de março

O artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 10 -F/2020, de 26 de março, na sua redação atual, passa a ter 
a seguinte redação:

«Artigo 4.º

[...]

1 — [...]
2 — [...]
3 — [...]
4 — [...]
5 — Em julho ou agosto de 2020, as entidades empregadoras devem indicar na Segurança 

Social Direta qual dos prazos de pagamento previstos na alínea b) do n.º 1 pretendem utilizar.
6 — [...]
7 — [...]
8 — [...]
9 — [...]»

Artigo 4.º

Norma revogatória

É revogado o Decreto -Lei n.º 10 -D/2020, de 23 de março.

Artigo 5.º

Produção de efeitos

O disposto nos artigos 2.º e 3.º produz efeitos no dia 1 de agosto de 2020.

Artigo 6.º

Entrada em vigor

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

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 30 de julho de 2020. — Pedro Gramaxo de 
Carvalho Siza Vieira — Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira — João Rodrigo Reis Carvalho 
Leão — João Titterington Gomes Cravinho — Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita — Anabela 
Damásio Caetano Pedroso — Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão — Marta Alexandra 
Fartura Braga Temido de Almeida Simões — Gabriel Gameiro Rodrigues Bastos — João Pedro 
Soeiro de Matos Fernandes — Pedro Nuno de Oliveira Santos.

Promulgado em 3 de agosto de 2020.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 4 de agosto de 2020.

Pelo Primeiro -Ministro, Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira, Ministro de Estado, da Eco-
nomia e da Transição Digital.

113472514 
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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei n.º 31/2020

de 11 de agosto

Sumário: Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de 
maio, que altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença 
COVID-19.

Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto -Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, que altera 
as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID -19

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

Artigo 1.º

Objeto

A presente lei procede à primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto -Lei 
n.º 20/2020, de 1 de maio, que altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia 
da doença COVID -19.

Artigo 2.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 20/2020, de 1 de maio

1 — O artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 2.º

[...]

Os artigos 10.º, 12.º, 16.º, 17.º, 26.º e 28.º -A do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, 
passam a ter a seguinte redação:

‛[...]

Artigo 26.º

Apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador

1 — O apoio extraordinário à redução da atividade económica reveste a forma de um apoio 
financeiro aos trabalhadores abrangidos exclusivamente pelo regime dos trabalhadores indepen-
dentes, ou que estejam também abrangidos pelo regime de trabalhadores por conta de outrem e 
não aufiram, neste regime, mais do que o valor do IAS, e que não sejam pensionistas, sujeitos ao 
cumprimento da obrigação contributiva em pelo menos três meses seguidos ou seis meses inter-
polados há pelo menos 12 meses:

a) Em situação comprovada de paragem total da sua atividade como trabalhador independente, 
ou da atividade do respetivo setor, em consequência da pandemia da doença COVID -19; ou

b) [...]

2 — [...]
3 — [...]
4 — [...]
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5 — [...]
6 — [...]
7 — [...]
8 — [...]
9 — [...]
10 — [...]
11 — [...]
12 — [...]
13 — [...]

Artigo 28.º -A

[...]

1 — A medida extraordinária de incentivo à atividade profissional reveste a forma de apoio 
financeiro aos trabalhadores que em março de 2020 se encontravam exclusivamente abrangidos 
pelo regime dos trabalhadores independentes, ou que estejam também abrangidos pelo regime 
de trabalhadores por conta de outrem e não aufiram, neste regime, mais do que o valor do IAS, 
estando numa das condições previstas nas alíneas a) ou b) do n.º 1 do artigo 26.º, e que:

a) [...]
b) [...]
c) [...]

2 — [...]
3 — [...]
4 — [...]’»

2 — O artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 3.º

[...]

São aditados ao Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, os artigos 13.º -A a 13.º -C, 15.º -A, 
25.º -A a 25.º -C, 34.º -A e 34.º -B e 35.º -A a 35.º -I, com a seguinte redação:

‛[...]
Artigo 25.º -A

[...]

1 — Os imunodeprimidos e os portadores de doença crónica que, de acordo com as orienta-
ções da autoridade de saúde, devam ser considerados de risco, designadamente os hipertensos, os 
diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores de doença respiratória crónica, os doentes 
oncológicos e os portadores de insuficiência renal, podem justificar a falta ao trabalho mediante 
declaração médica, desde que não possam desempenhar a sua atividade em regime de teletrabalho 
ou através de outras formas de prestação de atividade.

2 — [...]
3 — [...]

[...]

Artigo 35.º -B

[...]

1 — [...]
2 — [...]
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3 — [...]
4 — [...]
5 — [...]
6 — [...]
7 — Estão isentas de licenciamento nos termos do Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de setem-

bro, durante o período em que se verificar a situação de calamidade, as operações de aumento 
da capacidade de armazenamento dos operadores de gestão de resíduos urbanos e hospitalares.

8 — [...]
9 — [...]
10 — [...]
11 — [...]
12 — [...]

[...]

Artigo 35.º -I

[...]

(Revogado.)’»

Artigo 3.º

Norma revogatória

É revogado o artigo 35.º -I do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, aditado pelo Decreto-
-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio.

Artigo 4.º

Produção de efeitos

1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a presente lei produz efeitos a 3 de maio 
de 2020.

2 — A redação dada pela presente lei ao artigo 28.º -A do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de 
março, aditado pelo Decreto -Lei n.º 20 -C/2020, de 7 de maio, produz efeitos a 8 de maio.

Artigo 5.º

Entrada em vigor

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

Aprovada em 26 de junho de 2020.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Promulgada em 4 de agosto de 2020.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendada em 4 de agosto de 2020.

Pelo Primeiro -Ministro, Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira, Ministro de Estado, da Eco-
nomia e da Transição Digital.

113475455 




