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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

72.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 7 de outubro de 2020 

 
 
 
 

PRESENÇAS 
 

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

Bernardo Lopes 
 
• Maria Rita Colaço Leão 
 
• Ivone de Fátima da Cunha Gonçalves 
 
 
 
Senhores Vereadores: 
 
• Gonçalo Filipe Vintém Caroço 
 
• Tiago Farinha Matias 
 
• Nuno Ricardo Conceição Dias 
 
• Carlos César Cipriano Araújo 
 
• Nuno Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho 
 
• João Manuel Ferreira Calado 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA 
 

Justificada a falta do Sr. Vereador António Manuel 
Lopes Marcelino à presente Reunião. 
 
 
 
 
No início da Reunião, foi, pelo Sr. Presidente da 
Câmara, apresentada informação sucinta sobre a 
situação concelhia da pandemia causada pelo 
coronavírus SARS-CoV2 e a doença COVID-19, e 
respetivas perspetivas de evolução, 
designadamente no que concerne ao início do ano 
letivo, a Instituições de Terceira Idade e a Equipas 
Multidisciplinares em ação no terreno. 

 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Sr. Presidente da 
Câmara, Sr. Vice-Presidente e Srs. Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 485/2020 

 
Pela contratação de educadores, 

professores e assistentes operacionais 
essenciais para o funcionamento 

da escola pública 
 

Três semanas após o início do ano letivo, 
continuam a decorrer visitas de acompanhamento 
e monitorização aos Agrupamentos de Escolas, 
por parte de equipas multidisciplinares, 
constituídas por técnicos do Município, do AGES 
Loures e Odivelas, da Autoridade Local de Saúde 
Pública, das Direções dos Agrupamentos de 
Escolas e das Associações de Pais e 
Encarregados de Educação. 
 
Nestas visitas, tem sobressaído como principal 
constrangimento, a escassez de recursos 
humanos, para fazer face ao acréscimo de tarefas 
indispensáveis a uma eficaz implementação das 
medidas de prevenção da COVID-19 em contexto 
escolar. 
 
No passado dia 28 de setembro foi publicada a 
Portaria n.º 586-A/2020 sobre a contratação de 
mais assistentes operacionais para as escolas. 
 
 
 



 

 
N.º 20 

 

 
 

7 de OUTUBRO 
de 2020 

 
 
 
 

6 

 

Nessa portaria refere-se que: 
 
"atendendo à incerteza da evolução da pandemia 
da doença COVID-19 no decurso do próximo ano 
escolar, torna-se necessário garantir que a retoma 
das atividades educativas e formativas decorra em 
condições de segurança para toda a comunidade 
educativa, desiderato que só pode ser cumprido 
com a colaboração e empenho absolutamente 
fulcrais do pessoal não docente." 
 
"o trabalho destes profissionais reveste-se ainda 
de maior importância, no atual contexto 
pandémico, tendo em conta as exigências 
acrescidas decorrentes das orientações de higiene 
e segurança, no âmbito da prevenção e combate 
ao novo Coronavírus." 
 
"vem prever-se, pela presente portaria, e num 
contexto de pandemia, o robustecimento do 
número de assistentes operacionais em exercício 
de funções nas escolas da rede pública do 
Ministério da Educação, até ao termo do ano 
escolar 2020-2021, adequando-o às necessidades 
adicionais impostas pela pandemia." 
 
Na sequência desta publicação foi o Município de 
Loures informado, no passado dia 2 de outubro, 
que da aplicação desta Portaria resultaria a 
possibilidade de contratação a termo certo de 14 
assistentes operacionais distribuídos da seguinte 
forma: 
 

Agrupamento de escolas/ 
escola não agrupada 

N.º de 
Ass. Op. 

AE de Camarate - D. Nuno Álvares 
Pereira 

 
2 

AE 4 de outubro 1 
AE do Catujal - Unhos 1 
AE Portela e Moscavide 1 
AE Luís de Sttau Monteiro 1 
AE João Villaret 2 
AE General Humberto Delgado - 
Loures 

 
2 

AE da Bobadela 1 
AE de Santa Iria de Azóia 1 
AE Eduardo Gageiro 1 
AE da Apelação 1 
 
 
Desta forma, conclui-se que, para responder às 
novas necessidades identificadas na Portaria em 
referência, o Ministério da Educação entende que 
são suficientes os reforços previstos no quadro 
anterior, o que só vem confirmar que da parte do 
Governo continua a prevalecer a necessidade de 
poupar no investimento da escola pública, em 
detrimento da resposta às reais necessidades e à 
melhoria da sua qualidade. 
 

Sublinha-se que, para a maior parte dos 
Agrupamentos de Escolas, cada um deles com 
várias escolas para gerir, o Ministério da 
Educação permite a contratação de, apenas, um 
assistente operacional e que, para os 
Agrupamentos de Escolas de São João da Talha e 
José Afonso considera mesmo que não 
necessitam de qualquer reforço e, como tal, não 
prevê a contratação de nenhum assistente 
operacional ao abrigo da presente portaria. 
 
É de uma enorme gravidade que a orientação 
política que suporta estas decisões não promova 
uma Escola Pública Segura, que cumpra todas as 
orientações em termos de higiene e segurança, 
nesta fase de pandemia, e que não providencie o 
adequado reforço de assistentes operacionais nas 
escolas do concelho de Loures. 
 
A necessidade de pessoal não docente é uma 
realidade e, por essa razão, o Município de Loures 
avançou, no início do ano letivo, para a 
contratação de 48 novos trabalhadores para as 
escolas, estando ainda prevista, a contratação de 
mais 6 assistentes operacionais. Com estas 
contratações passam a estar nas escolas do 
concelho 110 assistentes operacionais, única e 
exclusivamente a cargo do Município, por estarem 
acima do rácio definido pelo Ministério da 
Educação, através da Portaria n.º 272-A/2017. 
Toda esta situação vem colocar, mais uma vez, 
em evidência, a desadequação da Portaria n.º 
272-A/2017 às necessidades das escolas, mas 
também demonstra que a contratação 
extraordinária prevista pela Portaria n.º 586-
A/2020, nem de perto, nem de longe, ajudará a 
resolver o problema. 
 
E como se não bastasse a insuficiência de 
assistentes operacionais nas escolas do concelho, 
os Agrupamentos de Escolas têm ainda de 
enfrentar a falta de colocação, por parte do 
Ministério da Educação, de dezenas de 
educadores e de professores, situação que está a 
impedir o normal funcionamento das escolas e a 
originar tempos sem aulas e incumprimento dos 
horários escolares. Ora, tudo isto a acontecer, 
num contexto pandémico de grande 
complexidade, deveria exigir da tutela respostas 
efetivas e rápidas para evitar transtornos na 
gestão dos espaços escolares e consequentes 
impactos no desenvolvimento dos percursos 
educativos. 
 
 
Assim, a Câmara Municipal de Loures, reunida no 
dia 7 de outubro, delibera exigir ao Governo: 
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1- A rever, com caráter de urgência, a Portaria 
n.º 586-A/2020 de forma a que seja autorizada 
a contratação de um número de assistentes 
operacionais adequado às necessidades 
extraordinárias, decorrentes das medidas 
adicionais de Higiene e Segurança de cada 
escola. 

 
2- A rever, com caráter de urgência, a Portaria 

n.º 272-A/2017 que estabelece os ratios para a 
contratação de pessoal não docente, por 
forma a permitir o reforço, em pelo menos 
20%, face ao número de trabalhadores 
previstos na atual portaria. 

 
3- A adotar medidas urgentes que visem a 

contratação dos educadores e os professores 
necessários para o normal funcionamento do 
ano letivo. 
 

(...) 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Paixão) 

 
 
 
 
 

ADMISSÃO DE PROPOSTAS 
 

Proposta de Deliberação n.º 486/2020 - Proposta 
de ratificação do Despacho do Sr. Presidente da 
Câmara, de 6 de outubro de 2020, de aprovação 
da resolução fundamentada referente a terreno 
sito na Quinta do Gradil, Rua Pero Escobar. Bairro 
de São Francisco, Camarate, ocupado para 
comércio de depósito e reparação de contentores 
marítimos sem a necessária licença administrativa. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
Proposta de Deliberação n.º 487/2020 - Proposta 
de contratação a termo resolutivo certo, até ao 
final do presente ano letivo, de 14 trabalhadores 
da categoria de Assistente Operacional, ao abrigo 
da Portaria n.º 586-A/2020, de 28 de setembro. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação da 14.ª Alteração 
Orçamental Permutativa ao Orçamento 2020 e 
Opções do Plano 2020-2023. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 469/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Existe a necessidade de proceder a uma 

adenda ao contrato-programa em vigor, 
celebrado com a GesLoures, Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., 
em consequência da atual situação 
epidemiológica que afeta diretamente a 
sustentabilidade da empresa municipal; 

 
B. Vai o Município de Loures celebrar um 

Protocolo de Cooperação com o Município de 
Odivelas e o Metropolitano de Lisboa E.P.E. 
com o objetivo da expansão da rede do 
Metropolitano de Lisboa, à cidade de Loures, 
implicando a necessidade de reforço da 
dotação da ação referente aos estudos 
técnicos especializados; 

 
C. Há necessidade de proceder ao reforço das 

dotações em alguns investimentos, 
nomeadamente na aquisição de terrenos, em 
reparações urgentes no Pavilhão Paz e 
Amizade e do projeto da Ciclovia Loures-
lnfantado, cuja conclusão ainda ocorrerá no 
ano de 2020; 

 
D. Face à execução prevista, verifica-se ainda a 

necessidade de realizar alguns ajustamentos 
nas dotações de determinadas ações e de 
despesas com pessoal, que se compensam 
entre si. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
Nos termos do n.º 3 do artigo 35.º e da alínea d) 
do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I da Lei n. 
º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, e do ponto 8.3.1 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, 
de 22 de fevereiro, na redação vigente, seja 
aprovada a 14.ª Alteração Orçamental Permutativa 
ao Orçamento 2020 e Opções do Plano 2020-
2023, conforme documento em anexo. 
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Loures, 1 de outubro 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O documento 14.ª 
Alteração Orçamental Permutativa ao Orçamento 
2020 e Opções do Plano 2020-2023 encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

Processo n.º 1769-A/DOM 
Substituição das coberturas em fibrocimento 
nos edifícios escolares do concelho 
Proposta de ratificação da aprovação efetuada 
pelo Sr. Presidente da Câmara, através de 
despacho exarado em 22 de setembro de 2020. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 470/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal de Loures pretende 

proceder à substituição de coberturas em 
fibrocimento dos estabelecimentos de ensino 
do concelho, conforme aprovado na 67.ª 
Reunião de Câmara de 29/07/2020; 

 
B. Foi criado um procedimento de contratação 

pública, identificado 1769-A_DOM - 
Substituição das Coberturas de Fibrocimento 
nos Edifícios Escolares do Concelho, 
nomeadamente concurso público, com criação 
de quatro lotes; 

 
C. O procedimento encontra-se em 

desenvolvimento, tendo-se procedido à 
análise das propostas, elaborado relatório 
preliminar e concedida a audiência prévia, 
(cujo prazo findou, em 14 de setembro) 
conforme o estipulado nos artigos 122.º e 

123.º do Código dos Contratos Públicos na 
sua redação atual. No referido relatório 
preliminar, a proposta apresentada pela 
empresa “Thermotelha, Lda.”, ficou ordenada 
em 1.º lugar nos quatro lotes do concurso, 
tendo no entanto, esta empresa, em 16 de 
setembro, apresentado na plataforma 
eletrónica VORTAL, o seu pedido de 
desistência (conforme carta dirigida à Câmara 
Municipal de Loures datada de 16/09/2020 
com assunto “Revogação da intenção de 
adjudicação”, e registo VORTAL 
“PT1.MSG.1622929”);” 

 
D. O Júri do procedimento, em Ata datada de 

21/09/2020, pronunciou-se: “(…) Face ao 
pedido apresentado, o júri pretende saber se o 
mesmo pode ser enquadrável na figura de 
desistência, e qual o seu enquadramento 
legal. Caso assim seja entendido, questiona-
se também se será de aplicar o preceituado no 
número 3 do artigo 87.º-A do CCP.”; 

 
E. Em resultado da Ata de Júri datada de 

21/09/2020, foi emitido o parecer jurídico 
conforme registo E/92708/2020; 

 
F. A aprovação por mim efetuada em 22 de 

setembro, tendo presente a urgência e a 
impossibilidade de reunir o órgão, ao abrigo do 
n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, na 
informação n.º 270/DO/PR (E/92707/2020). 

 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, e artigo 
164.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovar a ratificação da aprovação efetuada por 
mim, na informação n.º 270/DO/PR 
(E/92707/2020), em 22 de setembro de 2020. 

 
 

Loures, 30 de setembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

Contratos Interadministrativos de Investimento 
entre o Município de Loures 

e as Freguesias/Uniões de Freguesias 
 

Proposta de aprovação e de comunicação à 
Assembleia Municipal da prorrogação da vigência 
dos Contratos Interadministrativos de delegação 
de competências da Câmara Municipal - 
Investimento, na União das Freguesias de Santa 
Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela 
aprovados na 41.ª Reunião Ordinária de Câmara 
Municipal, realizada em 3 de julho de 2020 
[publicitados 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 13, de 3 
de julho de 2020, pág.s 31-45]. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 471/2020 

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

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

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

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

 
C. À negociação, celebração, execução e 

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

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

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

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

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

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

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

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

 
I. Constituem atribuições do Município de 

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

 
J. A celebração de contratos administrativos 

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

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
investimentos em espaço público, da 
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competência do município, sob proposta das 
freguesias; 

 
L. A União das Freguesias de Santa Iria de 

Azóia, São João da Talha e Bobadela, no 
âmbito deste processo, manifestou interesse 
na celebração de Contratos 
Interadministrativos adicionais, tendo 
apresentado as propostas de “Requalificação 
do jardim central da Bobadela”; 
“Requalificação do jardim de São João da 
Talha” e “Construção de um parque urbano no 
Bairro do Cativo”; 

 
M. Os Contratos Interadministrativos de 

Investimento suprarreferidos foram assinados 
no dia 7 de outubro de 2019 e de acordo com 
o n.º 2 da Cláusula 10.ª têm vigência de um 
ano a partir da data da sua entrada em vigor; 

 
N. No cumprimento das alíneas g), l) e o) da 

Cláusula 3.ª do Contrato Interadministrativo, a 
União de Freguesias informou que a execução 
dos projetos não estaria terminada no final da 
vigência do contrato, fundamentando o atraso 
pela necessidade de reformular a sua 
atividade, causas de força maior, no âmbito da 
execução dos contratos e que não poderão 
ser imputáveis à União de Freguesias; 

 
O. Existem evidências da execução física dos 

projetos e que a União de Freguesias 
manifestou determinação para conclusão dos 
mesmos, tendo já sido tomadas as medidas 
julgadas adequadas, informa que no atual 
planeamento prevê terminar a obra até final 
deste ano; 

 
P. Perante as limitações e impossibilidade 

temporária verificadas, num contexto de 
incerteza decorrente da pandemia, e da justa 
composição do interesse público, a solução 
preferencial será sempre a do consenso 
fundamentado das partes, com a agilização 
possível do respetivo procedimento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º, constante do 
Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar e comunicar à 
Assembleia Municipal, por meio eletrónico, no 
prazo de 48 horas, nos termos da Lei n.º 6/2020, 
de 10 de abril, a prorrogação da vigência: 
 
 
 

1. do Contrato Interadministrativo de delegação 
de competências da Câmara Municipal - 
Investimento, na União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela - “Construção de um parque urbano 
no Bairro do Cativo”, até 31 de dezembro de 
2020; 

 
2. do Contrato Interadministrativo de delegação 

de competências da Câmara Municipal - 
Investimento, na União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela - “Requalificação do jardim de São 
João da Talha”, até 31 de dezembro de 2020; 

 
3. do Contrato Interadministrativo de delegação 

de competências da Câmara Municipal - 
Investimento, na União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela - “Requalificação do jardim central 
da Bobadela”, até 31 de dezembro de 2020. 

 
 

Loures, 1 de outubro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação é enviada, nos termos da Lei 
n.º 6/2020, de 10 de abril, à Assembleia 
Municipal 

 
 
 
 

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO 
 

Proposta de ratificação da aceitação da 
disponibilização, a título gratuito, de diversos 
artigos de equipamentos de proteção, no valor 
total estimado de 76.579,44 €, no contexto da 
doação pela Senhora Ming-Chu Hsu, através da 
sociedade D. Carlos I do Tojo, Lda., para os fins 
específicos do combate à pandemia de COVID-19. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 472/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A Organização Mundial de Saúde qualificou, 

no passado dia 11 de março de 2020, a 
emergência de saúde pública ocasionada pelo 
vírus SARS-CoV2 e pela doença COVID-19 
como uma pandemia internacional, 
constituindo uma calamidade pública; 
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B. Em face da proliferação de casos de COVID-
19 em território nacional, e com fundamento 
na verificação de uma situação de calamidade 
pública provocada pela situação 
epidemiológica no território nacional, foi, em 
18 de março de 2020, declarado estado de 
emergência pelo Presidente da República, por 
Decreto n.º 14-A/2020, declaração por duas 
vezes renovada, até ao dia 17 de abril de 2020 
e posteriormente até ao dia 2 de maio de 
2020, por Despachos do Presidente da 
República n.º 17-A/2020, de 2 de abril, e n.º 
20-A/2020, de 17 de abril de 2020, 
respetivamente; 

 
C. Atento o momento de exceção que se vive a 

nível internacional, e também no nosso País, e 
com o propósito de contribuir para o esforço 
comum na luta contra a pandemia de COVID-
19, a Senhora Ming-Chu Hsu, através da D. 
Carlos I do Tojo, Lda., sociedade por quotas 
com o NIPC 510699812, com sede na Rua 
Miguel Lupi, n.º 24, cave, Lisboa, doou ao 
Município de Lisboa, para subsequente 
partilha pelo território dos municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa, setenta e oito 
ventiladores “Stellar” 150, acrescidos de peças 
e outros componentes, e vários equipamentos 
de proteção individual, tais como fatos de 
proteção, máscaras, viseiras/óculos de 
proteção e luvas, o que num momento de 
reconhecida escassez generalizada de tais 
equipamentos representa um contributo 
inestimável no combate à COVID-19; 

 
D. O referido material veio da República Popular 

da China, em transporte aéreo organizado 
pela Embaixada de Portugal em Pequim, 
tendo a doação ao Município de Lisboa, para 
subsequente repartição pelo território dos 
municípios da Área Metropolitana de Lisboa, 
sido aceite pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa; 

 
E. Por deliberação que aprovou a Proposta n.º 

274/2020, de 25 de maio de 2020, publicada 
em suplemento n.º 3 ao Boletim Municipal n.º 
1371, a Câmara Municipal de Lisboa ratificou 
a aceitação de doação, ao Município de 
Lisboa, pela Senhora Ming-Chu Hsu através 
da sociedade D. Carlos I do Tojo, Lda., de 
ventiladores e equipamentos de proteção 
individual no âmbito do combate à COVID-19, 
para repartição pelos estabelecimentos 
hospitalares e pelos municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa, sem qualquer 
contrapartida, conforme indicação da doadora 
e para os fins específicos do combate à 
pandemia da COVID-19; 

 

F. Tal como decorre do artigo 63.º, n.ºs 2 e 3, e 
do artigo 67.º, n.º 2, alíneas b) e e), ambos do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua versão atual, a Área 
Metropolitana de Lisboa é uma associação de 
municípios, revestindo a natureza de entidade 
intermunicipal, que visa a prossecução de um 
conjunto de fins públicos, dos quais cumpre 
destacar a articulação das atuações entre os 
municípios e os serviços da administração 
central no domínio da rede de equipamentos 
de saúde e na área da segurança e proteção 
civil; 

 
G. A repartição dos bens objeto da doação por 

estabelecimentos hospitalares localizados no 
território da Área Metropolitana de Lisboa e 
pelos seus Municípios, não só traduz a 
vontade da Doadora, como serve igualmente 
os propósitos referidos no considerando 
anterior, para mais num território como o da 
Área Metropolitana de Lisboa, com acentuada 
mobilidade intermunicipal da população, fator 
que reforça a necessidade de uma atuação 
concertada no combate a uma pandemia que 
não conhece fronteiras territoriais; 

 
H. Em conformidade com a vontade manifestada 

pela Senhora Ming-Chu Hsu, a Área 
Metropolitana de Lisboa procedeu, pois, à 
definição do critério de repartição dos 
ventiladores (de acordo com as diretrizes das 
autoridades de saúde) e dos equipamentos de 
proteção individual acima referidos pelos 
estabelecimentos hospitalares localizados na 
respetiva área e pelos 18 municípios que a 
integram, reservando uma parte residual dos 
equipamentos de proteção para si; 

 
I. A Área Metropolitana de Lisboa manteve, 

desde a primeira hora, um diálogo contínuo 
com todos os municípios que a integram, em 
particular com o Município de Loures, de 
forma a assegurar uma colaboração 
concertada na adoção de medidas de combate 
à emergência de saúde pública ocasionada 
pela epidemia da doença COVID-19; 

 
J. Assim, a Área Metropolitana de Lisboa definiu 

como critério para a repartição do 
equipamento de proteção individual o número 
de população residente, pelo que tais 
equipamentos foram repartidos de acordo 
esse critério, ficando reservada uma parte 
para a própria Área Metropolitana de Lisboa 
determinada em função das respetivas 
necessidades; 
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K. Os equipamentos de proteção individual 
perfazem as quantidades totais indicadas no 
quadro que constitui o Anexo I à presente 
proposta e que dela faz parte integrante (salvo 
quanto às máscaras, que, com a subtração 
das 50.000 unidades destinadas aos Açores 
perfaz o total de 569.100) tendo sido 
disponibilizados em duas remessas, a primeira 
no passado dia 9 de abril, e a segunda no 
passado dia 17 de abril; 

 
L. Por deliberação da Comissão Executiva 

Metropolitana, ao abrigo dos n.ºs 1, 3 e 5 do 
artigo 164.º do CPA, dos n.ºs 2 e 3 do artigo 
63.º, das alíneas b) e e) do n.º 2 do artigo 67.º, 
e das alíneas e), s) e ff) do n.º 1 do artigo 76.º 
todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, foi ratificada a repartição pelos 
Municípios da Área Metropolitana de Lisboa, 
dos equipamentos de proteção individual para 
combate à COVID-19, de acordo com o critério 
do número de população residente em cada 
Município; 

 
M. Por aplicação do critério estabelecido, 

couberam ao Município de Loures as 
seguintes quantidades: 1.576 fatos 
descartáveis, 14.511 luvas, 40.800 máscaras 
(sendo 39.894 descartáveis e 906 do tipo 
FFP2), 618 óculos de proteção e 683 viseiras, 
no valor total estimado de 76.579,44 € 
(setenta e seis mil, quinhentos e setenta e 
nove euros e quarenta e quatro cêntimos); 

 
N. Nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, compete à 
Câmara Municipal “aceitar doações, legados e 
heranças a benefício de inventário”; 

 
O. Atento o grau de urgência imperiosa na 

recolha dos bens objeto da doação e a 
necessidade da sua disponibilização a fim de 
garantir que quem luta diariamente pelo bem-
estar de todos possa continuar a fazê-lo em 
condições de segurança, foi o referido 
equipamento de proteção individual aceite 
pelo Município e levantado nas instalações 
referidas nos dias 14 e 20 de abril de 2020, 
datas da respetiva entrada nos serviços 
municipais; 

 
P. No caso do Município de Loures, os 

equipamentos de proteção individual atrás 
referidos, foram repartidos entre o Serviço 
Municipal de Proteção Civil e o 
DRH/DSSOAP, que tiveram como posterior 
destino os Corpos de Bombeiros Voluntários e 
Instituições de Solidariedade Social sediados 
no concelho, prioritariamente Estruturas 

Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) e 
também para cobrir necessidades próprias da 
Câmara Municipal, dos SIMAR e das 
empresas municipais. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Ratificar, ao abrigo do artigo 164.º, n.ºs 1, 3 e 5 do 
CPA, e da alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º e n.º 3 
do artigo 35.º ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, a aceitação da 
disponibilização, a título gratuito, de 1.576 fatos 
descartáveis, 14.511 luvas, 40.800 máscaras 
(sendo 39.894 descartáveis e 906 do tipo FFP2), 
618 óculos de proteção e 683 viseiras, no valor 
total estimado de 76.579,44 € (setenta e seis mil, 
quinhentos e setenta e nove euros e quarenta e 
quatro cêntimos), no contexto da doação pela 
Senhora Ming-Chu Hsu, através da sociedade D. 
Carlos I do Tojo, Lda., para os fins específicos do 
combate à pandemia de COVID-19. 

 
 

Loures, 1 de outubro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

AMBIENTE 
 

Processo n.º 33/DA 
Empreitada do Parque de Estacionamento e 
Área Envolvente na Quinta de Santa Teresa, em 
Camarate 
Proposta de ratificação da aprovação do pedido de 
prorrogação de prazo de execução da empreitada, 
pelo prazo de 60 dias, com termo em 29/10/2020, 
e de aprovação da delegação, no Presidente da 
Câmara Municipal, da competência para a 
aprovação da minuta do contrato e resposta a 
eventuais reclamações da mesma. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 473/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A adjudicatária Decoverdi, Plantas e Jardins, 

S.A. dirigiu ao Município de Loures um pedido 
de prorrogação do prazo da empreitada do 
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“Parque de Estacionamento e Área 
Envolvente, na Quinta de Santa Teresa, em 
Camarate - Processo n.º 33/DA”, por 60 dias, 
a título gracioso; 

 
B. O pedido de prorrogação referido teve por 

fundamento a redução do número de 
trabalhadores em obra e o consequente 
rendimento dos trabalhos, a par com os 
significativos atrasos na alocação de 
equipamentos e fornecimento de materiais 
necessários à execução dos trabalhos, em 
virtude da pandemia da doença COVID-19; 

 
C. O parecer positivo da direção de fiscalização 

de obra e do gestor do contrato, nos termos 
expressos na informação n.º 
381/DA/DZVF7JSR_2020 e no registo 
documental relacionado E/72819/2020; 

 
D. Verificada a excecionalidade e a urgência na 

aprovação do pedido de prorrogação de prazo 
em apreço, foi o mesmo aprovado por mim, 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. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, abrigo do 
disposto pelo n.º 1 do artigo 36.º do CCP na sua 
redação atualizada, e da alínea f) do n.º 1 do 
artigo 33.º e do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual: 
 
1. Ratificar a aprovação do pedido de 

prorrogação de prazo de execução da 
empreitada, pelo prazo de 60 dias, com termo 
em 29/10/2020, nos termos do plano de 
trabalhos modificado apresentado pelo 
empreiteiro nos termos do disposto pelo n.º 1 
do artigo 404.º do CCP; 

 
2. Aprovar a delegação no Presidente da 

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

 
 
 
 
 

Loures, 1 de outubro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

CULTURA 
 

Proposta de isenção de pagamento do valor de 
entrada nos Museus Municipais de Loures, no 
último trimestre de 2020. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 475/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Os Museus Municipais de Loures, enquanto 

suporte de afirmação da identidade cultural 
local e elemento de valorização territorial 
contribuem para a estratégia municipal de 
oferta cultural, assim como para a economia 
do turismo; 

 
B. A situação atual de pandemia e o interesse 

público exigem da parte de todos os 
intervenientes culturais um conjugar de 
sinergias que permita maior facilidade no 
acesso a bens e equipamentos culturais; 

 
C. Para uma melhor fruição dos espaços culturais 

se julga pertinente a implementação de 
entradas gratuitas, na Rede de Museus de 
Loures, no terceiro trimestre de 2020, 
conforme informação registada sob o webdoc 
n.º E/90548/2020. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere. ao 
abrigo das alíneas e) e u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar a isenção de pagamento do valor de 
entrada nos Museus Municipais de Loures, no 
último trimestre de 2020. 

 
 

Loures, 29 de setembro de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
Proposta de aceitação da doação de peça 
cerâmica fina de autor destinada a integrar o 
acervo do Polo de Sacavém da Academia dos 
Saberes - Universidade Sénior de Loures 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 480/2020 

 
Considerando que: 
 
A. João Maria Miguel, proprietário da peça que 

se encontra descrita na informação n.º 85/DE-
ACADEMIA/SLC, de 5 de agosto de 2020, 
pretende doá-la ao Município de Loures, por 
forma a que conste no acervo do Polo de 
Sacavém da Academia dos Saberes - 
Universidade Sénior de Loures; 

 
B. É competência da Câmara Municipal aceitar 

doações, legados e heranças a benefício de 
inventário. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea j), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a doação, nos moldes previstos na 
Informação n.º 85/DE-ACADEMIA/SLC, de 5 de 
agosto de 2020. 

 
 
 
 
 

Loures, 28 de setembro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

Descrição da peça: Fruteira de cerâmica fina de 
autor decorativa de barro de cor castanha com 
11 frutas diversas em tamanho real, com 
engobes de várias cores de vidrados a 1000 
graus, das quais se elencam: duas bananas, dois 
cachos de frutas, ambos com folhas, três peras, 
uma pera abacate, uma laranja e duas maçãs. 
 
Pequeno defeito: pé de uma pera partido. 
 
Medidas: altura: 8,5 cm; diâmetro base: 17 cm; 
diâmetro topo: 23 cm. 
 
Peso: 2,35 kg. 
 
Ano letivo: 2019/20 
 
Valor: 50,00 € 
 
Fatura do bem: inexistente. 
 
Data de entrega: 5 de agosto de 2020 
 
Local de entrega: Polo de Sacavém da Academia 
dos Saberes, Rua Cooperativa a Sacavenense, n.º 
20 - Quinta do Património - 2685-005 Sacavém. 
 
Doador/Proprietário/Autor: Professor da 
Disciplina de Cerâmica I do Polo de Sacavém, 
João Miguel. 

 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Proposta de aprovação da celebração de Acordo 
de Cooperação entre o Município de Loures, o 
Município de Odivelas e o Metropolitano de Lisboa 
E.P.E., tendo por objeto o estudo, planeamento e 
concretização de um projeto de expansão da 
cobertura intermodal da atual linha amarela do 
Metropolitano de Lisboa, a partir de Odivelas, nas 
zonas de maior densidade urbana com 
continuidade entre os concelhos de Loures e 
Odivelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 476/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A melhoria da mobilidade urbana é um dos 

principais desafios das próximas décadas para 
Portugal, e muito em particular para os 
municípios da área metropolitana de Lisboa, 
que assumem como política prioritária a 
transição para um padrão de mobilidade 
sustentável a nível económico, social e 
ambiental; 

 
B. O Programa de Apoio à Redução Tarifária e o 

novo sistema tarifário implementado na Área 
Metropolitana de Lisboa em 1 de abril de 
2019, através do Regulamento AML n.º 278-
A/2019, de 19 de março, trouxe novos 
utilizadores ao sistema de transporte público 
coletivo, mostrando que é possível alterar o 
modo e hábitos de mobilidade; 

 
C. Para continuar a dar resposta a este desafio, 

fidelizando e conquistando novos utilizadores, 
importa adequar a oferta de transporte público 
ao território e às necessidades da população, 
fomentando soluções que permitam reduzir a 
dependência do veículo próprio e assim dar 
qualidade de vida e saúde aos habitantes; 

 
D. A rede de transporte público coletivo 

rodoviário (TPCR) da área metropolitana de 
Lisboa, que resultará da conclusão do 
concurso internacional promovido pela AML e 
pelos municípios que a compõem, ainda que 
aumente substancialmente a oferta de serviço 
público de transporte, não resolverá as 
carências de transporte público estrutural de 
grande capacidade que se verificam, quer nas 
condições da rede existente, quer na sua 
ausência em eixos de ligação de polos de 
centralidade com relevante concentração de 
serviços, equipamentos, emprego ou 
habitação; 

E. Neste sentido, a par da estabilização da rede 
metropolitana de TPCR, é igualmente 
prioritária a estabilização da rede estruturante 
dos modos de transporte de maior 
capacidade, com que aquela se articulará, em 
termos de traçado e tipologia, de forma a 
permitir a reserva dos respetivos espaços 
canal, as melhores opções de gestão 
articulada de todos os meios, e soluções 
urbanísticas convidativas ao uso do transporte 
público; 

 
F. Os municípios de Loures e Odivelas entendem 

ser fundamental, para a coesão dos respetivos 
territórios, e destes com a região 
metropolitana, o reforço das redes de 
transporte coletivo em sítio próprio (TCSP) e 
de maior capacidade; 

 
G. O necessário reforço dos TCSP não pode 

continuar a ser protelado por sistemáticas 
alterações de modelo que, para além das 
consequências de descredibilização dos 
instrumentos de planeamento de suporte, se 
traduzem na injustificada persistência de 
carência de meios de mobilidade da 
população afetada e no risco de 
desarticulação intermodal; 

 
H. Compete aos municípios o planeamento, 

desenvolvimento, organização e articulação 
das redes e linhas do serviço público de 
transporte de passageiros, bem como dos 
respetivos equipamentos e infraestruturas, 
podendo para o efeito participar com outras 
entidades, no que diretamente se relacione 
com as respetivas atribuições; 

 
I. Constitui objeto do Metropolitano de Lisboa a 

exploração, em exclusividade e regime de 
serviço público, do transporte coletivo de 
passageiros fundado no aproveitamento do 
subsolo da cidade de Lisboa e dos concelhos 
limítrofes da Grande Lisboa, abrangidos pela 
respetiva área correspondente; 

 
J. O Metropolitano de Lisboa pode desenvolver 

vias para transporte coletivo parcialmente à 
superfície, em trincheira, ao nível do solo, ou 
em viaduto, quando razões de ordem técnico-
económica o justifiquem, bem como outras 
modalidades de transporte público de 
passageiros, fundadas na identidade 
tecnológica, ou contributivas para a otimização 
e racionalização do sistema de transportes; 
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K. O Metropolitano de Lisboa tem em curso um 
plano de expansão da sua rede, e, nesse 
contexto, tem vindo a estudar as 
possibilidades de alargamento; 

 
L. A expectativa e necessidade sentida nos 

municípios de Loures e Odivelas, pela criação 
de linhas de TCSP que superem a deficiente 
capacidade do transporte coletivo rodoviário, 
designadamente nas áreas urbanas mais 
densificadas; 

 
M. Adicionalmente, os Municípios de Loures e 

Odivelas têm interesse em assegurar uma 
ligação rápida entre os aglomerados 
populacionais, os equipamentos de maior 
utilização e a estação Odivelas do 
Metropolitano de Lisboa, por forma a melhorar 
a conectividade dos seus territórios; 

 
N. Em face do exposto, as Partes Outorgantes 

concordam no desenvolvimento coordenado 
de estudos de planeamento de uma rede de 
TCSP que assegure a expansão e articulação 
dos serviços do Metropolitano de Lisboa, com 
as infraestruturas de conectividade regional, 
maximizando a eficiência e eficácia do serviço 
público de transporte de passageiros no seu 
conjunto; 

 
O. Os municípios de Loures e Odivelas têm 

interesse em assegurar uma maior capacidade 
de ligação entre os respetivos territórios, 
particularmente os de maior densidade 
urbana, e destes no contexto metropolitano, 
designadamente com Lisboa; 

 
P. As autarquias podem associar-se com vista à 

prossecução conjunta de parte ou da 
totalidade das respetivas competências em 
matéria de serviços públicos de transporte de 
passageiros. 

 
 
Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal 
de Loures, delibere, ao abrigo do disposto na 
alínea c) do n.º 2 do art.º 23.º e na alínea ee) 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 a celebração de Protocolo de Cooperação 
com o Município de Odivelas e com o 
Metropolitano de Lisboa E.P.E., nos termos da 
minuta em anexo, com o objeto de estudo, 
planeamento e concretização dum projeto de 
expansão da cobertura intermodal da atual linha 
amarela do Metropolitano de Lisboa, a partir de 
Odivelas, nas zonas de maior densidade urbana 

com continuidade entre os concelhos de Loures e 
Odivelas. 
 
A presente proposta tem enquadramento 
orçamental no Plano /Ação 2002/A/225, na rubrica 
10.04/02.02.14. 

 
 

Loures 24 de setembro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva n.º … , 
com sede em … , Loures, neste ato 
representado por … , ao abrigo do disposto no 
artigo 35.º, n.º 1, alínea a), do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, como primeiro 
outorgante; 
 
O Município de Odivelas, pessoa coletiva n.º … 
, com sede em … , Odivelas, neste ato 
representado por … , ao abrigo do disposto no 
artigo 35.º, n.º 1, alínea a), do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, como segundo 
outorgante; 
 
O Metropolitano de Lisboa, E. P. E., com sede na 
Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 28, 1069- 
095 Lisboa, NIPC 500192855, representada 
pelos Eng.º Vítor Manuel Jacinto Domingues dos 
Santos e Eng.ª Maria Helena Arranhado 
Carrasco Campos na qualidade, respetivamente, 
de Presidente e Vogal do Conselho de 
Administração, com poderes para o ato, 
doravante também designada por "Metropolitano 
de Lisboa", como terceiro outorgante. 
 
Em conjunto designados "Partes". 
 
 
Considerando que: 
 
A. A melhoria da mobilidade urbana é um dos 

principais desafios das próximas décadas 
para Portugal, e muito em particular para os 
municípios da área metropolitana de Lisboa, 
que assumem como política prioritária a 
transição para um padrão de mobilidade 
sustentável a nível económico, social e 
ambiental; 
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B. O Programa de Apoio à Redução Tarifária e o 
novo sistema tarifário implementado na Área 
Metropolitana de Lisboa em 1 de abril de 
2019, através do Regulamento AML n.º 278- 
A/2019, de 19 de março, trouxe novos 
utilizadores ao sistema de transporte público 
coletivo, mostrando que é possível alterar o 
modo e hábitos de mobilidade; 

 
C. Para continuar a dar resposta a este desafio, 

fidelizando e conquistando novos utilizadores, 
importa adequar a oferta de transporte público 
ao território e às necessidades da população, 
fomentando soluções que permitam reduzir a 
dependência do veículo próprio e assim dar 
qualidade de vida e saúde aos habitantes; 

 
D. A rede de transporte público coletivo 

rodoviário (TPCR) da área metropolitana de 
Lisboa, que resultará da conclusão do 
concurso internacional promovido pela AML 
e pelos municípios que a compõem, ainda 
que aumente substancialmente a oferta de 
serviço público de transporte, não resolverá 
as carências de transporte público estrutural 
de grande capacidade que se verificam, quer 
nas condições da rede existente, quer na 
sua ausência em eixos de ligação de polos 
de centralidade com relevante concentração 
de serviços, equipamentos, emprego ou 
habitação; 

 
E. Neste sentido, a par da estabilização da rede 

metropolitana de TPCR, é igualmente 
prioritária a estabilização da rede 
estruturante dos modos de transporte de 
maior capacidade, com que aquela se 
articulará, em termos de traçado e tipologia, 
de forma a permitir a reserva dos respetivos 
espaços canal, as melhores opções de 
gestão articulada de todos os meios, e 
soluções urbanísticas convidativas ao uso do 
transporte público; 

 
F. Os municípios de Loures e Odivelas 

entendem ser fundamental, para a coesão 
dos respetivos territórios, e destes com a 
região metropolitana, o reforço das redes de 
transporte coletivo em sítio próprio (TCSP) e 
de maior capacidade; 

 
G. O necessário reforço dos TCSP não pode 

continuar a ser protelado por sistemáticas 
alterações de modelo que, para além das 
consequências de descredibilização dos 
instrumentos de planeamento de suporte, se 
traduzem na injustificada persistência de 
carência de meios de mobilidade da 
população afetada e no risco de 
desarticulação intermodal; 

H. Compete aos municípios o planeamento, 
desenvolvimento, organização e articulação 
das redes e linhas do serviço público de 
transporte de passageiros, bem como dos 
respetivos equipamentos e infraestruturas, 
podendo para o efeito participar com outras 
entidades, no que diretamente se relacione 
com as respetivas atribuições; 

 
I. Constitui objeto do Metropolitano de Lisboa 

a exploração, em exclusividade e regime de 
serviço público, do transporte coletivo de 
passageiros fundado no aproveitamento do 
subsolo da cidade de Lisboa e dos concelhos 
limítrofes da Grande Lisboa, abrangidos pela 
respetiva área correspondente; 

 
J. O Metropolitano de Lisboa pode desenvolver 

vias para transporte coletivo parcialmente à 
superfície, em trincheira, ao nível do solo, ou 
em viaduto, quando razões de ordem técnico-
económica o justifiquem, bem como outras 
modalidades de transporte público de 
passageiros, fundadas na identidade 
tecnológica, ou contributivas para a 
otimização e racionalização do sistema de 
transportes; 

 
K. O Metropolitano de Lisboa tem em curso 

um plano de expansão da sua rede, e, 
nesse contexto, tem vindo a estudar as 
possibilidades de alargamento; 

 
L. A expectativa e necessidade sentida nos 

municípios de Loures e Odivelas, pela 
criação de linhas de TCSP que superem a 
deficiente capacidade do transporte coletivo 
rodoviário, designadamente nas áreas 
urbanas mais densificadas; 

 
M. Adicionalmente, os Municípios de Loures e 

Odivelas têm interesse em assegurar uma 
ligação rápida entre os aglomerados 
populacionais, os equipamentos de maior 
utilização e a estação Odivelas do 
Metropolitano de Lisboa, por forma a 
melhorar a conectividade dos seus territórios; 

 
N. Em face do exposto, as Partes Outorgantes 

concordam no desenvolvimento coordenado 
de estudos de planeamento de uma rede de 
TCSP que assegure a expansão e 
articulação dos serviços do Metropolitano de 
Lisboa, com as infraestruturas de 
conectividade regional, maximizando a 
eficiência e eficácia do serviço público de 
transporte de passageiros no seu conjunto; 
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O. Os municípios de Loures e Odivelas têm 
interesse em assegurar uma maior 
capacidade de ligação entre os respetivos 
territórios, particularmente os de maior 
densidade urbana, e destes no contexto 
metropolitano, designadamente com Lisboa; 

 
P. As autarquias podem associar-se com vista à 

prossecução conjunta de parte ou da 
totalidade das respetivas competências em 
matéria de serviços públicos de transporte de 
passageiros. 

 
 
As Partes Outorgantes obrigam-se, mútua e 
reciprocamente, a cumprir o presente Acordo de 
Cooperação ("Acordo"), em conformidade com os 
princípios gerais do Direito Administrativo e o 
disposto nos Artigos 1.º, 5.º e 5.º-B do Código 
dos Contratos Públicos, nos termos das 
cláusulas e regras seguintes: 

 
 

Cláusula 1.ª 
(Objeto) 

 
1. O presente Acordo tem por objeto definir os 

termos e condições da cooperação a 
estabelecer entre as Partes tendo em vista 
o estudo, planeamento e concretização dum 
projeto de expansão da cobertura intermodal 
da atual linha amarela do Metropolitano de 
Lisboa, a partir de Odivelas, nas zonas de 
maior densidade urbana com continuidade 
entre os concelhos de Loures e Odivelas. 

 
2. As Partes têm conhecimento de que a 

participação do Metropolitano de Lisboa 
neste projeto, incluindo o cumprimento das 
obrigações previstas no presente Protocolo, 
depende da prévia autorização da Tutela. 

 
 

Cláusula 2.ª 
(Finalidades do protocolo) 

 
1. As Partes pretendem, através da 

cooperação prevista no presente Acordo, 
promover o desenvolvimento de uma rede de 
transporte coletivo em sítio próprio (TCSP) 
que ligue os territórios de Loures e Odivelas 
e garanta o acesso intermodal. 

 
2. Para a prossecução deste fim, as Partes 

consideram necessário: 
 
a) Definir o quadro jurídico e institucional mais 

adequado para a promoção concertada do 
Projeto; 

b) Planear a rede e a inserção urbana das 
infraestruturas de transporte e definir a 
localização de Parques de Material e Oficinas 
e demais infraestruturas de apoio à 
exploração; 

c) Definir as soluções tecnológicas de suporte 
aos serviços de transporte a implementar, 
designadamente quanto à concretização da 
tipologia de serviço a adotar, 

d) Proceder à conceção das infraestruturas de 
transporte e de apoio à exploração, bem 
como definir o faseamento da execução 
(construção) daquelas infraestruturas; 

e) Definir o modelo e as soluções de 
financiamento das infraestruturas a executar; 

f) Definir os moldes de articulação dos serviços 
de transporte em causa, bem como os 
respetivos modelos de financiamento e de 
exploração; 

g) Avaliar a viabilidade económico-financeira 
global do Projeto. 

 
 
Envolver a Área Metropolitana de Lisboa (AML), 
no âmbito das competências relativas à 
articulação da rede de transportes metropolitana. 

 
 
 

Cláusula 3.ª 
(Compromissos) 

 
Para efeitos de desenvolvimento do Projeto, as 
Partes comprometem-se a: 
 
a) Cooperar, de um modo geral, para a 

prossecução dos objetivos visados pelo 
presente Acordo; 

b) Proceder à articulação entre as Partes 
Outorgantes; 

c) Adotar medidas para adequar os Planos de 
Ordenamento dos municípios abrangidos e 
reservar os espaços canais necessários à 
concretização do Projeto; 

d) Dar conhecimento às demais Partes da 
implementação dos instrumentos de 
planeamento ou atos de gestão urbanística 
com impacto relevante no Projeto, ou no 
espaço a cativar para a sua concretização; 

e) Cumprir, de forma diligente e atempada, 
quaisquer obrigações que venham a 
assumir, no âmbito do desenvolvimento do 
Projeto, para com as restantes Partes ou 
para com terceiros. 
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Cláusula 4.ª 
(Estudos e Planeamento) 

 
1. Cabe ao Metropolitano de Lisboa 

desenvolver os Estudos Prévios e 
avaliação da viabilidade e conceção do 
projeto de mobilidade de transporte. 

 
2. As Partes reconhecem o Metropolitano de 

Lisboa como detentor do know-how e 
adequada experiência para promoção dos 
estudos, dada a complementaridade dos 
trabalhos com o plano de expansão em 
curso da rede de Metropolitano por si 
desenvolvida. 

 
3. Quando em cumprimento do presente 

acordo, o Metropolitano de Lisboa recorra 
à subcontratação de terceiros, fica 
obrigado a promover os procedimentos 
pré-contratuais que, nos termos da 
legislação sobre contratação pública em 
vigor, seriam aplicáveis aos Municípios 
Outorgantes. 

 
4. Todas as Partes, no cumprimento do 

quadro legal aplicável, providenciam apoio 
técnico, jurídico e económico-financeiro à 
elaboração dos estudos necessários ao 
desenvolvimento do Projeto e ao 
cumprimento dos objetivos do presente 
Contrato previstos na Cláusula 2.ª, 
respeitando o princípio da prossecução do 
interesse público. 

 
5. As partes outorgantes comprometem-se a 

estabelecer as condições de inserção da 
solução a projetar para a rede, nos 
respetivos territórios sob sua tutela 
administrativa, particularmente de 
harmonização com as áreas urbanas 
envolvidas. 

 
 

Cláusula 5.ª 
(Enquadramento institucional) 

 
As Partes Outorgantes reconhecem, no 
envolvimento da AML, impactos positivos para 
o Projeto, comprometendo-se a permitir a 
participação desta entidade no protocolo e o 
alargamento do seu objeto, quando tal se 
revele adequado e se as Partes concordarem 
com esse alargamento. 

 
 
 
 
 
 

Cláusula 6.ª 
(Encargos e financiamento do Projeto) 

 
1. As Partes assumem conjuntamente, e de 

forma proporcional, os encargos resultantes 
da elaboração dos estudos e do Projeto, 
até ao montante total de 2.409.261,00 €. 

 
2. Para os efeitos previstos no número 

anterior, os Municípios reembolsam o 
Metropolitano de Lisboa dos custos por 
este suportados, para o fim acordado, de 
acordo com a seguinte repartição: 

 
Entidade Montante 

(acrescido de IVA 
à taxa legal em vigor, 

quando aplicável) 

Município de Loures 719.007,12 € 

Município de Odivelas 542.408,88 € 

 
3. Os Municípios, na data da assinatura do 

presente Acordo, adiantam, na respetiva 
proporção, 30% do montante referido no 
número anterior ao Metropolitano de 
Lisboa, acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor. 

 
4. O valor remanescente imputável a cada 

Município será pago ao Metropolitano de 
Lisboa em 15 mensalidades sucessivas de 
valor igual, a que acresce IVA à taxa 
legal em vigor, sendo o primeiro 
pagamento devido no final do mês seguinte 
ao da assinatura do Acordo. 

 
5. Sem prejuízo do disposto nos números 

anteriores, as Partes Outorgantes 
comprometem-se a viabilizar a obtenção 
de financiamento para o Projeto, 
designadamente europeu, sempre que o 
mesmo revele ter enquadramento. 

 
 

Cláusula 7.ª 
(Grupo de Trabalho) 

 
Para dar cumprimento aos objetivos do 
presente Acordo, as Partes acordam constituir 
um Grupo de Trabalho, que garanta o 
acompanhamento permanente do 
desenvolvimento do Projeto. 
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Cláusula 8.ª 
(Comunicações) 

 
Quaisquer comunicações a efetuar entre as 
Partes Outorgantes nos termos do presente 
Acordo são suficientes, válidas e eficazes, a 
partir da data da sua receção, desde que feitas 
por escrito, através de carta ou e-mail para 
qualquer um dos endereços ou contactos que 
os outorgantes indicam na presente cláusula: 
 
Município de Loures: 
 
Morada: 
Telefone: +351 21 
E-mail: 
 
 
Município de Odivelas: 
Morada: 
Telefone: +351 21 
E-mail: 
 
 
Metropolitano de Lisboa: 
Morada: 
Telefone: +351 21 
E-mail: 

 
 

Cláusula 9.ª 
(Boa-fé) 

 
1. As partes, na qualidade em que intervêm, 

aceitam de boa-fé o presente Acordo, nos 
seus precisos termos, comprometendo-se a 
cumprir as suas cláusulas bem como a 
cooperar entre si, tendo em vista o 
cumprimento célere e pacífico das 
obrigações assumidas, nomeadamente 
através do exercício do dever de informação 
mútua. 

 
2. As Partes comprometem-se a desenvolver 

todos os esforços para resolver, por acordo, 
os eventuais litígios emergentes da execução 
e interpretação do presente protocolo. 

 
 

Cláusula 10.ª 
(Direito de Resolução) 

 
1. Qualquer das Partes pode resolver o 

presente acordo fundado em incumprimento 
de uma das outras, mediante comunicação 
escrita dirigida a todas, e encaminhada 
para os endereços eletrónicos institucionais 
referidos na cláusula 8.ª invocando os 
fundamentos. 

 

2. Sempre que o incumprimento for sanável, as 
partes só podem exercer o direito de 
resolução do Acordo caso, a parte faltosa, 
notificada para o sanar no prazo de 15 
(quinze) dias, não proceda à referida 
sanação. 

 
 

Cláusula 11.ª 
(Duração, produção de efeitos 

e modificações) 
 

1. O presente Acordo é celebrado pelo prazo 
de 16 (dezasseis) meses, o qual pode ser 
prorrogado por acordo escrito entre as 
Partes. 

 
2. O Acordo entra em vigor na data da respetiva 

assinatura. 
 
3. O presente Acordo pode ser modificado por 

acordo escrito entre as Partes Outorgantes, 
sob a forma de adenda. 

 
 

Cláusula 12.ª 
(Regime subsidiário) 

 
O presente Acordo rege-se, no omisso, pela 
Parte III do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, pelo Código do Procedimento 
Administrativo, pelos princípios gerais de 
direito administrativo e demais legislação 
aplicável. 
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(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo n.º 32.843/L/OR 
Ascensão Imobiliária, Lda. 
Proposta de aprovação da realização de obra 
coerciva para conclusão das obras de urbanização 
em falta, relativas ao alvará de licença de 
loteamento n.º 01/2001 (Urbanização da Quinta 
dos Fartos, Apelação, União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação), e de acionamento 
da garantia bancária existente, nos termos das 
informações dos serviços, 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 479/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fl. 2405 e o despacho do Sr. Diretor do 
DPGU, a fl. 2406; 

 
B. Que tendo sido realizada vistoria para receção 

provisória das obras de urbanização da 
Urbanização da Quinta dos Fartos, nos termos 
do alvará de loteamento 01/2001, em 09-07-
2018, e apesar da conclusão favorável da 
respetiva comissão, se veio a concluir que os 
arranjos exteriores não se encontravam em 
condições de receção e consequente ulterior 
manutenção; 

 
C. Que apesar dos esforços e procedimentos 

formais desencadeados para a conclusão dos 
trabalhos em falta por parte do urbanizador os 
mesmos não vieram a ser concluídos; 

 
D. Que atendendo ao tempo decorrido e ao facto 

de aos edifícios já licenciados, construídos e 
ocupados com as respetivas licenças de 
utilização, importa garantir a conclusão das 
obras de urbanização e criação de condições 
para a regular conservação dos espaços 
públicos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença de loteamento n.º 01/2001, da 
Urbanização da Quinta dos Fartos, na Apelação, 
na União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, no âmbito do processo 32.843/L/OR, 
em nome de Ascensão Imobiliária, Lda., com base 
no disposto dos n.ºs 1 e 3 do artigo 84.º do RJUE 
(Regime Jurídico da Urbanização e Edificação), 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação em vigor, aprovar: 
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1. A realização de obra coerciva para conclusão 
das obras de urbanização em falta, relativas 
ao alvará de loteamento n.º 01/2001, nas 
condições da proposta dos serviços, a folha 
2406 do processo em referência; 

 
2. Acionamento da garantia bancária n.º AZ-

120483, do Banco Comercial Português, SA - 
Sociedade Aberta, no valor de 200.070,74 € 
(duzentos mil e setenta euros e setenta e 
quatro cêntimos), cativando 89.087,22 € 
(oitenta e nove mil e oitenta e sete euros e 
vinte e dois cêntimos), face à estimativa 
orçamental para execução das obras de 
urbanização em falta. 

 
... 

 
Loures, 28 de setembro 2020 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

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

Proposta de ratificação do despacho exarado pelo 
Sr. Presidente da Câmara, de 6 de outubro de 
2020, de aprovação de resolução fundamentada 
nos termos do n.º 1 do Artigo 128.º do Código do 
Processo dos Tribunais Administrativos, referente 
a tomada de posse administrativa do terreno sito 
na Quinta do Gradil - Rua Pero Escobar, Bairro de 
São Francisco, Camarate, ocupado pela 
Repunmar Logística e Trânsito Lda., de que é 
proprietária a Sociedade Transportadora Ideal do 
Bairro de Alcântara Lda., nos termos do artigo 
107.º do Regime Jurídico da Edificação e 
Urbanização. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 486/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Foi exarado o despacho do Sr. Vereador Tiago 

Matias, de 22 de setembro de 2020, proferido 
por delegação de competências do Presidente 
da Câmara Municipal (despacho n.º 1/2020), 
com seguinte teor: 

 
1. "A tomada de posse administrativa do terreno 

sito na Quinta do Gradil - Rua Pero Escobar, 
Bairro de São Francisco, Camarate, ocupado 
pela Repunmar- Logística e Trânsito Lda., de 
que é proprietária a Soc. Transportadora Ideal 
do Bairro de Alcântara Lda., nos termos do 
artigo 107.º do Regime Jurídico da Edificação 
e Urbanização; 

 
2. A produção de efeitos da posse administrativa 

no dia 01 de outubro de 2020 e pelo tempo 
necessário para a retirada de todos os 
contentores e reposição do terreno, 
estimando-se um período de 30 dias; 

 
3. A execução coerciva da retirada dos 

contentores, devendo esta operacionalizar-se 
através de: 

 

•••• Selagem das entradas dos parques não sendo 
permitida a entrada de mais contentores, 
permitindo-se apenas a retirada destes; 

 

•••• Auxílio da Polícia Municipal; 
 

•••• Notificação dos seguintes agentes de 
atividade económica e logística da tomada de 
posse administrativa e impedimento do uso do 
parque para depósito de contentores: 

 
o Porto de Lisboa; 
o Porto de Sines; 
o AGEPOR - Associação dos Agentes de 

Navegação de Portugal; 
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o APAT - Associação dos Transitários de 
Portugal; 

o Outros Agentes Marítimos a operar nos Portos 
Portugueses, para o caso de gerirem 
contentores depositados neste parque, que os 
retirem imediatamente face à tomada de 
posse administrativa e impedimento de 
atividade do parque de contentores.". 

 
B. Em 02 de outubro de 2020, cerca das 17 

horas foi a Câmara Municipal de Loures citada 
via correio eletrónico de uma providencia 
cautelar interposta pela Transportadora Ideal 
do Bairro de Alcântara, que com o n.º 
1471/20.4BELB-AP, corre termos pela da UO 
4 do Tribunal Administrativo do Círculo de 
Lisboa, em que é formulado o seguinte pedido: 

 
"Nestes termos e nos mais de Direito, deve ser 
decretada a imediata suspensão da eficácia do 
Despacho do Vereador Tiago Matias, por 
delegação do Presidente da Câmara Municipal de 
Loures, datado de 26/05/2020, que indeferiu o 
pedido de licenciamento do parque de contentores 
pelas ora requerentes, denominado remodelação 
de terminal multiusos-porto seco, sito na rua Pero 
Escobar, n.º 18, Quinta do Gradil, Camarate, bem 
como do ato administrativo subsequente e de 
natureza executória daquele, praticado pela 
mesma entidade ... que ordenou a tomada de 
posse administrativa do terreno sito na Quinta do 
Gradil, Rua Pero Escobar, Bairro de São 
Francisco, Camarate, para execução coerciva da 
retirada dos contentores e reposição do terreno 
nas condições em que se encontrava 
anteriormente a partir de 01 de outubro de 2020". 
 
C. É gravemente prejudicial para o interesse 

público o deferimento da execução do 
despacho referido em B. e por estar perante 
circunstâncias excecionais e não sendo 
possível reunir a Câmara Municipal foi por 
mim aprovada resolução fundamentada 
relativa à providência cautelar apresentada 
pela Transportadora Ideal do Bairro de 
Alcântara, Lda.. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, 
conjugado com o n.º 1do artigo 128.º do CPTA, 
delibere ratificar o meu despacho de 6 de outubro 
de 2020 de aprovação da resolução 
fundamentada, que se anexa: 

 
 
 

Loures, 6 de outubro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 

DESPACHO 
 

Reconheço ser gravemente prejudicial para o 
interesse público o deferimento da execução do 
despacho supra. 
 
Por isso o abrigo do n.º 1do artigo 128.º do CPTA 
e dos poderes de urgência conferidos pelo n.º 3 do 
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, na sua atual 
redação, estando perante circunstâncias 
excecionais e não sendo possível reunir a Câmara 
Municipal, aprovo a presente resolução. 
 
Remeta-se a ratificação na próxima reunião a 
realizar após esta data. 

 
Loures, 06 de outubro de 2020 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Loures 

 
(a) Bernardino Soares 

 
 
 

RESOLUÇÃO FUNDAMENTADA 
 

Nos termos do n.º 1 do Artigo 128.º 
do Código do Processo 

dos Tribunais Administrativos 
 

Considerando que: 
 
1. A Repunmar - Logística e Trânsito, Lda., e a 

Sociedade Transportadora Ideal do Bairro de 
Alcântara, vêm ocupando há anos um terreno 
sito na Quinta do Gradíl, Rua Pero Escobar, 
Bairro de São Francisco, em Camarate, para o 
comércio de depósito e reparação de 
contentores marítimos sem a necessária 
licença administrativa; 

 
2. Constatado este facto foi aberto procedimento 

de tutela da legalidade urbanística, com o 
número 36/CC/2016 nos termos do disposto 
nos artigos 102.º e seguintes do RJUE; 

 
3. Em 16/05/2017 foi proferida decisão final 

deste processo, determinando-se a cessação 
da utilização do parque para a atividade de 
comércio e reparação de contentores 
marítimos. Foi ainda concedido o prazo de 30 
dias para a sua retirada voluntária e reposição 
do terreno na situação em que se encontrava; 
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4. A Repunmar - Logística e Trânsitos, Lda. foi 
notificada deste despacho em 23/05/2017, 
através de mandato da Polícia Municipal; 

 
5. Esta Decisão foi impugnada no Tribunal 

Administrativo de Círculo de Lisboa e 
interposta Providência Cautelar para 
suspensão da eficácia do ato conforme 
processo n.º 863/17.0BESNT, que tramitou 
pela UO 3 no Tribunal supra referido; 

 
6. Da sentença proferida pelo Tribunal 

Administrativo de Círculo de Lisboa, foi 
interposto recurso para o Tribunal Central 
Administrativo do Sul, que em acórdão 
transitado em julgado decidiu: 

 
a. "Manter o decretamento da Providência 

Cautelar sujeita à seguinte condição 
resolutiva de indeferimento do pedido de 
licenciamento urbanístico da parcela em 
causa para parqueamento e reparação de 
contentores a apresentar pela requerida no 
prazo de 60 dias contados do trânsito em 
julgado da decisão cautelar, com junção do 
parecer atual da ANA - Aeroportos de 
Portugal.". 

 
 
7. A decisão transitou em julgado, não sendo 

possível o recurso ordinário contra esta 
decisão; 

 
8. A propriedade do terreno supra identificado foi, 

entretanto, adquirida pela Sociedade 
Transportadora Ideal do Bairro de Alcântara 
Lda., empresa que em conjunto com a 
sociedade Repunmar fazem publicamente 
parte do Grupo "Silvestre"; 

 
9. Na sequência do Acórdão proferido pelo 

Tribunal Central Administrativo do Sul a 
Sociedade Transportadora Ideal do Bairro de 
Alcântara Lda. efetuou junto dos serviços 
municipais o pedido de licenciamento do 
parque ao qual foi dado o número de processo 
67419/URB/L/E. Este pedido de licenciamento 
foi indeferido em 26 de maio de 2020, e o 
indeferimento foi devidamente notificado à 
empresa nesse mesmo dia; 

 
10. Consequentemente, nos termos do acórdão 

proferido pelo TCAS, caducou a Providência 
Cautelar interposta contra o ato da autarquia 
para cessação da atividade e retirada dos 
contentores. Ou seja, deixou de estar 
suspenso o ato, produzindo plenos efeitos o 
despacho do Sr. Vereador Tiago Matias, de 16 
de maio 2017, para a cessação da atividade 
naquele terreno face à inexistência de Licença 
de Utilização do prédio para aquele uso. 

11. Contudo, e até à data de 22 de setembro de 
2020, a Sociedade Repunmar - Logística e 
Trânsitos, Lda. e a Sociedade Transportadora 
Ideal do Bairro de Alcântara Lda., não deram 
cumprimento ao despacho de cessão da 
atividade de comércio e manutenção de 
contentores e reposição do terreno de forma 
voluntária, mantendo-se os contentores 
marítimos no local; 

 
12. Mantêm-se também as queixas dos 

moradores do Bairro de São Francisco quanto 
à operação do parque de contentores e 
mantêm-se as perturbações do trânsito na 
zona, a perturbação da segurança, 
tranquilidade e ambiente público. 

 
13. Designadamente, em virtude de o parque de 

contentores se localizar junto a esta zona 
habitacional, a produção de ruído, poeiras, 
provocada pela movimentação de camiões e 
empilhadores de carga de contentores, 
prejudica gravemente os moradores, conforme 
queixas reportadas à autarquia e também 
refletidas em abaixo-assinado destes. 

 
14. Os residentes na imediação do parque são 

ainda prejudicados em termos de desafogo de 
vistas, decorrente de uma linha de 
contentores, com o efeito de uma parede de 
metal de vários metros de altura, junto à 
primeira linha dos edifícios habitacionais; 

 
15. A atividade acarreta também um risco sobre a 

segurança de pessoas e bens, dada a 
possibilidade de queda de contentores para a 
via pública e sobre parte do edificado, como 
de resto já sucedeu, tendo um contentor 
marítimo caído no quintal duma fração 
habitacional ao nível do piso térreo de um 
edifício de vários andares, que só não teve 
consequências trágicas por, 
momentaneamente, não se encontrar ninguém 
no local; 

 
16. Causa ainda grave prejuízo, em toda a 

Freguesia de Camarate, o incremento do 
tráfego de camiões pesados com 
semirreboques, em arruamentos que não 
foram dimensionados para este trânsito, e que 
se reflete quer na degradação acelerada da 
estrutura viária, quer pelo congestionamento 
do trânsito no local, já de si difícil, por se tratar 
de uma área a reestruturar urbanisticamente; 

 
17. Em agravante, e após sustada a decisão 

municipal de 16/05/2017, para cessação da 
atividade do Parque, por interposição daquela 
providência cautelar, o prejuízo agravou-se, 
face à constatação do crescimento do Parque 



 

 
N.º 20 

 

 
 

7 de OUTUBRO 
de 2020 

 
 
 
 

25 

 

de Contentores para fora dos limites do 
terreno da requerente, onde a empresa 
Repunmar, (pertencente ao mesmo grupo 
económico da requerente), deposita também, 
sem licença municipal, mais contentores numa 
continuidade de expansão de área ocupada 
com contentores marítimos naquela 
Freguesia; 

 
 
18. Verificada a condição da caducidade da 

Providência Cautelar fixada pelo Tribunal 
impôs-se em consequência executar o 
despacho do Senhor Vereador Tiago Matias, 
de 16 de maio de 2017, pois como havia sido 
advertida a Sociedade Repunmar - Logística e 
Trânsitos, Lda., no mandato da Polícia 
Municipal de 23 de maio de 2017, caso não 
cessasse a atividade voluntariamente, poderia 
ter lugar a posse administrativa do terreno 
para execução coerciva da retirada dos 
contentores e reposição do terreno nas 
condições em que se encontrava, conforme 
disposto no artigo 107.º do RJU E; 

 
 
19. Foi neste contexto que foi exarado o despacho 

do Sr. Vereador Tiago Matias, de 22 de 
setembro de 2020, proferido por delegação de 
competências do Sr. Presidente da Câmara 
Municipal (despacho n.º 1/2020), com seguinte 
teor: 

 
1. “A tomada de posse administrativa do 

terreno sito na Quinta do Gradil - Rua Pero 
Escobar, Bairro de São Francisco, 
Camarate, ocupado pela Repunmar 
Logística e Trânsito Lda., de que é 
proprietária a Soc. Transportadora Ideal do 
Bairro de Alcântara Lda., nos termos do 
artigo 107.º do Regime Jurídico da 
Edificação e Urbanização; 

 
2. A produção de efeitos da posse 

administrativa no dia 01 de outubro de 2020 
e pelo tempo necessário para a retirada de 
todos os contentores e reposição do 
terreno, estimando-se um período de 30 
dias; 

 
3. A execução coerciva da retirada dos 

contentores, devendo esta operacionalizar-
se através de: 

 
•••• Selagem das entradas dos parques não 

sendo permitida a entrada de mais 
contentores, permitindo-se apenas a 
retirada destes; 

•••• Auxílio da Polícia Municipal; 
 

•••• Notificação dos seguintes agentes de 
atividade económica e logística da tomada 
de posse administrativa e impedimento do 
uso do parque para depósito de 
contentores: 

 
o Porto de Lisboa; 
o Porto de Sines; 
o AGEPOR- Associação dos Agentes de 

Navegação de Portugal; 
o APAT- Associação dos Transitários de 

Portugal; 
o Outros Agentes Marítimos a operar nos 

Portos Portugueses, para o caso de 
gerirem contentores depositados neste 
parque, que os retirem imediatamente face 
à tomada de posse administrativa e 
impedimento de atividade do parque de 
contentores." 

 
20. Em 02 de outubro de 2020, cerca das 17 

horas foi a Câmara Municipal de Loures citada 
via correio eletrónico de uma providencia 
cautelar interposta pela Transportadora Ideal 
do Bairro de Alcântara, que com o n.º 
1471/20.4BELB-AP, corre termos pela da UO 
4 do Tribunal Administrativo do Círculo de 
Lisboa, em que é formulado o seguinte pedido: 

 
"Nestes termos e nos mais de Direito, deve ser 
decretada a imediata suspensão da eficácia do 
Despacho do Vereador Tiago Matias, por 
delegação do Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, datado de 26/05/2020, que indeferiu 
o pedido de licenciamento do parque de 
contentores pelas ora requerentes, 
denominado remodelação de terminal 
multiusos - porto seco, sito na rua Pero 
Escobar, n.º 18, Quinta do Gradil, Camarate, 
bem como do ato administrativo subsequente e 
de natureza executória daquele, praticado pela 
mesma entidade ... que ordenou a tomada de 
posse administrativa do terreno sito na Quinta 
do Gradil, Rua Pero Escobar, Bairro de São 
Francisco, Camarate, para execução coerciva 
da retirada dos contentores e reposição do 
terreno nas condições em que se encontrava 
anteriormente a partir de 01 de outubro de 
2020.". 
 
21. Quando seja requerida a suspensão da 

eficácia de um ato administrativo, a autoridade 
administrativa, recebido o duplicado do 
requerimento, não pode iniciar ou prosseguir a 
execução, salvo se, mediante resolução 
fundamentada, reconhecer, no prazo de 15 
dias, que o deferimento da execução será 
gravemente prejudicial para o interesse 
público. 
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22. O ato que ordenou a tomada de posse 
administrativa não é um ato consequente do 
ato que indeferiu o pedido de licenciamento, 
mas sim um ato de execução do despacho 
proferido pelo Vereador Tiago Matias em 
16/05/2017. 

 
23. Em consequência tendo a suspensão da 

eficácia desse ato sido sufragada 
judicialmente em que se condicionou a 
execução do mesmo ao indeferimento do 
licenciamento, desde logo se pode concluir, 
que verificada essa condição o protelamento 
na execução do ato geraria grave lesão para o 
interesse público. 

 
24. Acresce que, dos fundamentos do 

indeferimento do pedido de licenciamento se 
extrai a existência de razões que a 
manutenção da situação é gravemente 
prejudicial para o interesse público: 

 
a) Incompatibilidade da atividade com a 

ocupação habitacional contígua; 
 
b) Impacto negativo na qualidade de vida dos 

moradores do bairro contíguo, 
designadamente o direito ao descanso, à 
salubridade e à melhor qualidade de vida 
possível, prejudicada pelo ruído e poeiras das 
máquinas empilhadoras e camiões que 
operam nas cargas e descargas de 
contentores, no tráfego e na reparação; 

 
c) Impacto na qualidade do ar devido aos gases 

gerados pelos camiões e máquinas 
empilhadoras; 

 
d) O risco de queda para a via pública de 

contentores, corno já ocorreu antes; 
 
e) Os perigos resultantes do continuo tráfego de 

veículos pesados de mercadorias que 
transportam os contentores através de um 
sistema viário inadequado, incluindo o 
atravessamento do núcleo populacional do 
Bairro de São Francisco; 

 
f) O "emparedamento" de algumas habitações 

do Bairro de São Francisco provocado pela 
sobreposição dos contentores. 

 
g) A presença do Parque de contentores naquele 

local não contribui para o investimento privado 
na área, nem designadamente para o 
desenvolvimento de instrumentos de 
ordenamento do território por iniciativa dos 
proprietários ou em colaboração com o 
município de modo a acelerar a reestruturação 
local. A sua permanência por mais tempo só 
vem agravar este desiderato. 

 

h) A presença do Parque de contentores impede 
a construção de uma via estruturante (L7) 
prevista no PDM, que visa revitalizar a zona. 

 
25. A atividade pretendida pelos interessados para 

o local, viola disposições do Plano Diretor 
Municipal, como resulta do despacho que 
indeferiu o licenciamento; 

 
26. Os prejuízos atrás relatados para o ambiente, 

para a saúde e segurança das populações e 
consequentemente para o interesse público 
impõem que em face do princípio da 
precaução e da prevenção seja mantida a 
imediata execução dos atos impugnados, 

 
27. Termos em que o diferimento da execução da 

tomada de posse administrativa decidida por 
despacho do Vereador Tiago Matias, de 22 de 
setembro de 2020, e do ato que indeferiu o 
licenciamento do parque de contentores, é 
gravemente prejudicial para o interesse 
publico o que se reconhece na presente 
resolução fundamentada, proferida ao abrigo e 
nos termos do artigo 128.º do Código de 
Processos nos Tribunais Administrativos 
(CPTA). 

 
 

Loures, 6 de outubro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 
 

Processo n.º 59558/LA/L/OR 
Comissão de Administração Conjunta do 
Bairro da Bogalheira 
Proposta de aprovação das alterações ao projeto 
de loteamento, das alterações ao projeto de 
arranjos exteriores, do valor das taxas urbanísticas 
devidas e respetivos momentos de pagamento, de 
homologação do auto de vistoria às obras de 
urbanização, de fixação de prazo para a conclusão 
das obras de urbanização, de aprovação do valor 
de caução para garantia das obras de urbanização 
e de aprovação da emissão do alvará de licença 
de loteamento e respetivas condições, nos termos 
das informações dos serviços. 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 477/2020 
 

Considerando: 
 
A. A formalização do procedimento de 

licenciamento da operação de loteamento da 
AUGI-Bogalheira, em Camarate, processo n.º 
59558/LA/L/OR, a sua correta instrução e o 
reconhecimento do estado de execução das 
obras de urbanização e do que está por 
alterar; 

 
B. A anterior deliberação de Reunião de Câmara 

de 07.02.2013, que aprovou o projeto de 
loteamento deste bairro e a de 02.11.2016 que 
autorizou a execução das obras de 
urbanização; 

 
C. O referido na informação n.º 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere nos termos do 
disposto nos art.ºs 24.º a 29.º da Lei n.º 91/95, de 
2 de setembro, com a redação vigente, 
subsidiariamente pelas disposições do DL n.º 
555/99, de 16 de dezembro, igualmente na 
redação vigente, e nas condições da informação 
dos serviços n.º 94/DAUGI/JS/RMH/ID/2020, ainda 
da informação do Chefe de Divisão: 
 
1. Aprovar alterações ao projeto de loteamento; 
 
2. Aprovar alterações ao projeto de arranjos 

exteriores; 
 
3. Aprovar o valor das taxas urbanísticas devidas 

pela emissão da licença de loteamento, pela 
realização, manutenção e reforço de 
infraestruturas e pela compensação por falta 
de área de cedência e respetivos momentos 
de pagamento; 

 
4. Homologar o auto de vistoria às obras de 

urbanização; 
 
5. Fixar o prazo para a conclusão das obras de 

urbanização; 
 
6. Aprovar o valor de caução para garantia das 

obras de urbanização; 
 

7. Aprovar a emissão do alvará de licença de 
loteamento e as respetivas condições. 

 
 

Loures, 29 de setembro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

TOPONÍMIA 
 

Processo n.º 31.838/OM-A 
Toponímia de Fanhões 
Proposta de atribuição de denominação 
toponímica para arruamento em Ribas de Cima e 
Cabeço de Montachique, na Freguesia de 
Fanhões. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 478/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, a fl. 
814; 

 
B. Que o topónimo proposto reporta ao Parque 

Municipal de Montachique, equipamento 
servido pelo arruamento em questão; 

 
C. Que a proposta da presente denominação foi 

aprovada na reunião do Executivo na 4.ª 
Reunião Ordinária da Assembleia de 
Freguesia de Fanhões, realizada no dia 10 de 
dezembro de 2019. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, para 
as localidades de Ribas de Cima e Cabeço de 
Montachique, na freguesia de Fanhões: 
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Aprovar a denominação da Rua do Parque 
Municipal, ao troço de arruamento com início na 
Rua António dos Santos Saúde e Vida e Rua 
Mário Cardoso e termo na Rua Manuel Pedro 
Franco. 
 
... 

 
Loures, 28 de setembro de 2020 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
 

Ribas de Cima e Cabeço de Montachique 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA 
 
Rua do Parque Municipal 
 
Início: Rua António dos Santos Saúde e Vida e 
Rua Mário Cardoso 
Termo: Rua Manuel Pedro Franco 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

Proposta de aprovação da execução de serviços 
complementares, no montante de 48.003,33 €, 
relativo a acertos do prémio de seguro de 
acidentes de trabalho, no âmbito do contrato n.º 
178/2019 celebrado entre o Município de Loures e 
a entidade Seguradoras Unidas, S.A.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 481/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação de toda a 

tramitação procedimental, devida no âmbito do 
respetivo procedimento aquisitivo, pela 
Câmara Municipal, houve lugar à celebração 
do contrato n.º 178/2019, entre o Município de 
Loures e a entidade Seguradoras Unidas, 
S.A., cujo objeto é a "Aquisição de Apólices de 
Seguro", com um período de vigência de um 
ano, com início de produção de efeitos em 01 
de agosto de 2019 e termo a 31 de julho de 
2020; 

 

B. O preço contratual do referido contrato foi de 
665.734,84 €, correspondente às apólices de 
acidentes de trabalho, multirriscos, máquina 
casco, bens em leasing e arvoredo; 

 
C. Estabelece o referido contrato n.º 178/2019 

(cfr. Programa de Seguros - Apêndice I, 
cláusula 24.ª do Caderno de Encargos do 
Contrato), que a apólice Acidentes de 
Trabalho (Ap. n.º 5652632) é um seguro de 
prémio variável (de acordo com as "folhas de 
férias"), mensal, sem cargas de 
fracionamento, sendo que a emissão de recibo 
de acerto de prémio relativo ao ajuste entre a 
massa salarial estimada e real seria efetuado 
pela seguradora, no prazo máximo de 60 dias, 
após o final do contrato; 

 
D. Na modalidade de seguro de prémio variável, 

a apólice cobre retribuições seguras variáveis, 
sustentando-se num capital estimado (massa 
salarial estimada) de acordo com as folhas de 
remuneração, vulgarmente designadas folhas 
de férias; 

 
E. Sendo o conteúdo do contrato variável, 

determinado em função das folhas de férias 
enviadas à seguradora, será em função das 
folhas de férias que se determina o ajuste de 
prémio realizado no final do contrato, sendo 
que o acerto do prémio é, pois, resultado da 
diferença entre o capital (massa salarial) 
estimado e o capital (massa salarial) 
declarado mensalmente pelo Departamento de 
Recursos Humanos (DRH) junto da 
seguradora, decorrente quer do incremento do 
número de trabalhadores, quer do aumento 
dos salários, subsídios e outros; 

 
F. O capital estimado indicado foi de 

32.958.890,00 € e o capital efetivamente 
declarado foi de 35.640.641,50 €, daí 
resultando um aumento de capital de 
2.681.751,63 €, ao qual foi aplicada a taxa do 
contrato bem como os devidos encargos 
legais, daí resultando, pois, um montante 
adicional de 48.003,33 €; 

 
G. Tendo o contrato n.º 178/2019 cessado efeitos 

a 31 de julho de 2020, foi enviado, pela 
seguradora, nos termos previstos 
contratualmente, o recibo adicional de acerto 
de prémio da apólice acidentes de trabalho n.º 
5652632, correspondente à anuidade de 01 de 
agosto de 2019 a 31 de julho de 2020, no 
referido montante de 48.003,33 €, bem como 
informação que evidencia os cálculos 
efetuados para o acerto do seguro; 
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H. O recibo foi validado pelo mediador de 
seguros ao serviço do Município de Loures, a 
Ponto Seguro - Mediação de Seguros, Lda. 
(doravante designado Ponto Seguro), 
conforme doc. E/79501/2020, de 18 de agosto; 

 
I. Do ponto de vista legal, está em causa a 

execução de serviços complementares, nos 
termos previstos no Contrato n.º 178/2019 e 
no artigo 454.º, n.º 1 e n.º 2, do Código dos 
Contratos Públicos, conforme evidenciado 
pela Ponto Seguro, estando cumpridas as 
condições e os limites de despesa expressos 
nas citadas disposições legais; 

 
J. Conforme informação prestada pela Ponto 

Seguro, a execução dos serviços 
complementares, no montante de 48.003,33 €, 
relativo a acertos do prémio de seguro de 
acidentes de trabalho, nos termos supra 
referenciados, em face do regime previsto no 
art.º 375.º, aplicável por força do disposto no 
artigo 454.º, n.º 6, do Código dos Contratos 
Públicos, carece ser autorizada pelo órgão 
competente para contratar, no caso, a Câmara 
Municipal e ser promovida a respetiva 
formalização por escrito; 

 
K. A despesa será suportada através da rubrica 

0301/010309, Plano 2013-A34; 
 
L. Cabe, pois, submeter ao órgão competente 

para a decisão de contratar, a Câmara 
Municipal de Loures, a aprovação da 
execução dos serviços complementares, no 
montante de 48.003,33 €, relativo a acertos do 
prémio de seguro de acidentes de trabalho, no 
âmbito da apólice n.º 5652632, do contrato n.º 
178/2019, celebrado entre o Município de 
Loures e a entidade Seguradoras Unidas, S.A. 
e conforme nesse mesmo contrato previsto. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos do disposto no contrato n.º 178/2019 e nos 
artigos 375.º e 454.º, n.ºs 1, 2 e 6, do Código dos 
Contratos Públicos (na sua versão atual), aprovar 
a execução dos serviços complementares, no 
montante de 48.003,33 €, relativo a acertos do 
prémio de seguro de acidentes de trabalho, no 
âmbito do referido contrato celebrado entre o 
Município de Loures e a entidade Seguradoras 
Unidas, S.A.. 

 
 
 
 
 

Loures, 2 de outubro de 2020 
 

O Vereador 
 

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

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de admissão de 6 trabalhadores, da 
categoria de Assistente Operacional, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, por utilização 
da reserva de recrutamento interna de 
procedimento concursal, a afetar ao Departamento 
de Educação para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 483/2020 

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

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

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho na categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional; 

 
C. Em resultado do procedimento concursal para 

constituição de reserva de recrutamento para 
a carreira de Assistente Operacional, 
aprovado por deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, na 45.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 11 de setembro de 2019 e 
publicado em Diário da República, 2.ª série, 
n.º 224, de 21 de novembro de 2019, Aviso n.º 
18716/2019, foi constituída reserva de 
recrutamento interna, válida até 27 de 
fevereiro de 2022; 
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D. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei 
Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
o órgão ou serviço pode promover o 
recrutamento de trabalhadores necessários ao 
preenchimento dos postos de trabalho 
previstos no Mapa de Pessoal; 

 
E. O montante máximo a afetar ao recrutamento 

de trabalhadores necessários à ocupação de 
postos de trabalho previstos e não ocupados 
no Mapa de Pessoal foi aprovado pela 
Câmara Municipal de Loures e inscrito na 
classificação económica do orçamento 
municipal 01.01.04.04 - recrutamento de 
pessoal para novos postos de trabalho; 

 
F. Existe relevante interesse público no 

recrutamento de Assistentes Operacionais 
para o exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho, uma 
vez que o cumprimento dos rácios legalmente 
estipulados não é suficiente para dar resposta 
integral às reais necessidades das unidades 
educativas, fortemente afetadas pela 
pandemia. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 6 trabalhadores, da categoria de 
Assistente Operacional, para constituição de 
vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 
224, de 21 de novembro de 2019, Aviso n.º 
18716/2019, a afetar ao Departamento de 
Educação para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho. 

 
 

Loures, 1 de outubro de 2020. 
 

O Vereador dos Recursos Humanos 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 

Proposta de admissão de 14 trabalhadores, da 
categoria de Assistente Operacional, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo, até ao termo do 
ano escolar 2020/2021, ao abrigo da Portaria n.º 
586-A/2020, de 28 de setembro, por utilização da 
reserva de recrutamento interna do procedimento 
concursal, a afetar a agrupamentos escolares 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 487/2020 
 

Considerando que: 
 
A. A Portaria n.º 586-A/2020, de 28 de setembro, 

estabelece, a título excecional e temporário, a 
contratação a termo resolutivo certo de um 
número de assistentes operacionais em 
exercício de funções nas escolas do concelho, 
até ao termo do ano escolar 2020/2021, 
adequando-o às necessidades adicionais 
impostas pela pandemia; 

 
B. Nos termos do artigo 3.º, n.º 3, da 

supramencionada Portaria, o número de 
assistentes operacionais a contratar ao abrigo 
da Portaria em causa será de 14, conforme 
indicado pelos Serviços do Ministério da 
Educação; 

 
C. O reforço temporário e excecional destes 

assistentes operacionais é financiado 
exclusivamente por verbas provenientes de 
fundos comunitários ou de mecanismos de 
antecipação dos mesmos, processados nos 
termos da regulamentação em vigor; 

 
D. De acordo com o disposto nas alíneas a) e b) 

do n.º 1 do artigo 3.º da referida Portaria, no 
recrutamento destes trabalhadores deve ser 
privilegiado o recurso a reservas de 
recrutamento internas, válidas para o exercício 
de funções correspondentes à carreira e 
categoria de assistente operacional, 
independentemente de essas reservas terem 
sido constituídas no âmbito de procedimentos 
concursais com vista à celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado ou a termo resolutivo certo, 
sem prejudicar os direitos que possam 
decorrer da posição que os trabalhadores 
ocupam na ordenação das reservas de 
recrutamento; 
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E. Em resultado do procedimento concursal para 
constituição de reserva de recrutamento para 
a carreira de Assistente Operacional, 
aprovado por deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, na 45.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 11 de setembro de 2019 e 
publicado em Diário da República, 2.ª série, 
n.º 224, de 21 de novembro de 2019, Aviso n.º 
18716/2019, foi constituída reserva de 
recrutamento interna, válida até 27 de 
fevereiro de 2022. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 14 trabalhadores, da categoria de 
Assistente Operacional, para constituição de 
vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo, até ao termo do ano escolar 
2020/2021, ao abrigo da Portaria n.º 586-A/2020, 
de 28 de setembro, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 
224, de 21 de novembro de 2019, Aviso n.º 
18716/2019, a afetar aos seguintes agrupamentos 
escolares: 
 

Agrupamento de Escolas N.º Assistentes 
Operacionais 

AE de Camarate - D. Nuno Álvares Pereira 2 

AE 4 de outubro 1 

AE do Catujal-Unhos 1 

AE Portela e Moscavide 1 

AE Luís de Sttau Monteiro 1 

AE João Villaret 2 

AE General Humberto Delgado - Loures 2 

AE da Bobadela 1 

AE de Santa Iria de Azóia 1 

AE Eduardo Gageiro 1 

AE da Apelação 1 

Total 14 

 
 

Loures, 6 de outubro de 2020. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 
 

Proposta de aprovação de medidas 
extraordinárias em sede de arrendamento, no 
âmbito da pandemia de COVID-19 - isenção da 
aplicação da indemnização moratória (IM)/juros às 
rendas de habitação municipal até dezembro de 
2020, e alargamento do prazo do pagamento em 
mais 45 dias em todas as faturas emitidas até ao 
final do ano de 2020, permitindo deste modo que a 
fatura de dezembro seja paga até final do mês de 
fevereiro de 2021. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 484/2020 

 
Considerando que 
 
A. O estado de emergência e/ou calamidade com 

que o país se tem confrontado nestes últimos 
meses, tem implicações no agravamento 
socioeconómico das famílias realojadas em 
património municipal e consequente 
dificuldade no cumprimento dos seus 
compromissos, nomeadamente no que 
respeita ao pagamento da renda mensal; 

 
B. O Município implementou as seguintes 

medidas: 
 
•••• O alargamento dos prazos de pagamento das 

rendas em mais de 45 dias; 
 

•••• A promoção do pagamento via Multibanco das 
faturas relativas às rendas da habitação 
municipal para o universo das 2600 famílias; 

 

•••• A extensão da validade das referências 
multibanco do 16.º dia para 60.º dia do mês, 
permitindo uma dilatação temporal no 
pagamento da renda por via eletrónica, de 
modo a proporcionar aos arrendatários uma 
melhor gestão do seu orçamento familiar; 

 
C. A não isenção do pagamento de rendas, mas 

a isenção da aplicação da indemnização 
moratória/juros às rendas, de março de 2020 
até setembro 2020; 

 
D. Os resultados satisfatórios obtidos, tanto para 

as famílias arrendatárias, como na 
arrecadação de receita por parte do Município; 

 
E. A Indemnização Moratória constitui um fator 

penalizador, tanto para as famílias como para 
o Município, na medida em que passado o 
prazo de pagamento aquelas veem a renda 
acrescida de juros, o que poderá dificultar a 
gestão do orçamento familiar já de si 
vulnerável. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto nas alíneas i) e h) do n.º 2 do artigo 23.º 
e das alíneas e) e v) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibere aprovar: 
 
1. A isenção da aplicação da indemnização 

moratória (IM)/juros às rendas de habitação 
municipal até dezembro de 2020; 

 
2. O alargamento do prazo do pagamento em 

mais 45 dias em todas as faturas emitidas até 
ao final do ano de 2020, permitindo deste 
modo que a fatura de dezembro seja paga até 
final do mês de fevereiro de 2021. 

 
 

Loures, 1 de outubro de 2020 
 

O Vereador 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESLOURES 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Lda. 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, de 
Aditamento ao Contrato-Programa celebrado com 
a GesLoures, Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 474/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures celebrou com a 

GesLoures, Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda., e tem em execução, o 
contrato-programa destinado à gestão do 
funcionamento das piscinas municipais e ao 
desenvolvimento de programas educativos e 
desportivos específicos; 

 
B. Em 01 de julho de 2020, a Câmara Municipal 

de Loures aprovou a proposta n.º 329/2020, 
concedendo à GesLoures a reformulação do 
cronograma financeiro previsto no contrato-
programa, com o pagamento e adiantamento 
de dois duodécimos em julho, dois em agosto 
e dois no mês de setembro, assim como o 
pagamento das contrapartidas financeiras 
fixadas nos serviços contratados; 

 
C. A deliberação de 01 de julho de 2020 teve 

como fundamento o contexto de crise sanitária 
e o respetivo impacto na dinâmica do contrato-
programa, com consequências diretas na 
sustentabilidade da empresa municipal, sem 
contudo alterar as despesas originadas pelo 
mesmo, designadamente na perspetiva do 
agravamento de encargos ou 
responsabilidades do Município, na medida 
em que se limitou a reformular o seu 
cronograma financeiro, com a consequente 
antecipação das contrapartidas 
convencionadas, na expetativa de entretanto 
serem retomadas as receitas dos serviços 
prestados; 

 
D. Apesar da retoma da atividade em 01 de junho 

de 2020, certo é que o funcionamento das 
atividades continua condicionado pela 
evolução da situação epidemiológica, por força 
e no sentido de responder às orientações 
técnicas específicas da Direção-Geral de 
Saúde, com a consequente diminuição da 
capacidade de resposta da GesLoures, o que 
se traduz numa significativa redução das 
respetivas receitas; 
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E. A redução das receitas, e a manutenção das 
principais despesas inerentes ao 
funcionamento da empresa, tornam 
imprescindível proceder a um ajustamento do 
contrato-programa em vigor, mediante 
aditamento ao mesmo, possibilitando a esta 
empresa municipal garantir o cumprimento dos 
compromissos assumidos; 

 
F. A situação gerada pela pandemia, para além 

de constituir uma causa de força maior, 
constitui uma circunstância superveniente, tida 
como improvável e imprevisível de que 
resultou uma onerosidade acrescida no 
cumprimento do contrato-programa para a 
GesLoures, pela diminuição das receitas, 
sendo a situação totalmente alheia e imposta 
à GesLoures; 

 
G. Esta alteração das circunstâncias, pode e 

deve qualificar-se como caso imprevisto, o que 
constitui fundamento administrativo, nos 
termos do artigo 312.º, alínea a), do CCP, para 
efeitos de atribuição à GesLoures de uma 
compensação financeira, conforme o previsto 
no artigo 314.º, n,º 2, do aludido Código. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
da alínea ccc) 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, conjugado com o n.º 5 do artigo 
47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua 
redação atual, e com fundamento na alínea a) do 
artigo 312.º e no n.º 2 do artigo 314.º do CCP - 
Código dos Contratos Públicos (Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual) 
submeter a aprovação da Assembleia Municipal 
de Loures, a celebração de aditamento ao 
contrato- programa, nos termos e pelos 
fundamentos constantes da presente proposta, 
minuta anexa e informação técnica e financeira da 
GesLoures, que fazem parte integrante da 
presente proposta. 

 
 

Loures, 1 de outubro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
 

ADITAMENTO AO CONTRATO-PROGRAMA 
 

celebrado entre 
o Município de Loures e a GesLoures 

no âmbito da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto 
 

Considerando que: 
 
1. O Município de Loures celebrou com a 

GesLoures, Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda., (GesLoures), e tem 
em execução o contrato-programa destinado à 
gestão do funcionamento das piscinas 
municipais e ao desenvolvimento de 
programas educativos e desportivos 
específicos, para vigorar durante o ano de 
2020; 

 
2. O contexto de crise sanitária e o respetivo 

impacto na dinâmica do contrato-programa, 
com consequências diretas na 
sustentabilidade da empresa municipal, 
provocou uma diminuição das receitas e o 
aumento dos custos de funcionamento, que 
impõe a sua atualização; 

 
3. A situação provocada pela pandemia alterou 

as bases em que as partes fundaram o acordo 
inicial, para além de constituir uma causa de 
força maior, constitui uma circunstância 
superveniente, tida como improvável e 
imprevisível de que resultou uma onerosidade 
acrescida no cumprimento do contrato-
programa para a GesLoures, pela diminuição 
das receitas, sendo a situação totalmente 
alheia e imposta à GesLoures; 

 
4. Esta alteração das circunstâncias deve 

qualificar-se como caso imprevisto, 
constituindo fundamento administrativo para a 
modificação dos contratos. 

 
 
Neste contexto é celebrado o presente aditamento 
ao contrato programa em vigor outorgado entre as 
partes em ... de …….. de ….. , com seguinte 
clausulado: 

 
 

Cláusula Primeira 
Objeto 

 
O presente aditamento tem por objeto proceder a 
um aumento dos valores constantes do contrato-
programa outorgado entre as partes para o ano de 
2020. 
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Cláusula Segunda 
Encargos 

 
1. O acréscimo do presente aditamento será de 

550.000,00 € (quinhentos e cinquenta mil 
euros), a realizar numa única prestação, no 
corrente ano. 

 
2. Com o presente aditamento o valor global do 

contrato-programa estabelecido entre as 
partes passa a ser de 1.600.000,00 € (um 
milhão, e seiscentos mil euros). 

 
3. Nos termos do n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual 
redação, ao encargo com o presente 
aditamento corresponde o compromisso n.º 
……/2020, efetuado com base no cabimento 
n.º ….../2020. 

 
 

Cláusula Terceira 
Duração 

 
O presente aditamento entra em vigor na data da 
sua assinatura e terminará em 31 de dezembro de 
2020. 
 
 
Celebrado em .... de .... de 2020, contendo …. 
folhas de dois exemplares, ficando um na posse 
de cada um dos outorgantes 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 407/2020 
 

de 30 de setembro de 2020 
 

(registo E/97169/2020, de 1 de outubro de 2020) 
 

Prorrogação da Declaração 
da Situação de Contingência 

RCM n.º 81-A/2020, de 29 de setembro 
 

Continuando a dar sequência 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 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 sempre 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, mantém-se a 
necessidade de 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, de se 
observarem regras de ocupação, permanência, 
distanciamento físico e de higiene, sempre 
acompanhadas pela adesão da população do 
concelho de Loures no seu cumprimento. 
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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 concelho e 
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 permitam que a capacidade de 
resposta do Serviço Nacional de Saúde 
continue a estar assegurada, sob pena de o 
esforço, feito até aqui, vir a ser desperdiçado. 
 
 
De todo o modo, mantendo como prioridade a 
prevenção e controle da doença, a contenção da 
pandemia e a garantia de segurança dos 
portugueses, e na sequência da publicação da 
RCM n.º 70-A/2020, de 11 de setembro, entendeu 
o Governo e a DGS - Direção-Geral de Saúde, 
renovar, por um período de 15 (quinze) dias, a 
declaração da Situação de Contingência em todo 
o País - renovando as medidas excecionais e 
específicas aplicáveis, mantendo-se em vigor - e 
inalteradas - as referidas medidas e regras. 
 
 
Em consequência, nos termos constitucionais 
e legais, o Governo, ao abrigo da Lei de Bases 
de Proteção Civil, Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, 
na sua redação atual, do Sistema de Vigilância 
em Saúde Pública, estabelecido na Lei n.º 
81/2009, de 21 de agosto, na sua redação atual 
e nos termos dos artigos 12.º e 13.º do DL n.º 
10-A/2020, de 13 de março, na sua redação 
atual, por força do disposto no artigo 2.º da Lei 
n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação 
atual, e a RCM n.º 81/2020, de 29 de setembro, 
que alterou os números 1 e 15 da RCM n.º 70-
A/2020, de 11 de setembro, e resolveu declarar 
a "Situação de Contingência" em todo País, até 
às 23:59h do dia 14 de outubro 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, e 
determinar que a presente resolução, produz 
efeitos a partir das 00:00 horas do dia 1 de 
outubro de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

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 
pelo artigo 35.º, n.º 1, alíneas a) e b), e n.º 2, 
alínea a), bem como o artigo 37.º, ambos do 
mesmo Anexo I da citada Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na redação em vigor, determino: 
 
A- Enunciar a Síntese da RCM n.º 81 /2020, de 

29 de setembro, que alterou os números 1 
e 15 da RCM n.º 70-A/2020, de 11 de 
setembro, aprovadas em Conselho de 
Ministros - Prorrogação da Declaração da 
Situação de Contingência em todo o País. 

 
A declaração da situação de contingência 
produz efeitos a partir das 00:00 horas do dia 1 
de outubro e cessa às 23:59 horas do dia 14 de 
outubro de 2020, sem prejuízo de prorrogação 
e/ou modificação na medida em que a evolução 
da situação epidemiológica o venha a justificar. 
 
 
Continuação das medidas excecionais 
aplicáveis a todo o território nacional: 
 
•••• Assim, mantém-se o confinamento 

obrigatório, no domicílio ou estabelecimento 
de saúde, dos doentes com COVID-19 e os 
infetados com SARS-CoV2 e dos cidadãos 
que devam manter-se sob vigilância pelas 
autoridades de saúde. 

 
•••• Mantém-se também o quadro sancionatório 

aplicável, que prevê como crime a 
desobediência e a resistência às ordens (são 
sancionadas pela lei penal com penas 
agravadas em um terço). É obrigatória a 
colaboração de cidadãos e entidades no 
cumprimento de ordens ou instruções das 
autoridades e a pronta satisfação de 
solicitações que lhes sejam feitas pelas 
entidades. 

 
•••• Mantém-se a limitação ou condicionamento 

de acesso, circulação ou permanência de 
pessoas em espaços frequentados pelo 
público, bem como dispersão das 
concentrações superiores a 10 pessoas, salvo 
se pertencerem ao mesmo agregado familiar e 
a limitação ou condicionamento de certas 
atividades económicas. 
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•••• Mantêm-se as limitações ao funcionamento 
de estabelecimentos industriais, 
comerciais e de serviços, bem como as 
regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos 
aeroportos, que inclui a comprovação de teste 
negativo à COVID-19. 

 
•••• No que se refere ao horário de funcionamento 

dos estabelecimentos, a regra geral é a de 
encerramento entre as 20:00 h e as 23:00 h, 
sendo que o presidente da câmara municipal 
pode aprovar outro horário, de abertura e 
encerramento, dentro dos limites legais, 
mediante decisão fundamentada e parecer 
favorável da autoridade de saúde local e das 
forças de segurança. 

 
•••• Quanto à restauração e similares é permitida 

a extensão do horário de encerramento, 
mediante a verificação e o cumprimento das 
regras sanitárias determinadas pela DGS e a 
exclusão de novas admissões do público a 
partir das 00:00 h e o encerramento à 01:00 
h. 

 
•••• Aos espaços de restauração e bebidas 

integrados em empreendimentos turísticos, 
designadamente estabelecimentos hoteleiros, 
no caso de serviço a hóspedes ou clientes de 
outros serviços dos empreendimentos em 
questão, aplica-se a limitação de permanência 
de grupos superiores a 10 pessoas. 

 
•••• Continuam em vigor as regras de proteção 

da saúde individual e coletiva dos 
cidadãos. 

 
•••• Os veículos particulares com lotação 

superior a cinco lugares apenas podem 
circular com dois terços da sua capacidade 
(salvo pessoas do mesmo agregado familiar) e 
os ocupantes têm de usar máscara ou viseira 
(salvo exceções legais). 

 
 
Continuam encerrados: 
 
•••• Os salões de dança ou de festa, os parques 

de diversões e parques recreativos e 
similares para crianças e outros locais ou 
instalações semelhantes (atividades 
recreativas, de lazer e diversão); 

 
•••• Os desfiles e festas populares ou 

manifestações folclóricas ou outras de 
qualquer natureza (atividades em espaços 
abertos, espaços e vias públicas, ou espaços 
e vias privadas equiparadas a vias públicas); 

 
 

•••• Os espaços de jogos e aposta como salões 
de jogos e salões recreativos; 

 
•••• Os estabelecimentos de bebidas e 

similares, com ou sem espaços de dança 
(salvo integrados em estabelecimentos 
turísticos e alojamento local para serviço 
exclusiva dos hóspedes, embora obrigados às 
regras para bares e outros estabelecimentos 
de bebidas). 

 
 
Outras Medidas: 
 
•••• Continua a não ser permitida a realização de 

celebrações e de outros eventos que 
impliquem uma aglomeração de pessoas 
em número superior a 10 pessoas. 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. 

 
•••• 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. Mesmo com aglomeração de mais de 10 
pessoas, os eventos de natureza cultural que 
sejam organizados de acordo com as regras 
definidas para a situação de contingência, 
podem ter lugar e não são consideradas 
concentrações de pessoas. 

 
•••• No âmbito de medidas de âmbito cultural e 

artístico, os festivais e espetáculos de 
natureza análoga continuam proibidos até 
31 de dezembro de 2020, incluindo 
espetáculos não realizados. A proibição 
abrange a realização ao vivo em recintos 
cobertos ou ao ar livre. 

 
•••• A realização de eventos corporativos tem 

regras próprias que permitem a sua 
realização. 

 
•••• Os eventos culturais, jogo e desporto, 

devem observar as regras gerais definidas 
pela DGS, nomeadamente quanto ao uso de 
máscara, distanciamento, higienização, 
compra antecipada de ingressos. 

 
•••• Tratando-se de feiras comerciais ou de 

artesanato devem cumprir as mesmas regras 
para a utilização de espaços comerciais e 
outros locais abertos ao público, 
designadamente controlo de acessos, 
ocupação máxima indicativa de 0,05 pessoas 
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por metro quadrado e distância mínima de 
dois metros entre as pessoas. 

 
•••• Quanto a conferências, seminários, 

palestras ou similares realizados em recintos 
ao ar livre, devem ser cumpridas as mesmas 
regras previstas para os eventos culturais 
permitidos. 

 
 
B- Para além das medidas enunciadas e 

resultantes da Prorrogação da Declaração 
de Situação de Contingência, aprovadas 
pelo Conselho de Ministros, determino para 
o território do Concelho de Loures: 

 
1. A continuidade da suspensão e o 

cancelamento de 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, e aqueles eventos que, 
excecionalmente e em situações devidamente 
fundamentadas, tenham sido autorizados 
pelas entidades competentes, sujeitos a plano 
de contingência e orientações específicas da 
Autoridade de Saúde Local/DGS; 

 
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 retoma, a partir do dia 6 de outubro, da 

atividade nos polos da Academia dos Saberes 
e de todas as ações externas de formação e 
sensibilização pública dinamizadas a partir 
deste equipamento, condicionada à evolução 
da situação epidemiológica, mediante decisão 
informada e parecer prévio da Autoridade de 
Saúde, acompanhada de ações de 
sensibilização, implementação de planos de 
contingência e medidas de prevenção e 
práticas de higiene sanitária; 

 
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 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; 

 
7. Quanto aos horários dos estabelecimentos de 

comércio a retalho, de prestação de serviços, 
incluindo os que se encontrem em conjuntos 
comerciais e os similares da restauração, 
designadamente os cafés e pastelarias, 
podem adotar o horário de abertura - às 09 
horas - de encerramento até às 22 horas, 
obtida que foi a emissão prévia do parecer 
favorável da Autoridade de Saúde Local e das 
Forças de Segurança. De acordo, ainda, com 
os esclarecimentos veiculados pela DGAE, as 
atividades económicas que não foram sujeitas 
a encerramento e/ou restrição de horários, 
designadamente as padarias, mercearias, 
papelarias ou oficinas, não estão sujeitas às 
limitações no horário de abertura; 

 
8. 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; 

 
9. Mantém-se o regular funcionamento de todos 

os 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), determinando-se que o 
atendimento prioritário (grávidas, pessoas com 
dificuldades de locomoção, portadores de 
deficiência, etc.) possa ser realizado sem 
marcação prévia; devendo, no entanto, todos 
os atendimentos salvaguardar as medidas e 
condições específicas de funcionamento dos 
serviços, incluindo regras de lotação, 
utilização de equipamentos de proteção 
individual e distanciamento físico; 
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10. O desenvolvimento regular das atividades de 
fiscalização nas várias áreas de competência 
municipal, condicionadas às medidas de 
segurança sanitária exigíveis; 

 
11. A manutenção em funcionamento pleno dos 

serviços públicos essenciais e de interesse 
geral, integrantes do universo municipal, 
acompanhadas de medidas organizativas e de 
gestão de recursos humanos, recorrendo ao 
regime laboral de teletrabalho, ao sistema 
rotativo e o uso obrigatório de máscara 
cirúrgica em contexto de trabalho; 

 
12. A cedência de apoio logístico e de outros 

meios para iniciativas ou eventos realizados 
por entidades externas será efetivado, desde 
que as mesmas tenham sido autorizadas 
pelas autoridades competentes, disponham de 
plano de contingência específico e respeitem 
as regras sanitárias aplicáveis. A cedência de 
transportes implica a salvaguarda dos 
princípios em vigor para a utilização dos 
transportes coletivos; 

 
13. A continuidade do encerramento de todos os 

parques de diversões e recreativos para 
crianças e similares; funcionamento 
condicionado 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; 

 
14. A continuidade da atividade da LouresParque - 

Empresa Municipal de Estacionamento, EM., 
Unipessoal, Lda., incluindo a ação 
fiscalizadora do cumprimento do pagamento 
do estacionamento tarifado à superfície, 
mantendo o atendimento presencial sujeito a 
marcação prévia, com as exceções 
anteriormente referidas quanto ao atendimento 
prioritário; 

 
15. A manutenção operacional do Centro de 

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

 
16. A adoção por parte dos diferentes serviços 

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

 
 

17. A recomendação aos munícipes para que 
contactem preferencialmente, para acesso a 
serviços da Câmara Municipal e dos SIMAR - 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, através dos canais digitais/internet, 
telefónicos e plataformas disponíveis nas suas 
páginas oficiais; 

 
18. 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; 

 
19. 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; 

 
20. Finalmente, apelar à população do concelho 

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

 
a) Seguir as regras de etiqueta respiratória, 

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

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

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

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

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

 
 
As medidas adotadas vigoram pelo período 
temporal estabelecido na RCM n.º 81/2020, de 
29 de setembro, que alterou os números 1.º e 
15.º da Resolução de Conselho de Ministros n.º 
70-A/2020, de 11 de setembro, iniciando-se às 
00:00 horas do dia 1 de outubro e cessando às 
23:59 horas do dia 14 de outubro 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 
 
 

 

 

 

ATENDIMENTO 
INFORMAÇÃO 

E 
COMUNICAÇÃO 

 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 48/DAIC/CG 

 
de 23 de setembro de 2020 

 
(registo E/93310/2020, de 24 de setembro de 2020) 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 24 de setembro de 2020, 

pelo Sr. Presidente da Câmara 
 

Substituição do Chefe da Divisão 
de Atendimento Informação e Comunicação, 

de 6 a 9 de outubro 
 

Considerando a ausência do signatário, de 6 a 9 
de outubro, por motivo de férias, propõe-se que as 
competências que me foram delegadas, através 
do despacho número 26/2020, sejam 
asseguradas, naquele período, pela técnica 
superior Rita Maria Gomes Correia, número 
informático 32463. 
 
Em caso de concordância superior, propõe-se que 
a presente informação seja divulgada pelo 
Expediente, junto das unidades orgânicas, para os 
efeitos devidos. 

 
 

Loures, 23 de setembro de 2020 
 

O Chefe da Divisão 
de Atendimento, Informação e Comunicação 

 
(a) Carlos Gomes 
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OBRAS 

MUNICIPAIS 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 269/DO/PR 

 
de 18 de setembro de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 24 de setembro de 2020, 
pela Sr.ª Diretora do Departamento 

de Obras Municipais 
 

(registo E/92069/2020, de 25 de setembro de 2020) 
 

Substituição em período de férias 
de 28/ 09/ 2020 a 09/ 10/2020 

 
Considerando a ausência do signatário, no 
período compreendido entre 28/09/2020 e 
09/10/2020 por motivos de férias, proponho que a 
minha substituição seja assegurada com as 
competências que me foram delegadas no 
despacho n.º 126/2020, datado de 12/03/2020, 
pelo Técnico Superior, Engenheiro José Alcobia 
entre 28/09/2020 e 02/10/2020, e pelo Técnico 
Superior, Engenheiro Raúl Leitão entre 06/10/2020 
e 09/ 10/2020. 
 
Adicionalmente proponho que caso a presente 
informação mereça despacho superior favorável a 
mesma seja remetida à Secção de Expediente, 
para divulgação. 

 
 

Por subdelegação da Diretora do Departamento 
 

O Chefe da Divisão de Obras 
 

(a) Paulino Reis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PLANEAMENTO 
FINANCEIRO 

E 
APROVISIONAMENTO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 036/DGF/DG 

 
de 1 de outubro de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 1 de outubro de 2020, 
pelo Sr. Diretor do Departamento 

de Planeamento Financeiro 
e Aprovisionamento 

 
(registo E/97128/2020, de 2 de outubro de 2020) 

 
Substituição da Chefe de Divisão 

de Gestão Financeira 
em período de férias - 2 de outubro 

 
Na sequência da ausência da chefe de Divisão de 
Gestão Financeira, por motivos de férias, no dia 
acima mencionado, a sua substituição, com as 
competências subdelegadas através do despacho 
n.º 73/2020, de 20/01/2020, será assegurada pela 
Coordenadora Técnica Paula Alexandra Pereira 
Martins Silva. 
 
Propõe-se, ainda, que a presente informação seja 
divulgada via expediente. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe da Divisão de Gestão Financeira 
 

(a) Susana Fonseca 
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INTERVENÇÃO LOCAL 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 042/GIL/MCG/2020 

 
de 2 de outubro de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 4 de outubro de 2020, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/97993/2020, de 6 de outubro de 2020) 

 
Substituição de período de férias 

da Coordenadora 
do Gabinete de Intervenção Local 

 
Considerando a ausência da signatária por 
motivos de férias, durante o período compreendido 
entre os dias 06 e 09 de outubro do corrente ano, 
proponho que as competências que me foram 
delegadas através do Despacho n.º 28/2020, de 
treze de janeiro, sejam asseguradas pela técnica 
superior Maria Carlos Simão Martins dos Santos. 
 
A merecer concordância superior, proponho o 
envio desta informação à DGDMA/Expediente 
para divulgação. 

 
 

A Coordenadora 
do Gabinete de Intervenção Local 

 
(a) Maria do Carmo Guilherme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 92/DGRH/CE 

 
de 2 de outubro de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 2 de outubro de 2020, 
pelo Sr. Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos 
 

(registo E/97847/2020, de 6 de outubro de 2020) 
 

Substituição em período de férias 
 

Considerando a ausência ao serviço do signatário, 
de 06/10/2020 a 19/10/2020, por motivo de gozo 
de férias, propõe-se que as competências que lhe 
foram subdelegadas, através do Despacho n.º 
223/2018, de 08/10/2018, possam ser 
asseguradas nesse período pela Técnica Superior 
Teresa Alexandra Nunes Braz Figueiredo. 
 
Em caso de concordância, mais se propõe a 
divulgação da presente informação, pela 
DGDMA/Expediente. 

 
 

O Chefe de Divisão 
 

(a) Cândido Esteves 
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PLANEAMENTO 

E 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 14-C/DPGU/LC 

 
de 1 de outubro de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

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

 
(registo E/98169/2020, de 6 de outubro de 2020) 

 
Substituição do Diretor 

do Departamento de Planeamento 
e Gestão Urbanística 
em período de férias 

 
Considerando a ausência do signatário no período 
de 6 a 9 de outubro, por se encontrar de férias, 
proponho que as competências que me foram 
subdelegadas através do despacho n.º 39/ 2020 
sejam assumidas pelo Sr. Chefe da Divisão de 
Fiscalização Técnica Urbanística, Arqt.º Francisco 
Santos 
 
Caso haja concordância, mais se propõe remeter 
a presente informação ao 
DGMA/DGDMA/Expediente para divulgação. 

 
 

Loures, 01 de outubro de 2020 
 

O Diretor do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística, 

 
(a) Luís Carvalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

EDUCAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 283/DE-DIPE/RS 

 
de 2 de outubro de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 6 de outubro de 2020, 

pela Sr.ª Diretora 
do Departamento de Educação 

 
(registo E/98737, de 7 de outubro de 2020) 

 
Substituição em período de férias 

(6 a 9 outubro de 2020) 
 

Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias no período de 6 a 9 de outubro e a 
necessidade de assegurar o regular 
funcionamento da Divisão de Intervenção e 
Planeamento Educativo, proponho que as 
competências que me foram subdelegadas pela 
Sr.ª Diretora do Departamento de Educação, 
através do Despacho n.º 116/2020, sejam 
asseguradas pela Técnica Superior Cristina Maria 
de Almeida Lucas. 
 
Caso a proposta mereça aprovação superior, 
solicito o envio desta informação à DGDMA para 
divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe da Divisão de Planeamento 
e Intervenção Educativa 

 
(a) Raquel Silva 
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ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO n.º 14679/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de um posto de trabalho 

de assistente operacional, 
na área profissional de carpinteiro de limpos 

 
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 setembro de 2020, com David João Lourenço 
Costa, na categoria de Assistente Operacional da 
carreira geral de Assistente Operacional, na 4.ª 
posição remuneratória e nível remuneratório 4 da 
Tabela Remuneratória Única, no seguimento do 
Aviso n.º 18715/2019 - referência 1, publicado em 
Diário da República, 2.ª série, n.º 224, de 21 de 
novembro de 2019, para constituição de vínculo de 
emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. 

 
1 de setembro de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 188, de 25 de setembro de 2020] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO n.º 14680/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de um posto de trabalho 

de assistente operacional, 
na área profissional de eletricista 

 
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 setembro de 2020, com Luís Manuel de Sousa 
Cardoso, na categoria de Assistente Operacional 
da carreira geral de Assistente Operacional, na 4.ª 
posição remuneratória e nível remuneratório 4 da 
Tabela Remuneratória Única, no seguimento do 
Aviso n.º 18715/2019 - referência 4, publicado em 
Diário da República, 2.ª série, n.º 224, de 21 de 
novembro de 2019, para constituição de vínculo 
de emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. 

 
1 de setembro de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 188, de 25 de setembro de 2020] 

 
 
 
 

AVISO n.º 14681/2020 
 

Procedimento concursal 
para constituição de reserva de recrutamento 

para assistente operacional 
do Departamento de Educação 

 
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 setembro de 2020, com Ana Isabel da Silva 
Rodrigues, Carla Alexandra da Silva Crisóstomo 
Bergano, Carla Maria Meireles da Costa Ferreira, 
Clara Leonilda Aimé Correia Landim, Cristina 
Maria Silva Rodrigues, Georgina Isabel Duarte dos 
Santos Salvado, Maria Alice Martins Santos 
Lopes, Paula Cristina Teodoro Eleutério e Tânia 
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Margarida Ribeiro Costa, na categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional, na 4.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 4 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 
4609/2018, publicado em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 68, de 06 de abril de 2018, para 
constituição de reserva de recrutamento para 
Assistente Operacional na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. 

 
1 de setembro de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 188, de 25 de setembro de 2020] 

 
 
 
 

AVISO n.º 14682/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de dois postos de trabalho 

de técnico superior, 
na área de formação de engenharia civil 

 
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 setembro de 2020, com João Paulo Antunes 
Rolim e Miguel Tiago Domingos dos Santos, nas 
categorias de Técnico Superior da carreira de 
Técnico Superior, na 2.ª posição remuneratória e 
nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória 
Única, no seguimento do Aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 159, de 21 de agosto 
de 2019, através da referência 2 do Aviso n.º 
13197/2019, para constituição de vínculo de 
emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. 

 
1 de setembro de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 188, de 25 de setembro de 2020] 

AVISO n.º 14683/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de um posto de trabalho 

de técnico superior, 
na área de formação de medicina veterinária 
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 setembro de 2020, com Inês Pires Pedrosa, na 
categoria de Técnico Superior da carreira geral de 
Técnico Superior, na 2.ª posição remuneratória e 
nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória 
Única, no seguimento do Aviso n.º 12442/2019 - 
ref.ª 1, publicado em Diário da República, 2.ª série, 
n.º 148, de 05 de agosto de 2019, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. 

 
1 de setembro de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 188, de 25 de setembro de 2020] 

 
 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 10829/2020 

 
Reparação e Manutenção 

das Revitalizações Urbanas - Concelho 
 

MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 
ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
NIPC: 501294996 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674-501 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
Endereço Eletrónico: dom_aae@cm-loures.pt 
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2 - OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: Reparação e Manutenção 
das Revitalizações Urbanas - Concelho 
Descrição sucinta do objeto do contrato: 
Reparação e Manutenção das Revitalizações 
Urbanas - Concelho 
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 234450.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 45233141 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
Referência interna: 1702-A/DOM 
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias 
entidades)? Não 
Contratação por lotes: Não 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras: Não 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
5 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Todas 
 
6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Dias 
183 dias 
O contrato é passível de renovação? Não 
 
7 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1 - Habilitação para o exercício da atividade 
profissional 
 
Sim 
Tipo:  
Alvará 
Descrição: 
Com as autorizações indicadas em f) do 21.1 do 
programa de Concurso 
 
 
 

7.2 - Informação sobre contratos reservados 
 
O contrato está reservado a entidades e 
fornecedores cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de pessoas com 
deficiência ou desfavorecidas? 
Não 
 
8 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 - Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: 
DOM/AAE 
Endereço desse serviço: Av. das Descobertas n.º 
15 - 5.º F 
Código postal: 2670-383 
Localidade: Loures - Infantado 
Endereço Eletrónico: dom_aae@cm-loures.pt 
 
8.2 - Fornecimento das peças do concurso, 
apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 
 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante: 
Vortal (https://community.vortal.biz/sts/Login) 
 
9 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS 
 
Até às 17:00 do 30.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio  
 
10 - PRAZO DURANTE O QUAL OS 
CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER 
AS RESPETIVAS PROPOSTAS 
 
66 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
11 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Melhor relação qualidade-preço: Sim 
Critério relativo à qualidade 
Nome: Não Aplicável  
Ponderação: 0% 
Critério relativo ao custo 
Nome: preço 
Ponderação: 100% 
 
12 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Sim 5% 
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13 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Município de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674-501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
Prazo de interposição do recurso: 5 dias 
 
14 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2020/09/29 
 
15 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 
DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO 
JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: 
 
Não 
 
16 - OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Serão usados critérios ambientais: Sim 
 
17 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Tiago Matias 
Cargo: Vereador 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 190, de 29 de setembro de 2020] 

 
 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 10832/2020 

 
Reparação dos Espaços de Jogo e Recreio 

existentes em Equipamentos Escolares 
 

MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 
ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
NIPC: 501294996 
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: DOM/DCME 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2670-501 
Localidade: LOURES 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 

Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Endereço Eletrónico: dom_aae@cm-loures.pt 
 
2 - OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: Reparação dos Espaços 
de Jogo e Recreio existentes em Equipamentos 
Escolares 
Descrição sucinta do objeto do contrato: 
Reparação dos Espaços de Jogo e Recreio 
existentes em Equipamentos Escolares 
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 217500.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 45236290 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
Referência interna: 1602-C/DOM 
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias 
entidades)? Não 
Contratação por lotes: Não 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras: Não 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
5 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Todas 
 
6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Dias 
180 dias 
O contrato é passível de renovação? Não 
 
7 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1 - Habilitação para o exercício da atividade 
profissional 
 
Sim 
Tipo: 
Alvará 
Descrição: 
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10.ª subcategoria da 2.ª categoria 
 
7.2 - Informação sobre contratos reservados 
 
O contrato está reservado a entidades e 
fornecedores cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de pessoas com 
deficiência ou desfavorecidas? 
Não 
 
8 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 - Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: 
DOM/AAE 
Endereço desse serviço: Av.ª das Descobertas, 15 
- 5.ºF 
Código postal: 2670-383 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: dom_aae@cm-loures.pt 
 
8.2 - Fornecimento das peças do concurso, 
apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 
 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante:  
Vortal (https://community.vortal.biz/sts/Login) 
 
9 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS 
 
Até às 17:00 do 30.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
10 - PRAZO DURANTE O QUAL OS 
CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER 
AS RESPETIVAS PROPOSTAS 
 
66 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
11 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Melhor relação qualidade-preço: Sim 
Critério relativo à qualidade 
Nome: Qualidade 
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: Município de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674-501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
Prazo de interposição do recurso: 5 dias 
 
14 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2020/09/29 
 
15 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 
DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO 
JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: 
 
Não 
 
16 - OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Serão usados critérios ambientais: Não 
 
17 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Tiago Matias 
Cargo: Vereador 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 190, de 29 de setembro de 2020] 

 
 
 
 

AVISO n.º 15142/2020 
 

Alteração ao Regulamento 
do Plano Diretor Municipal 

 
Torna-se público, nos termos do n.º 1 do artigo 
76.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 4 de maio, que 
a Câmara Municipal deliberou, na 68.ª Reunião 
Ordinária, de 12 de agosto de 2020, o início do 
procedimento relativo à alteração do Regulamento 
do Plano Diretor Municipal de Loures de acordo 
com a proposta de deliberação n.º 409/2020, ao 
abrigo do disposto nos artigos 76.º e 88.º e com 
base na alínea c) do n.º 2 do artigo 115.º e do 
artigo 118.º, do Regime Jurídico dos Instrumentos 
de Gestão Territorial, estabelecido pelo Decreto-
Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que deverá estar 
concluído no prazo de 360 dias úteis. 
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A proposta de deliberação n.º 409/2020, também 
altera a deliberação sobre a proposta n.º 
197/2019, publicada pelo Aviso n.º 9381/2019, 
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 
102, de 28 de maio de 2019, restringindo o seu 
âmbito às alterações obrigatórias decorrente da 
imposição do n.º 2 do artigo 199.º do Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, 
face à entrada em vigor das leis de Politica Pública 
de Solos, e retirando-lhe o objetivo de "Alterações 
decorrentes de constrangimentos evidenciados 
pela aplicação do novo PDM, na sua maioria 
regulamentares;" 
 
A alteração tem por objetivo a alteração do 
Regulamento do Plano Diretor Municipal de 
Loures. 
 
Para a participação pública, nos termos do n.º 2 do 
artigo 88.º do mesmo diploma, é estabelecido o 
período de 15 dias úteis, contados a partir da 
publicação da deliberação camarária no Diário da 
República, podendo os interessados consultar a 
referida deliberação e os documentos que a 
integram na página oficial da Câmara Municipal de 
Loures em www.cm-loures.pt e no Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística, desta 
Câmara Municipal. Os interessados podem 
apresentar eventuais sugestões e ou pedidos de 
esclarecimento sobre quaisquer questões que 
possam ser consideradas no âmbito deste 
procedimento, por escrito e dentro do período 
atrás referido, as quais deverão ser dirigidas 
diretamente ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Loures e realizadas por uma das 
seguintes formas: apresentadas presencialmente 
nas instalações desta Câmara Municipal, nos dias 
úteis das 09:00 às 16:00 horas, ou enviadas por 
via postal para a morada Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística - Divisão de 
Planeamento Urbanístico, Rua Ilha da Madeira, n.º 
4, 2674-501 Loures, ou por via eletrónica para 
discussaopublica_dpu@cm-loures.pt. Para 
constar, publica-se o presente aviso que vai ser 
afixado nos lugares de estilo, bem como publicado 
em 2.ª série de Diário da República e na imprensa. 

 
31 de agosto de 2020. 

 
O Vereador, 

 
(a) Tiago Farinha Matias 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberação da Câmara Municipal de Loures 
 

Em reunião ordinária, realizada em 12 de agosto 
de 2020, a Câmara Municipal deliberou por 
maioria: 
 
1) Iniciar o procedimento relativo à alteração do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal, nos 
termos do n.º 1 do artigo 76.º do Decreto-Lei 
n.º 80/2015, de 4 de maio, que aprovou o 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), seguindo os procedimentos 
legais definidos no mesmo diploma legal; 

 
2) Alterar a deliberação sobre a proposta n.º 

197/2019, publicada pelo Aviso n.º 9381/2019, 
publicado na 2.ª série do Diário da República 
n.º 102, de 28 de maio de 2019, restringindo o 
seu âmbito às alterações obrigatórias 
decorrente da imposição do n.º 2 do artigo 
199.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial, face à entrada em vigor das 
leis de Politica Pública de Solos, e retirando-
lhe o objetivo de "Alterações decorrentes de 
constrangimentos evidenciados pela aplicação 
do novo PDM, na sua maioria 
regulamentares;" 

 
3) Determinar que a alteração do regulamento do 

plano não está sujeita a Avaliação Ambiental, 
atento a que na Deliberação n.º 197/2019 de 
abril de 2019, considerou-se que esta 
alteração não estaria sujeita, conforme o 
previsto no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei 
n.º 232/2007, de 5 de junho, conjugado com o 
artigo 20.º do RJIGT; 

 
4) Proceder à abertura do período de participação 

pública, nos termos do n.º 2 do artigo 88.º da 
RJIGT, estabelecendo o período de 15 dias 
úteis para o efeito, contados a partir da 
publicação, no Diário da República, da 
presente deliberação; 

 
5) Definir o prazo máximo de 360 dias úteis para a 

conclusão da alteração em causa; 
 
6) Dar conhecimento à Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 
do Tejo da presente deliberação e solicitar o 
seu acompanhamento ao abrigo do disposto 
n.º 2 do artigo 86.º do RJIGT. 

 
Loures, 31 de agosto de 2020. 

 
O Vereador, 

 
(a) Tiago Farinha Matias 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 191, de 30 de setembro de 2020] 



 

 
N.º 20 

 

 
 

7 de OUTUBRO 
de 2020 

 
 
 
 

49 

 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 
 

AVISO n.º 15181/2020 
 

Conclusão do procedimento concursal 
para a categoria de assistente operacional, 

na área funcional de serralheiro civil 
 

Torna-se público a cessação do Procedimento 
Concursal Comum, com a Ref.ª 11/2019, para 
ocupação de quatro postos de trabalho na 
categoria de Assistente Operacional, na área 
funcional de Serralheiro Civil, a que se refere o 
aviso de abertura n.º 15077/2019 publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 185, de 
2019/09/26, na Bolsa de Emprego Público com o 
código de oferta OE201909/0577, e no jornal 
"Correio da Manhã" do dia 2019/09/27, por 
inexistência de candidatos à prossecução do 
procedimento, tornando-se inútil, nos termos da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 
125-A/2019, de 30/04, conjugada com o artigo 95.º 
do Código do Procedimento Administrativo, tendo 
sido presente a reunião de 2020/09/07 do 
Conselho de Administração destes serviços. 

 
10 de setembro de 2020. 

 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Ana Teresa Dinis 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 191, de 30 de setembro de 2020] 
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 ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL

Gabinete do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital

Despacho n.º 8998-C/2020

Sumário: Fixa a interpretação dos princípios e orientações aplicáveis à realização de eventos 
corporativos, nos termos e para os efeitos da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 70 -A/2020, de 11 de setembro.

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 70 -A/2020, de 11 de setembro, adiante designada 
como RCM, veio declarar a situação de contingência, no âmbito da pandemia da doença COVID -19, 
em todo o território nacional continental, com efeitos a partir das 00:00 h do dia 15 de setembro 
de 2020, revogando a Resolução do Conselho de Ministros n.º 55 -A/2020, de 31 de julho, na sua 
redação atual.

Nos termos do n.º 2 do artigo 13.º da RCM, podem realizar -se em todo o país eventos de na-
tureza corporativa em espaços adequados para o efeito, o que constitui exceção à regra prevista 
no n.º 1 do mesmo artigo, de acordo com a qual não é permitida a realização de celebrações e de 
outros eventos que impliquem uma aglomeração de pessoas em número superior a 10.

Nos termos do mesmo artigo 13.º, os organizadores de eventos de natureza corporativa devem 
observar as orientações específicas da Direção -Geral da Saúde (DGS) ou, na ausência destas, e 
conforme decorre do n.º 3 do citado artigo, o disposto nos artigos 7.º a 9.º, bem como no artigo 16.º 
quanto aos espaços de restauração nestes envolvidos, tudo com as necessárias adaptações, e os 
participantes são obrigados a usar máscara ou viseira nos espaços fechados.

Considerando que a DGS, até ao momento, não definiu orientações específicas para a or-
ganização de eventos de natureza corporativa, têm -se suscitado dúvidas sobre a forma como se 
deve conjugar a aplicação das regras pertinentes e sua adaptação às caraterísticas próprias dos 
eventos corporativos.

O Despacho n.º 7900 -A/2020, de 12 de agosto, veio fixar a interpretação dos princípios e 
orientações aplicáveis à realização de eventos corporativos, ao abrigo da Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 55 -A/2020, de 31 de julho, entretanto revogada.

Entende -se, por isso, ser conveniente atualizar aquele despacho e, revogando -o, fixar a inter-
pretação dos princípios e orientações aplicáveis à realização de eventos corporativos, nos termos 
e para os efeitos do n.º 3 do artigo 13.º da RCM:

1 — Para os efeitos do presente despacho, consideram -se eventos corporativos as reuniões, 
congressos, exposições e feiras comerciais ou de artesanato, seminários, conferências ou eventos 
similares, organizados por entidades públicas ou privadas, destinados aos membros ou colabora-
dores da instituição organizadora ou abertos ao público ou a terceiros, seja mediante convite ou 
por inscrição aberta, com ou sem cobrança de qualquer quantia aos participantes ou expositores, 
que sejam realizados em espaços adequados para o efeito, sejam estes propriedade da entidade 
organizadora ou de terceiros.

2 — O presente despacho não se aplica a reuniões internas de uma organização ou empresa 
no contexto normal da sua atividade.

3 — Em todos os eventos de natureza corporativa devem ser observadas, sem prejuízo do 
disposto nos números seguintes, as seguintes regras gerais, de acordo com os artigos 7.º a 9.º da 
RCM, para que designadamente remete o respetivo artigo 13.º, n.º 3:

a) Tanto os elementos da organização como os participantes dos eventos corporativos ou 
os terceiros que nela participem devem usar máscara ou viseira sempre que se encontrem em 
espaços fechados, nos termos do n.º 3 do artigo 13.º da RCM, salvo quando se encontrem no uso 
da palavra ou no momento de ingestão de alimentos, no quadro das orientações da DGS para os 
espaços de restauração e similares, a que se refere o artigo 16.º da RCM (1);

b) Deve ser assegurado que as pessoas permanecem no evento apenas pelo tempo neces-
sário ao mesmo (2);
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c) Devem ser definidos, sempre que possível, circuitos específicos de entrada e saída dos 
espaços, utilizando portas ou entradas separadas (3);

d) Os organizadores devem promover a limpeza e desinfeção periódica dos espaços, equipa-
mentos, objetos e superfícies, com os quais haja um contacto intenso (4);

e) Os organizadores devem promover a limpeza e desinfeção, antes e após cada utilização 
ou interação pelo participante dos equipamentos, objetos, superfícies, produtos e utensílios de 
contacto direto com os participantes (5);

f) Os organizadores devem promover a contenção, tanto quanto possível, do toque em pro-
dutos ou equipamentos (6);

g) Os organizadores devem procurar assegurar a disponibilização de soluções desinfetantes 
cutâneas, para a organização e participantes, junto de todas as entradas e saídas dos espaços e 
recintos, assim como no seu interior, em localizações adequadas para desinfeção de acordo com 
a organização de cada espaço (7);

h) Os postos de atendimento ou stands devem estar, preferencialmente, equipados com bar-
reiras de proteção (8);

i) Deve ser privilegiada a compra antecipada de ingressos por via eletrónica e os pagamentos 
por vias sem contacto, através de cartão bancário ou outros métodos similares (9);

j) Sempre que aplicável, deve ser assegurada a manutenção dos sistemas de ventilação, 
garantindo que o seu funcionamento é efetuado sem ocorrência de recirculação de ar (10);

k) Os gestores, os gerentes ou os proprietários dos espaços e estabelecimentos devem envidar 
todos os esforços no sentido de:

i) Efetuar uma gestão equilibrada dos acessos de público, em cumprimento do disposto nos 
números anteriores;

ii) Monitorizar as recusas de acesso de público, de forma a evitar, tanto quanto possível, a 
concentração de pessoas à entrada dos espaços ou estabelecimentos (11);

l) Devem ser observadas outras regras definidas pela DGS que se revele pertinente aplicar.

4 — Nos eventos de natureza corporativa com a natureza de exposições, feiras comerciais ou 
de artesanato devem ser observadas, em especial, as regras previstas para a utilização de espaços 
comerciais e outros locais abertos ao público, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alíneas a) e b), da 
RCM, para que remete o respetivo artigo 13.º, n.º 3, designadamente as seguintes:

a) Deve ser estabelecido um mecanismo de controlo de acessos que assegure que a afetação 
dos espaços acessíveis ao público deve observar regra de ocupação máxima indicativa de 0,05 pes-
soas por metro quadrado de área, excluindo organizadores e outro pessoal afeto à organização (12);

b) Devem ser adotadas medidas que assegurem uma distância mínima de dois metros entre 
as pessoas, designadamente em filas de espera ou locais de concentração do público (13).

5 — Nos eventos de natureza corporativa com a natureza de conferências, seminários, palestras 
ou similares, realizados em locais com as caraterísticas de auditório, sala de espetáculos, anfitea-
tros, sala de congresso ou semelhantes, devem ser observadas, em especial, as regras previstas 
para a utilização de equipamentos dessa natureza, designadamente as previstas no artigo 21.º da 
RCM e, em particular, as seguintes:

a) A ocupação dos lugares sentados deve ser efetuada com um lugar de intervalo entre 
pessoas que não sejam coabitantes, sendo a fila anterior e seguinte ocupada mediante lugares 
desencontrados (14);

b) No caso de existência de palco ou palanque, deve ser garantida uma distância mínima de 
pelo menos dois metros entre o mesmo e a primeira fila de espetadores, devendo os intervenientes 
em palco evitar o contacto físico e manter o distanciamento recomendado (15).

6 — Nos eventos de natureza corporativa com a natureza de conferências, seminários, pales-
tras ou similares, realizados em recintos ao ar livre, a lotação do recinto deve observar as regras 
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previstas para a utilização desses recintos, designadamente as previstas no artigo 21.º da RCM e, 
em particular, as seguintes orientações:

a) Os lugares devem ser preferencialmente sentados e, em qualquer caso, previamente iden-
tificados, cumprindo um distanciamento físico entre espetadores de um metro e meio (16);

b) No caso de existência de palco ou palanque, deve ser garantida uma distância mínima de 
pelo menos dois metros entre o mesmo e a primeira fila de espetadores (17).

7 — Nos demais eventos de natureza corporativa realizados em espaços ou recintos ao ar livre 
devem ser observadas, em especial, as regras previstas para a realização de feiras e mercados (18), 
designadamente, as seguintes:

a) Para cada espaço ou recinto ao ar livre, deve existir um plano de contingência para a 
COVID -19, o qual deve conter um procedimento operacional sobre as ações a desencadear em 
caso de doença, sintomas ou contacto com um caso confirmado da doença COVID -19;

b) Devem ser implementadas medidas de acesso e circulação relativas à gestão dos acessos 
aos espaços ou recintos dos eventos, de modo a evitar uma concentração excessiva de pessoas, 
quer no seu interior, quer à entrada dos mesmos;

c) Deve ser elaborado um plano de limpeza e de higienização dos recintos e espaços dos 
eventos.

8 — As áreas de consumo de bebidas e alimentos integradas no âmbito dos eventos corpo-
rativos devem observar as normas previstas para os estabelecimentos de restauração e similares, 
designadamente a regra da ocupação máxima de 10 pessoas por mesa (19), bem como as regras 
e instruções definidas pela DGS para o setor da restauração, nos termos do artigo 16.º da RCM, 
para que remete o respetivo artigo 13.º, n.º 3.

9 — No caso de eventos corporativos que se enquadram em vários dos números anteriores, 
as diversas soluções prescritas são cumulativamente aplicáveis, exceto em caso de manifesta 
incompatibilidade, caso em que prevalece a solução especial.

10 — Os eventos corporativos realizados noutro tipo de locais devem ser precedidos de ava-
liação de risco, pelas autoridades de saúde locais, para determinação da viabilidade e condições 
da sua realização (20).

11 — Caso ocorra uma atualização ou substituição das normas em que assenta o presente 
despacho deve a interpretação dele constante ter -se por atualizada em conformidade.

12 — O presente despacho mantém -se válido mesmo em caso de revogação da Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 70 -A/2020, de 11 de setembro, desde que o diploma revogatório que 
a substitua continue a prescrever solução normativa equivalente.

13 — É revogado o Despacho n.º 7900 -A/2020, do Ministro de Estado, da Economia e da Tran-
sição Digital, de 12 de agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 156, 1.º suplemento, 
de 12 de agosto de 2020.

(1) Cf. artigo 13.º, n.º 3, da RCM.
(2) Cf. artigo 7.º, n.º 1, alínea c), da RCM.
(3) Cf. artigo 7.º, n.º 1, alínea e), da RCM.
(4) Cf. artigo 8.º, alínea b), da RCM.
(5) Cf. artigo 8.º, alínea c), da RCM.
(6) Cf. artigo 8.º, alínea d), da RCM.
(7) Cf. artigo 9.º da RCM.
(8) Cf. artigo 21.º, n.º 1, alínea d), da RCM.
(9) Cf. artigo 21.º, n.º 1, alínea e), da RCM.
(10) Cf. artigo 21.º, n.º 1, alínea f), da RCM.
(11) Cf. artigo 7.º, n.º 3, da RCM.
(12) Cf. artigo 7.º, n.º 1, alínea a), da RCM.
(13) Cf. artigo 7.º, n.º 1, alínea b), da RCM.
(14) Cf. artigo 21.º, n.º 1, alínea b), subalínea i), da RCM.
(15) Cf. artigo 21.º, n.º 1, alínea b), subalínea ii), e alínea g), da RCM.
(16) Cf. artigo 21.º, n.º 1, alínea c), subalínea i), da RCM.
(17) Cf. artigo 21.º, n.º 1, alínea c), subalínea ii), da RCM.
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(18) Cf. artigo 18.º da RCM.
(19) Cf. artigo 16.º, n.º 1, alínea f), da RCM.
(20) Cf. artigo 13.º, n.º 4, da RCM.

16 de setembro de 2020. — O Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro 
Gramaxo de Carvalho Siza Vieira.

313570192 
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 ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL

Gabinete do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital

Despacho n.º 8998-D/2020

Sumário: Fixa a interpretação das regras relativas aos horários de funcionamento dos estabele-
cimentos, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 70 -A/2020, de 11 de 
setembro.

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 70 -A/2020, de 11 de setembro, adiante designada como 
RCM, veio declarar a situação de contingência, no âmbito da pandemia da doença COVID -19, em 
todo o território nacional continental, com efeitos a partir das 00:00 h do dia 15 de setembro de 2020.

O artigo 10.º da RCM regula os horários de abertura e de encerramento dos estabelecimentos, 
atribuindo poderes ao presidente da câmara municipal territorialmente competente para modificar 
estes horários, após parecer favorável da autoridade local de saúde e das forças de segurança. 
Por sua vez, o artigo 16.º da RCM regula horários e outras condições de funcionamento aplicáveis 
aos estabelecimentos de restauração e similares.

Sucede que vários presidentes de câmara têm suscitado questões relacionadas com a inter-
pretação da norma sobre os horários e com os poderes que lhes estão atribuídos. Acresce que os 
operadores económicos têm vindo a manifestar dúvidas interpretativas sobre os respetivos horários 
de funcionamento e sobre a articulação entre a norma geral do artigo 10.º e a norma especial do 
artigo 16.º

Assim, ao abrigo do n.º 2 do artigo 3.º do regime anexo à Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 70 -A/2020, importa clarificar o sentido das normas em causa e fixar uma interpretação uniforme 
quanto aos horários de funcionamento dos estabelecimentos para efeitos dos artigos 10.º e 16.º 
daquela Resolução:

1 — Para os efeitos do n.º 3 do artigo 10.º da RCM:

a) Até à decisão do presidente da câmara municipal quanto ao horário de encerramento, os 
estabelecimentos em causa devem encerrar até às 23.00h, salvo se já estiver em vigor horário 
mais restritivo;

b) O disposto na alínea anterior não abrange os estabelecimentos a que seja aplicável o n.º 4 
do artigo 10.º da RCM.

2 — Nos termos das alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 16.º da RCM, os estabelecimentos 
similares aos estabelecimentos de restauração, designadamente os cafés e pastelarias, podem 
encerrar até à 01:00 h, não podendo aceitar novas admissões a partir das 00:00 h.

3 — As limitações do n.º 2 do artigo 16.º da RCM não se aplicam aos espaços de restau-
ração e bebidas integrados em empreendimentos turísticos, designadamente estabelecimentos 
hoteleiros, no caso de serviço a hóspedes ou clientes de outros serviços dos empreendimentos 
em questão, aplicando -se a estes, em qualquer caso, a limitação constante da alínea f) do n.º 1 
do mesmo artigo.

4 — O disposto nos números anteriores não prejudica as demais regras de funcionamento dos 
estabelecimentos previstas na RCM, designadamente as relativas a venda e consumo de bebidas 
alcoólicas.

18 de setembro de 2020. — O Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro 
Gramaxo de Carvalho Siza Vieira.

313577256 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2020

Sumário: Prorroga a declaração da situação de contingência, no âmbito da pandemia da doen-
ça COVID -19.

Tendo em consideração a evolução da pandemia da doença COVID -19 em Portugal desde a 
aprovação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 70 -A/2020, de 11 de setembro, que decla-
rou a situação de contingência em todo o território nacional, torna -se necessário renovar, por um 
período de 15 dias, a situação de contingência em Portugal.

Com efeito, no momento presente, a situação epidemiológica que se verifica em Portugal jus-
tifica a manutenção da vigência das mesmas regras e medidas de combate à pandemia da doença 
COVID -19, pois a proteção da saúde pública e a salvaguarda da saúde e segurança da população, 
de forma a mitigar o contágio e a propagação do vírus SARS -CoV -2 e da doença COVID -19, con-
tinuam a ser fundamentais. Por este motivo, a presente resolução apenas procede à alteração do 
período de vigência da situação de contingência, mantendo -se em vigor — e inalteradas — todas 
as restantes regras e medidas.

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 16.º da 
Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, 
o Conselho de Ministros resolve:

1 — Alterar os n.os 1 e 15 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 70 -A/2020, de 11 de 
setembro, que passam a ter a seguinte redação:

«1 — Declarar, na sequência da situação epidemiológica da COVID -19, até às 23:59 h do dia 
14 de outubro de 2020, a situação de contingência em todo o território nacional continental.

15 — Determinar que a presente resolução produz efeitos a partir das 00:00 h do dia 1 de 
outubro de 2020.»

2 — Determinar que a presente resolução produz efeitos a partir das 00:00 h do dia 1 de 
outubro de 2020.

Presidência do Conselho de Ministros, 24 de setembro de 2020. — O Primeiro -Ministro, 
António Luís Santos da Costa.

113594517 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.º 78-A/2020

de 29 de setembro

Sumário: Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19.

Desde março do corrente ano que, no âmbito da pandemia da doença COVID -19, o Governo 
tem vindo a adotar uma série de medidas que, em termos gerais, incidem, por um lado, em matéria 
de combate àquela pandemia — numa perspetiva epidemiológica — e, por outro lado, numa ótica 
de apoio social e económico às famílias e às empresas.

A evolução da situação epidemiológica justifica que sejam feitas, com regularidade, alterações 
e ajustes aos vários diplomas legais que têm vindo a ser aprovados desde março de 2020, de forma 
a manter estes atos devidamente atualizados e a assegurar a sua pertinência. Deste modo, pelo 
presente decreto -lei alteram -se alguns dos normativos vigentes no âmbito do combate à pandemia 
da doença COVID -19 e da atribuição de apoios sociais e económicos.

Destaque -se, desde logo, a prorrogação, até 31 de dezembro de 2020, do procedimento 
temporário de contratação de trabalhadores para a constituição de vínculos de emprego a termo 
resolutivo, pelo período de quatro meses, nos órgãos, organismos, serviços e demais entidades, 
incluindo o setor público empresarial do Ministério da Saúde, criado para fazer face ao aumento 
excecional e temporário da atividade no âmbito da doença COVID -19.

É igualmente alterado o Decreto -Lei n.º 10 -J/2020, de 26 de março, que estabelece medidas 
excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, instituições particulares de solidarie-
dade social e demais entidades da economia social, passando o mesmo a vigorar por um período 
adicional de seis meses, até 30 de setembro de 2021.

Os créditos concedidos a pessoas singulares, como o crédito à habitação, e os créditos conce-
didos às empresas pertencentes aos setores mais afetados pelo impacto económico da pandemia 
da doença COVID -19, identificados em anexo ao presente decreto -lei, continuam a poder bene-
ficiar da suspensão do pagamento de capital, juros, comissões ou outros encargos, durante este 
período adicional. As empresas dos setores mais afetados dispõem também de uma extensão da 
maturidade dos seus créditos, pelo período de 12 meses, que acresce ao período em que esses 
créditos foram diferidos por efeitos do presente regime. O restante tecido empresarial retomará o 
pagamento de juros a partir de 1 de abril de 2021, beneficiando da suspensão do pagamento de 
capital até 30 de setembro do mesmo ano.

Determina -se, ainda no âmbito desta alteração, que a distribuição de lucros, sob qualquer 
forma, o reembolso de créditos aos sócios e a aquisição de ações ou quotas próprias, por parte 
das entidades beneficiárias, determina a cessação dos efeitos destas medidas de apoio.

Estas medidas aplicam -se de forma automática aos créditos já abrangidos pelo regime da 
moratória, podendo as entidades beneficiárias opor -se a essa prorrogação ou à extensão de ma-
turidade, quando aplicável, ou solicitar a aplicação da moratória por um período inferior ao que se 
encontra previsto no decreto -lei.

O presente decreto -lei altera também o Decreto -Lei n.º 20 -F/2020, de 12 de maio, que esta-
belece um regime excecional e temporário relativo aos contratos de seguro, estabelecendo que o 
mesmo passa a vigorar até 31 de março de 2021, sem prejuízo do período de produção dos efei-
tos contratuais que decorram da aplicação de alguns preceitos. Nesta matéria, passa a prever -se 
igualmente um dever de divulgação das medidas por parte dos seguradores.

O Decreto -Lei n.º 37/2020, de 15 de julho, que estabelece medidas de apoio social no âmbito 
do Programa de Estabilização Económica e Social, é também alterado, sendo alteradas as regras 
aplicáveis ao apoio a medidas de prevenção nas respostas sociais e unidades prestadoras de apoio 
social. Em especial, passa a ser despesa do subsistema da ação social a despesa a realizar, nos 
termos de protocolos a celebrar até 31 de dezembro de 2020, para a realização de testes de rastreio 
a profissionais afetos a estruturas residenciais. Fica igualmente previsto a celebração de protocolos 
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para capacitar a manutenção da atividade de respostas sociais no âmbito da implementação de 
medidas de prevenção da doença COVID -19 através da cobertura de despesa com equipamentos 
de proteção individual, produtos de desinfeção e materiais de isolamento, nas instituições que 
apresentem dificuldades financeiras em assegurar esta despesa. Estes protocolos vigoram por um 
período de até seis meses.

Por fim, em matéria de festivais e espetáculos de natureza análoga, a proibição de realização 
ao vivo em recintos cobertos ou ao ar livre de festivais e espetáculos de natureza análoga — que 
sejam declarados como tais — é prorrogada até 31 de dezembro de 2020.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto -lei:

a) Procede à vigésima primeira alteração ao 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;

b) Procede à quarta alteração ao Decreto -Lei n.º 10 -J/2020, de 26 de março, alterado pela Lei 
n.º 8/2020, de 10 de abril, pelo Decreto -Lei n.º 26/2020, de 16 de junho, e pela Lei n.º 27 -A/2020, 
de 24 de julho, que estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, em-
presas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, 
bem como um regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da 
doença COVID -19;

c) Procede à primeira alteração ao Decreto -Lei n.º 20 -F/2020, de 12 de maio, que estabelece 
um regime excecional e temporário relativo aos contratos de seguro;

d) Procede à primeira alteração ao Decreto -Lei n.º 37/2020, de 15 de julho, que estabelece 
medidas de apoio social no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social;

e) Prorroga os efeitos do n.º 1 do artigo 5.º -A do Decreto -Lei n.º 10 -I/2020, de 26 de março, 
na sua redação atual.

Artigo 2.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março

Os artigos 6.º e 25.º -B do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, 
passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 6.º

[...]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 — Até 31 de dezembro de 2020, a contratação de trabalhadores para a constituição de 

vínculos de emprego a termo resolutivo, pelo período de quatro meses, nos órgãos, organismos, 
serviços e demais entidades, incluindo o setor público empresarial do Ministério da Saúde, para 
fazer face ao aumento excecional e temporário da atividade no âmbito da pandemia da doença 
COVID -19, incluindo renovações de contratos de trabalho a termo resolutivo certo, é autorizada por 
despacho do membro do Governo responsável pela área da saúde, com a faculdade de delegação, 
sendo dispensadas quaisquer formalidades.

4 — A Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., comunica mensalmente à Direção -Geral 
do Orçamento, para conhecimento, informação sobre os contratos a que se refere o número anterior.
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5 — O disposto no n.º 3 é aplicável, com as necessárias adaptações, à contratação de profis-
sionais de saúde para a DGRSP, o INMLCF, I. P., o HFAR, o LMPQF e o IASFA, I. P., e respetivas 
renovações de contratos.

6 — (Anterior n.º 5.)
7 — (Anterior n.º 6.)
8 — (Anterior n.º 7.)

Artigo 25.º -B

[...]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 — Esta autorização provisória de funcionamento cessa a 31 de dezembro de 2021, 

após a qual deve ser retomado e concluído o procedimento de autorização de funcionamento, 
salvaguardando -se, nos termos legais e sempre que possível, a continuidade da atividade já 
iniciada.

4 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Artigo 3.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 10 -J/2020, de 26 de março

Os artigos 4.º, 5.º, 5.º -A e 14.º do Decreto -Lei n.º 10 -J/2020, de 26 de março, na sua redação 
atual, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 4.º

[...]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7 — As entidades beneficiárias podem beneficiar dos efeitos das medidas previstas no pre-

sente artigo por período inferior à duração da moratória, devendo, para o efeito, comunicar essa 
intenção à instituição no prazo mínimo de 30 dias anteriores à data em que pretendem fazer cessar 
os respetivos efeitos.

Artigo 5.º

[...]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5 — A distribuição de lucros, sob qualquer forma, o reembolso de créditos aos sócios e a aqui-

sição de ações ou quotas próprias, por parte das entidades beneficiárias, determina a cessação 
dos efeitos das medidas previstas no presente capítulo.

6 — A comunicação de adesão à moratória prevista no n.º 1 é efetuada até 30 de setembro 
de 2020.



N.º 190 29 de setembro de 2020 Pág. 203-(5)

Diário da República, 1.ª série

Artigo 5.º -A

[...]

1 — As entidades beneficiárias que, no dia 1 de outubro de 2020, se encontrem abrangidas 
por alguma das medidas previstas no presente capítulo, beneficiam da prorrogação suplementar e 
automática dessas medidas pelo período de seis meses, compreendido entre 31 de março de 2021 
e 30 de setembro de 2021, com as adaptações previstas nos números seguintes.

2 — A partir de 1 de abril de 2021, as medidas de apoio previstas no presente capítulo referem-
-se exclusivamente à suspensão do reembolso de capital.

3 — Sem prejuízo do número anterior, para além da suspensão do reembolso de capital, bene-
ficiam também da suspensão do pagamento de juros, comissões e outros encargos, as entidades 
beneficiárias que sejam contraparte das seguintes operações de crédito:

a) Operações previstas no n.º 2 do artigo 3.º;
b) Operações contratadas pelas entidades beneficiárias cuja atividade principal esteja abrangida 

pela lista de códigos de atividade económica (CAE) constante do anexo ao presente decreto -lei e 
do qual faz parte integrante.

4 — A prorrogação prevista nos números anteriores abrange todos os elementos associados 
aos contratos abrangidos pelas medidas de apoio, incluindo o disposto nos n.os 4 a 6 do artigo 4.º

5 — As entidades beneficiárias que não pretendam beneficiar da prorrogação prevista no n.º 1 
devem comunicar às instituições esse facto no prazo previsto no n.º 7 do artigo 4.º

Artigo 14.º

[...]

O presente decreto -lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de 
setembro de 2021, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º -B.»

Artigo 4.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 20 -F/2020, de 12 de maio

O artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 20 -F/2020, de 12 de maio, passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 7.º

[...]

O presente decreto -lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 31 de 
março de 2021, sem prejuízo do período de produção dos efeitos contratuais que decorram da aplicação 
do disposto nos artigos 2.º e 3.º.»

Artigo 5.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 37/2020, de 15 de julho

O artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 37/2020, de 15 de julho, passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 7.º

[...]

1 — (Anterior proémio do artigo.)

a) [Anterior alínea a) do proémio do artigo.]
b) [Anterior alínea b) do proémio do artigo.]
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2 — Constitui igualmente despesa do subsistema de ação social a despesa a realizar, nos ter-
mos dos protocolos a celebrar até 31 de dezembro de 2020, para a realização de testes de rastreio 
a profissionais afetos a estruturas residenciais, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 23.º 
do anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 70 -A/2020, de 11 de setembro, ou outra que 
lhe vier a suceder na mesma matéria.

3 — Podem ainda ser celebrados protocolos para capacitar a manutenção da atividade de 
respostas sociais no âmbito da implementação de medidas de prevenção da doença COVID -19, 
quer no que respeita à destinada diretamente aos trabalhadores e utentes, quer na que respeita às 
instalações, através da cobertura de despesa com equipamentos de proteção individual, produtos 
de desinfeção e materiais de isolamento, nas instituições que apresentem dificuldades financeiras 
em assegurar esta despesa.

4 — Os protocolos a que se referem os n.os 2 e 3, quando celebrados com entidades com 
as quais foram celebrados protocolos a que se refere a alínea b) do n.º 1, substituem esses pro-
tocolos de modo a que não se verifique interrupção na respetiva cobertura, sendo que, existindo 
verba não executada nos primeiros, a mesma é contemplada a título de adiantamento nos novos 
protocolos.

5 — Os protocolos a que se referem os n.os 2 e 3 vigoram por um período de até seis meses.
6 — A despesa realizada nos termos do disposto nos n.os 2 e 3 é suportada por verbas inscritas 

no orçamento da segurança social com fonte de financiamento resultante do disposto no n.º 5 do 
artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 56/2006, de 15 de março, na sua redação atual, e deve ser reembol-
sada caso venha a ser financiada por fundos europeus.»

Artigo 6.º

Aditamento ao Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março

É aditado ao Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, o artigo 35.º -K, com a seguinte 
redação:

«Artigo 35.º -K

Operação estatística

1 — No âmbito da preparação e execução dos trabalhos de campo relativos ao XVI Recense-
amento Geral da População e do VI Recenseamento Geral da Habitação (Censos 2021), o Instituto 
Nacional de Estatística, I. P. (INE, I. P.), e a Direção -Geral da Saúde definem, mediante protocolo, 
os procedimentos a adotar e a partilha de informação necessária à recolha presencial dos inquéritos 
nos casos em que a mesma seja imprescindível.

2 — No âmbito das operações censitárias, as forças de segurança podem prestar apoio ao 
INE, I. P., designadamente nas operações de recolha presencial dos inquéritos e de inventariação 
e caracterização do edificado, mediante pedido atempado e fundamentado, sujeito a avaliação de 
risco a realizar pela força de segurança territorialmente competente.»

Artigo 7.º

Aditamento ao Decreto -Lei n.º 20 -F/2020, de 12 de maio

É aditado ao Decreto -Lei n.º 20 -F/2020, de 12 de maio, o artigo 4.º -A, com a seguinte redação:

«Artigo 4.º -A

Dever de divulgação das medidas por parte dos seguradores

Os seguradores divulgam as medidas estabelecidas no presente decreto -lei na página principal 
do seu sítio na Internet e através dos contactos habituais com os seus clientes.»
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Artigo 8.º

Aditamento ao Decreto -Lei n.º 10 -J/2020, de 26 de março

É aditado ao Decreto -Lei n.º 10 -J/2020, de 26 de março, o artigo 5.º -B, com a seguinte redação:

«Artigo 5.º -B

Extensão de maturidade

1 — As entidades beneficiárias cuja atividade principal esteja abrangida pela lista de CAE 
constante do anexo ao presente decreto -lei beneficiam automaticamente do regime de extensão 
de maturidade previsto no presente artigo.

2 — A maturidade dos créditos devidos pelas entidades beneficiárias previstas no número 
anterior é automaticamente estendida, pelo prazo de 12 meses, que acresce ao período em que 
esses créditos foram diferidos por efeito do presente decreto -lei.

3 — No caso de créditos com reembolso parcelar abrangidos pelo número anterior, as pres-
tações vincendas devem ser ajustadas proporcionalmente e recalculadas em função dessa nova 
maturidade.

4 — Sem prejuízo das instituições poderem continuar a exercer todos os seus direitos nos 
termos contratuais e legais aplicáveis, a extensão prevista no presente artigo cessa imediatamente, 
retomando -se, nesse caso, o perfil original de reembolso acrescido do período em que esses cré-
ditos foram diferidos por efeito do presente decreto -lei, nos seguintes casos:

a) Em caso de incumprimento, por parte da entidade beneficiária dessa extensão, de qualquer 
obrigação pecuniária perante qualquer instituição; ou

b) Em caso de execução, por terceiro, de qualquer obrigação pecuniária da entidade benefi-
ciária dessa extensão ou em caso de arresto ou qualquer ato de apreensão judicial dos bens da 
referida entidade beneficiária.

5 — As entidades beneficiárias previstas no n.º 1 que não pretendam beneficiar do regime nele 
previsto, devem comunicar às instituições essa intenção no prazo previsto no n.º 7 do artigo 4.º»

Artigo 9.º

Aditamento do anexo ao Decreto -Lei n.º 10 -J/2020, de 26 de março

É aditado o anexo ao Decreto -Lei n.º 10 -J/2020, de 26 de março, na sua redação atual, com 
a redação constante do anexo ao presente decreto -lei e do qual faz parte integrante.

Artigo 10.º

Festivais e espetáculos de natureza análoga

Nos termos do n.º 3 do artigo 5.º -A do Decreto -Lei n.º 10 -I/2020, de 26 de março, na sua redação 
atual, a proibição consagrada no n.º 1 do mesmo artigo é prorrogada até 31 de dezembro de 2020.

Artigo 11.º

Entrada em vigor

1 — O presente decreto -lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
2 — O disposto no n.º 5 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 10 -J/2020, de 26 de março, na reda-

ção dada pelo presente decreto -lei, apenas produz efeitos a partir da data de entrada em vigor do 
presente decreto -lei.
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3 — O disposto nos artigos 3.º e 8.º do presente decreto -lei produz efeitos a 30 de setembro 
de 2020.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 24 de setembro de 2020. — António Luís Santos 
da Costa — Mariana Guimarães Vieira da Silva — João Nuno Marques de Carvalho Mendes — Ale-
xandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão — Graça Maria da Fonseca Caetano Gonçalves — Miguel 
Filipe Pardal Cabrita — Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões.

Promulgado em 28 de setembro de 2020.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 28 de setembro de 2020.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

ANEXO

(a que se refere o artigo 9.º)

«ANEXO

[a que se refere a alínea b) do n.º 3 do artigo 5.º -A e o n.º 1 do artigo 5.º -B] 

CAE Designação

45 Comércio, manutenção e reparação, de veículos automóveis e motociclos.
46492 Comércio por grosso de livros, revistas e jornais.
47610 Comércio a retalho de livros, em estabelecimentos especializados.
47620 Comércio a retalho de jornais, revistas e artigos de papelaria, em estabelecimentos especializados.
47630 Comércio a retalho de discos, CD, DVD, cassetes e similares, em estabelecimentos especializados.

491 Transporte interurbano de passageiros por caminho -de -ferro.
492 Transporte de mercadorias por caminho -de -ferro.
493 Outros transportes terrestres de passageiros.
494 Transportes rodoviários de mercadorias e atividades de mudanças.
50 Transportes por água.
51 Transportes aéreos.
55 Alojamento.
56 Restauração e similares.

581 Edição de livros, de jornais e de outras publicações.
59 Atividades cinematográficas, de vídeo, de produção de programas de televisão, de gravação de som e de 

edição de música.
60 Atividades de rádio e de televisão.

639 Outras atividades dos serviços de informação.
731 Publicidade.
74 Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares.

771 Aluguer de veículos automóveis.
79 Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades relacionadas.

823 Organização de feiras, congressos e outros eventos similares.
85 Educação.
86 Atividades de saúde humana.
87 Atividades de apoio social com alojamento.
88 Atividades de apoio social sem alojamento.
90 Atividades de teatro, de música, de dança e outras atividades artísticas e literárias.
91 Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais.
93 Atividades desportivas, de diversão e recreativas.

94991 Associações culturais e recreativas.
96 Outras atividades de serviços pessoais.

»
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