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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

74.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 4 de novembro de 2020 

 
 
 

PRESENÇAS 
 

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

Bernardo Lopes 
 
• Maria Arlete Rodrigues Augusto Barata Simão 
 
• Ivone de Fátima da Cunha Gonçalves 

 
• Ana Paula da Silva Franco Damil 
 
 
Senhores Vereadores: 
 
• Gonçalo Filipe Vintém Caroço 
 
• Tiago Farinha Matias 
 
• Nuno Ricardo Conceição Dias 
 
• António Manuel Lopes Marcelino 
 
• Vasco António Pinhão Ramos Teles 

Touguinha 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Justificadas as faltas da Sr.ª Vereadora Maria Rita 
Colaço Leão e dos Srs. Vereadores Nuno Miguel 
Ribeiro Vasconcelos Botelho e João Manuel 
Ferreira Calado 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, 
designadamente relativas ao agravamento e às 
respetivas perspetivas de evolução, aos casos 
ativos no concelho, à casuística em residências de 
Terceira Idade e algumas situações preocupantes 
nessa área, à situação nos estabelecimentos 
escolares e número de turmas em isolamento, à 
falta de recursos humanos de Saúde, à 
disponibilidade de destacamento de técnicos 
municipais para realização de inquéritos 
epidemiológicos no terreno e integração em 
equipas pluridisciplinares, à promoção de ações 
de sensibilização da população, à distribuição de 
máscaras de proteção, ao funcionamento de feiras 
e mercados com todas as medidas de segurança 
sanitária, ao horário de funcionamento de 
estabelecimentos comerciais, à situação no 
Hospital Beatriz Ângelo, e à situação da 
campanha de vacinação antigripal e respetivas 
lacunas. 

 
 
 
 

ADMISSÃO DE PROPOSTAS 
 

Foram apresentados 3 documentos, abaixo 
listados: 
 
Proposta de Deliberação n.º 539/2020 - Voto de 
Pesar, pelas vítimas da pandemia de COVID-19, 
apresentado pelas Sr.ªs Vereadoras e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 
 
 
 
Proposta de Deliberação n.º 540/2020 - Voto de 
Repúdio, pelos recentes acontecimentos de 
vandalismo no Concelho de Loures, apresentado 
pelas Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista. 
 
 
 
Proposta de Deliberação n.º 541/2020 - 
Recomendação, apresentada pelas Sr.ªs 
Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista. 
 
 
(Admitidos por unanimidade) 
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VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar, pelas vítimas da pandemia de 
COVID-19, apresentado pelas Sr.ªs Vereadoras e 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 539/2020 

 
Pelo falecimento das vítimas 

da pandemia da doença COVID-19 
 

A progressiva e crescente disseminação do novo 
coronavírus SARS-CoV-2, a partir do final do ano 
de 2019, deu inicio a um período sem precedentes 
na nossa história coletiva, resultando numa 
pandemia que afeta hoje em dia a quase 
totalidade dos países do mundo. 
 
Em Portugal, desde a identificação do primeiro 
caso a 2 de março passado, a doença designada 
por COVID-19, decorrente da infeção provocada 
por este novo coronavírus, já vitimou mortalmente 
mais de 2.600 portugueses e portuguesas. 
 
Por trás destes números estão vidas humanas, de 
homens e mulheres que, infelizmente, pereceram 
a esta doença deixando enlutadas inúmeras 
famílias e amigos. 
 
O combate firme a esta pandemia com a 
responsabilidade individual e coletiva que nos é 
exigida e com o rigoroso e permanente empenho 
no cumprimento das normas sanitárias 
recomendadas, a fim de se evitar, tanto quanto 
possível, mais vítimas mortais, continua a ser, sem 
sombra de dúvida, a mais respeitosa forma de se 
evocar aqueles e aquelas cujas vidas se perderam 
afetadas por esta doença. 
 
Pela necessidade de se assinalar o pesar 
nacional, o Governo declarou, através do Decreto 
n.º 7-A/2020, publicado em Diário da República a 
26 de outubro, o dia 2 de novembro - Dia de 
Finados (ou dos Fiéis Defuntos) – como o Dia de 
Luto Nacional, prestando-se assim homenagem a 
todos os falecidos e, em particular, às vítimas da 
pandemia de COVID-19. 
 
Neste sentido, os eleitos do Partido Socialista na 
Câmara Municipal de Loures propõem que a 
Câmara Municipal de Loures se associe a esta 
homenagem e delibere expressar o seu pesar 
pelas vítimas mortais da doença COVID-19 
guardando um minuto de silêncio em sua memória 
e endereçando às famílias enlutadas a sua 
solidariedade e as mais sentidas condolências. 

 
 

Loures, 4 de novembro de 2020 
 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 

(a) Sónia Paixão 
 

(a) Nuno Dias 
 

(a) António Marcelino 
 

(a) Arlete Simão 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Ivone 
de Fátima da Cunha Gonçalves, sendo 
cumprido um minuto de silêncio em memória 
dos falecidos) 

 
 
 
 
 

VOTO DE REPÚDIO 
 

Voto de Repúdio, pelos recentes acontecimentos 
de vandalismo no Concelho de Loures, 
apresentado pelas Sr.ªs Vereadoras e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 540/2020 

 
Voto de Repúdio 

 
Pelos atos de vandalismo e racismo 

no concelho de Loures 
 

A madrugada da passada sexta-feira colocou a 
descoberto, uma vez mais no concelho de Loures, 
ignóbeis e repudiantes episódios de vandalismo, 
racismo e xenofobia, através de dizeres 
discriminatórios inscritos nas paredes do Centro 
de Acolhimento para Refugiados do Conselho 
Português para os Refugiados, na Escola 
Secundária de Sacavém e na Escola Secundária 
da Portela. 
 
Episódios, como os ocorridos, devem ser 
considerados inadmissíveis num Estado de Direito 
Democrático pelo vil ataque aos princípios e 
valores inscritos na Constituição da República 
Portuguesa, como a igualdade e a não 
discriminação em razão de ascendência, raça, 
língua, território de origem, religião ou condição 
social. 
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Atos desta natureza não devem passar impunes e 
merecem denúncia e o apuramento de 
responsabilidades e punição dos seus autores 
pela incitação à violência e ao crime de ódio. 
 
Pelo exposto, a Câmara Municipal de Loures, 
reunida a 4 de novembro de 2020, delibera 
repudiar veementemente todas as formas de 
discriminação e de incitação à violência e ódio 
racial no concelho de Loures e na sociedade 
portuguesa, manifestando toda a solidariedade e 
fraternidade pelos grupos e instituições aludidas. 

 
 

Loures, 4 de novembro de 2020 
 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 
 

(a) Sónia Paixão 
 

(a) Nuno Dias 
 

(a) Arlete Simão 
 

(a) António Marcelino 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Ivone 
de Fátima da Cunha Gonçalves) 

 
 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação, apresentada pelas Sr.ªs 
Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 541/2020 

 
Na sequência da realização de um seminário de 
boas práticas municipais em Igualdade, a 24 de 
outubro de 2011, no Município de Valongo, foi 
lançado o desafio de tornar este dia o Dia 
Municipal para a Igualdade, desafio esse que 
mereceu o respetivo reconhecimento com a 
inclusão no IV Plano Nacional para a Igualdade - 
Género, Cidadania e Não Discriminação (2011-
2013) da Medida 43 - Instituir e Divulgar o “Dia 
Municipal para a Igualdade. 
 
 

Porém, no passado dia 24 de outubro, nada foi 
divulgado sobre este assunto no Município de 
Loures. 
Várias têm sido a intervenções por parte do 
Partido Socialista sobre esta temática em sede da 
Câmara Municipal, não só através de debate em 
vários períodos antes da Ordem do Dia, mas 
também através de Moções e requerimentos 
apresentados a este órgão, cujas respostas 
tardam. 
 
É comum dizer-se que a Igualdade está patente 
na atividade municipal e que se pratica todos os 
dias nas mais mais diversas vertentes, e isso será 
o suficiente? Não! Não nos parece que assim seja, 
cada vez mais se torna necessário consolidar 
definitivamente esta matéria nas políticas 
municipais, através de ações concretas e não 
meras palavras de circunstância. A ausência de 
um Plano Municipal para a Igualdade é disso 
prova. 
 
A Igualdade entre mulheres e homens está 
plasmada num dos princípios da Constituição da 
República Portuguesa, de acordo com o disposto 
no seu artigo 13.º, sendo também uma das tarefas 
fundamentais do Estado, tal como refere o artigo 
9.º. 
 
Por outro lado, e de acordo com a alínea q) do n.º 
1 do Art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, é da competência da Câmara Municipal 
“assegurar a integração da perspetiva de género 
em todos os domínios de ação do município, 
designadamente através da adoção de planos 
municipais para a igualdade.” 
 
A Igualdade é uma questão de direitos humanos e 
uma condição de justiça social, impõe-se que, 
numa sociedade, homens e mulheres gozem das 
mesmas oportunidades, rendimentos, direitos e 
obrigações em todas as áreas. 
 
 
Assim e considerando que: 
 
- O Plano de ação para a igualdade entre 

mulheres e homens (PAIMH), que faz parte 
integrante da Estratégia Nacional para a 
Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030, 
tem como um dos objetivos estratégicos 
garantir uma governança que integre o 
combate à discriminação em razão do sexo e 
a promoção da Igualdade entre Mulheres e 
Homens, nas políticas e nas ações, a todos os 
níveis da Administração Pública. 

 
 
 



 

 
N.º 22 

 

 
 

4 de NOVEMBRO 
de 2020 

 
 
 
 

8 

 

Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista vêm 
recomendar que: 
 
1- O Município passe a assinalar, de forma 

institucional, a comemoração do Dia Municipal 
para Igualdade no dia 24 de outubro. 

 
2- Tendo sido concluído o diagnóstico social do 

concelho, há mais de um ano, se proceda o 
mais rapidamente possível à elaboração do 
Plano Municipal para a Igualdade no Município 
de Loures. 

 
 

Loures 4 de novembro de 2020. 
 

Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista 
 

(a) Sónia Paixão 
 

(a) Nuno Dias 
 

(a) Arlete Simão 
 

(a) António Marcelino 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

NOTA: A Sr.ª Vereadora Ivone de Fátima da 
Cunha Gonçalves compareceu à Reunião às 
15h10. 

 
 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 71.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 23 de 
setembro de 2020. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Ana 
Paula da Silva Franco Damil e o Sr. Vereador 
Vasco António Pinhão Ramos Teles 
Touguinha, por não terem estado presentes 
naquela Reunião) 

 
 
 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de ratificação da aprovação pelo Sr. 
Presidente da Câmara, em 29 de outubro de 2020, 
da 16.ª Alteração Orçamental Permutativa ao 
Orçamento 2020 e Opções do Plano 2020-2023. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 517/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Existe necessidade de reforçar as rubricas de 

despesas com o pessoal, especificamente as 
associadas ao subsídio de natal. Está definido 
no calendário de vencimentos da autarquia o 
pagamento do subsídio de natal no dia 5 de 
novembro. O processamento do subsídio de 
natal requer a existência prévia, quer de 
dotação orçamental para a sua execução, quer 
o cumprimento de procedimentos internos. O 
calendário das reuniões da Câmara Municipal 
mostra-se incompatível com o prazo 
necessário para o processamento do subsídio 
de natal; 

 
B. É intenção do município adquirir materiais 

necessários para as crianças realizarem as 
atividades inseridas no âmbito do Projeto AMA 
nomeadamente para os alunos do 3.º ano. A 
disponibilidade dos materiais deve estar 
garantida até ao final do mês de novembro. 
Neste sentido, e com o objetivo de iniciar os 
procedimentos inerentes à sua aquisição, 
propõe-se reforçar a dotação da rubrica em 
6.200 euros; 

 
C. Na sequência da notificação recebida sobre a 

aprovação da candidatura PT/2020/FAMl/612 - 
Plano Municipal para a Integração de 
Migrantes de Loures, é necessário ajustar o 
orçamento municipal, quer na receita e quer 
na despesa, a fim de iniciar a sua execução do 
projeto; 

 
D. A urgência referida no considerando A. e a 

impossibilidade de reunir a Câmara Municipal, 
foi a alteração, por mim aprovada, através do 
despacho de 29/10/2020 sob informação n.º 
E/108574/2020, ao abrigo do n.º 3 do artigo 
35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
versão atual. 
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Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do n.º 3 do 
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na versão atual, ratificar a aprovação da 16.ª 
Alteração Orçamental Permutativa ao Orçamento 
2020 e Opções do Plano 2020-2023, conforme 
documento em anexo, elaborada de acordo com o 
ponto 8.3.1 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
fevereiro, na redação vigente. 

 
 

Loures, 29 de outubro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O documento 16.ª 
Alteração Orçamental Permutativa ao Orçamento 
2020 e Opções do Plano 2020-2023 encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 

INTERVENÇÃO LOCAL 
 

Proposta de aprovação do reembolso e restituição 
das verbas gastas a mais na área da água para 
rega dos espaços verdes nos anos de 2018 e 
2019, no âmbito das competências delegadas nas 
Juntas de Freguesia. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 518/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A água para rega dos espaços verdes foi uma 

competência introduzida no acordo de 
execução assinado em 2018, competência 
essa sem histórico de monitorização na 
Câmara Municipal uma vez que a maioria dos 
espaços verdes não tinham contador, nem 
existiam instrumentos que permitissem uma 
monitorização eficaz; 

 
 
 

B. Uma das principais razões para a 
transferência da competência da água para 
rega dos espaços verdes para as Freguesias 
prendeu-se com a necessidade, reconhecida e 
assumida por todas as autarquias, de reduzir o 
consumo de água de rega associada aos 
espaços verdes, sendo que este é um objetivo 
estratégico do Município por questões de 
sustentabilidade dos recursos disponíveis; 

 
C. A fórmula de cálculo das verbas associadas a 

esta competência foi definida com base em 
valores estimados, pelo que a Câmara 
Municipal e as Freguesias se comprometeram 
a avaliar os consumos de água dos espaços 
verdes delegados decorrido um ano após a 
assinatura do referido acordo (n.º 7 da 
cláusula 4.ª do acordo de execução); 

 
D. Foram reportados e detetados consumos 

anómalos de água e efetuadas diligências 
visando a sua resolução por parte de algumas 
freguesias; 

 
E. Cinco Juntas e Uniões de Freguesias pagaram 

a totalidade dos consumos de água aos 
SIMAR nos anos de 2018 e 2019, 
independentemente de quaisquer medidas 
excecionais que tiveram de adotar visando a 
diminuição de consumos futuros; 

 
F. No primeiro ano após a passagem da 

competência da água para rega dos espaços 
verdes não foram conseguidas as poupanças 
esperadas no consumo de água; 

 
G. Há por parte do município uma orientação 

estratégica visando a redução dos consumos 
de água de rega capaz de nortear as opções 
de gestão e reformulação de espaços verdes 
por parte das freguesias; 

 
H. É dever da Câmara Municipal honrar o 

compromisso assumido de reembolsar todas 
as Freguesias com as verbas gastas a mais na 
área da água para rega dos espaços verdes, 
após avaliação e monitorização dos consumos 
de água decorrido um ano da assinatura dos 
acordos de execução, conforme preconizado 
no Acordo de Execução e no Regime Jurídico 
da Administração Financeira do Estado (artigo 
35.º do DL n.º 155/92, de 28 de julho, na sua 
redação atual e com as devidas adaptações); 

 
I. O órgão competente para decidir é a Câmara 

Municipal, conforme estabelece o Regime 
Jurídico da Realização de Despesas Públicas, 
previsto no artigo 18.º do DL n.º 197/99, de 8 
de junho (na sua redação atual e com as 
devidas adaptações). 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º, dos princípios 
constantes nos artigos 115.º, 117.º, 118.º e 131.º 
(Boa Administração dos Recursos, Prossecução 
das Atribuições e Competências das Autarquias 
Locais, da Delegação de Competências), 
constantes do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do Princípio da 
Autonomia Financeira das Autarquias Locais, 
previsto e preconizado no artigo 6.º da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro (na sua redação atual) 
aprovar o reembolso e restituição das verbas 
gastas a mais na área da água para rega dos 
espaços verdes nos anos de 2018 e 2019, 
correspondentes a: 
 
•••• 43.546,56 € à Junta da Freguesia de Loures; 
•••• 2.362,16 € à Junta de Freguesia de Lousa; 
•••• 142.140,98 € à União das Freguesias de 

Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela; 

•••• 6.359,44 € à União das Freguesias de Santo 
Antão e São Julião do Tojal; 

•••• 51.840,63 € à União das Freguesias de Santo 
António dos Cavaleiros e Frielas. 

 
 

Loures, 29 de outubro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

INFRAESTRUTURAS 
 

Aquisição de serviços de conservação, 
limpeza, inspeção técnica e manutenção 
corretiva do mobiliário urbano do tipo abrigos 
e MUPIS incluindo a instalação elétrica 
 
Proposta de autorização prévia para dispensa do 
disposto no n.º 1 do artigo 68.º da LOE 2020, de 
aprovação do programa do concurso, do caderno 
de encargos e da minuta do anúncio, enquanto 
peças do procedimento, e de aprovação do 
proposto no documento sob o título "proposta de 
autorização para início e tipo de procedimento, 
para nomeação de júri e nomeação do gestor do 
contrato". 

 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 519/2020 
 

Considerando que: 
 
A. Através da informação n.º 0342/Dl/JN, com o 

registo webdoc E/73062/2020, datada de 
20.08.2020, provinda da Divisão de 
Infraestruturas (DI), com despacho de 
concordância minha, datada de 28.08.2020, e 
pelas razões constantes de tal informação, foi 
manifestada a necessidade de instrução e 
lançamento de um procedimento aquisitivo, 
com vista à aquisição de serviços de 
conservação, limpeza, inspeção técnica e 
manutenção corretiva do mobiliário urbano do 
tipo abrigos e MUPIS incluindo a instalação 
elétrica, bem como a substituição de 
publicidade no concelho de Loures, num 
universo de 394 unidades; 

 
B. Tendo presente que o preço base global 

indicado na informação referida no número 
anterior implica um aumento face ao preço 
contratual pago no ano de 2019, em que o 
objeto contratual era idêntico ao do presente 
procedimento, o serviço requisitante 
fundamentou aquele aumento conforme se 
transcreve: "Aumenta o valor em cerca de 
10.000 euros, considerando o seguinte: Em 
contratos anteriores foram feitas consultas 
prévias com período semestral no valor de 
75.000 €/cada, sendo com base na taxa de 
inflação, diferença que dilui o aumento do 
valor agora a concurso“; 

 
C. Nos termos conjugados do disposto nos n.ºs 1 

e 4 do artigo 68.º da Lei do Orçamento de 
Estado para 2020 ("LOE 2020"), os valores 
gastos com contratos a celebrar no presente 
ano de 2020 não podem ultrapassar os 
valores gastos no ano anterior de 2019 salvo 
em situações prévia e devidamente 
fundamentadas pelos serviços e autorizadas 
pelo órgão da autarquia com competência 
para contratar em função do valor do contrato 
nos termos previstos no artigo 18.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
repristinado pela Resolução da Assembleia da 
República n.º 86/2011,de 11 de abril; 

 
D. Nos termos do n.º 1 do referido artigo 18.º, sob 

a epígrafe "Competência para autorizar 
despesas no âmbito das autarquias locais": 

 
"1. São competentes para autorizar despesas com 
locação e aquisição de bens e serviços as 
seguintes entidades: 
 



 

 
N.º 22 

 

 
 

4 de NOVEMBRO 
de 2020 

 
 
 
 

11 

 

a) Até 30000 contos, os presidentes de câmara e 
os conselhos de administração dos serviços 
municipalizados; 

b) Sem limite, as câmaras municipais, as juntas 
de freguesia, o conselho de administração das 
associações de autarquias locais e o órgão 
executivo de entidades equiparadas a 
autarquias locais."; 

 
E. O preço contratual estimado a pagar pelo 

Município de Loures é de 210.00,00 € 
(duzentos e dez mil euros), acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor, caso este seja devido, 
sendo, pois, da competência da Câmara 
Municipal de Loures a dispensa do disposto no 
n.º 1 do artigo 68.º da LOE 2020; 

 
F. Assim, tendo presentes os fundamentos 

aduzidos pelo serviço requisitante e 
considerandos supra torna-se necessário que 
a Câmara Municipal de Loures autorize a 
dispensa do disposto no n.º 1 do artigo 68.º da 
LOE 2020; 

 
 
Considerando ainda que: 
 
G. Nos termos da regra geral de escolha do 

procedimento (prevista no artigo 18.º do 
Código dos Contratos Públicos) bem como do 
valor máximo do benefício económico que 
pode ser obtido pela(s) entidade(s) 
adjudicatária(s) com a execução do(s) 
contrato(s) a celebrar, estimado em 210.00,00 
€ (duzentos e dez mil euros), se mostra 
adequado adotar o procedimento do tipo 
concurso público, sem publicação de anúncio 
no Jornal Oficial da União Europeia, tudo em 
conformidade, designadamente, com o 
previsto nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 
18.º, 20.º, n.º 1, todos do Código dos 
Contratos Públicos; 

 
H. O órgão competente para contratar, autorizar 

a despesa, escolher o procedimento, aprovar 
os documentos pré-contratuais (Programa do 
Concurso, Caderno de Encargos e Minuta do 
Anúncio do procedimento), designar o júri e o 
gestor do contrato, aprovar a minuta de 
contrato, bem como para quaisquer outros 
atos inerentes ao procedimento aquisitivo em 
apreço, é a Câmara Municipal, em razão do 
dito preço contratual estimado em 210.000,00 
€ (duzentos e dez mil euros), a que deverá 
acrescer o IVA à taxa legal em vigor, se 
devido, tudo à luz do disposto, 
designadamente, na alínea f), n.º 1, do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, (repristinado pela 

Resolução da Assembleia da República n.º 
86/2011, de 11/04), e nos artigos 16.º, n.º 1, 
alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea b), 36.º, 
47.º, 67.º a 69.º e 290.º-A todos do Código dos 
Contratos Públicos; 

 
I. Que é necessário, nomeadamente, identificar 

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

 
J. O referido montante de 210.000,00 € 

(duzentos e dez mil euros) estimado pagar 
pelo Município de Loures, a que acrescerá o 
IVA à taxa legal em vigor, se devido, mostra-
se fixado no Caderno de Encargos como 
preço base global do procedimento e que 
engloba a componente da manutenção 
corretiva e da manutenção preventiva. Assim, 
para a componente da manutenção corretiva 
encontra-se previsto um plafond limite de 
despesa máxima no montante de 103.573,08 
€ (cento e três mil, quinhentos e setenta e três 
euros e oito cêntimos), limite esse que será 
utilizado no decurso do contrato atendendo 
aos preços unitários propostos e adjudicados 
tendo por referência os preços base unitários 
fixados no Caderno de Encargos. Para a 
componente da manutenção preventiva 
encontra-se previsto um preço base no 
montante de 106.426,92 € (cento e seis mil, 
quatrocentos e vinte e seis euros e noventa e 
dois cêntimos); 

 
K. Propõe-se que a respetiva despesa ocorra 

pela rubrica 1003 020203 2014 A 9, conforme 
PRC n.º 2968/2020, datada de 03.09.2020. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho, repristinado pela Resolução da 
Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de 
abril, nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º e 
20.º, n.º 1, alínea b), 36.º e 39.º, todos do Código 
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e do disposto, 
designadamente, no artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
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1. Autorizar previamente a dispensa do disposto 
no n.º 1 do artigo 68.º da LOE 2020, tendo 
presentes os fundamentos aduzidos pelo 
serviço requisitante e considerandos expostos 
nos Considerandos B a F; 

 
2. Aprovar o programa do concurso, o caderno 

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

 
3. Aprovar o proposto no documento sob o título 

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

 
 

Loures, 29 de outubro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO 
PARA INÍCIO E TIPO DE PROCEDIMENTO, 

DESIGNAÇÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO 
E DO GESTOR DO CONTRATO 

 
1. No âmbito da solicitação efetuada pela Divisão 

de Infraestruturas (DI) através da informação 
n.º 0342/Dl/JN com o registo webdoc 
E/73062/2020, datada de 20.08.2020, com 
despacho de concordância do Exmo. Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
Bernardino Soares, datado de 28.08.2020, e 
pelas razões constantes de tais documentos, 
proponho a adoção do procedimento aquisitivo 
do tipo concurso público, sem publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia, nos termos 
da alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º, artigos 
17.º, 18.º e alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º, 
todos do Códigos dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, na sua redação atual, com 
vista à celebração de contrato para aquisição 
de serviços de conservação, limpeza, 
inspeção técnica e manutenção corretiva do 
mobiliário urbano do tipo abrigos e MUPIS 
incluindo a instalação elétrica, bem como a 
substituição de publicidade no concelho de 
Loures, num universo de 394 unidades. 

 
2. A necessidade em causa encontra-se 

devidamente identificada e fundamentada na 
informação indicada no ponto anterior, 
conforme se passa a transcrever: " 
Considerando que o transporte público é um 
serviço público prestado a terceiros do qual 

fazem parte integrante os abrigos, torna-se 
fundamental e determinante mantê-los em 
boas condições no sentido de permitir a sua 
melhor utilização por parte dos utentes dos 
transportes públicos. A C. M. Loures não tem 
condições para assegurar diretamente os 
serviços referidos, pelo que se considera 
determinante a contratualização de prestação 
de serviços de manutenção com natureza 
preventiva e corretiva.". 

 
3. Deste modo, foram instruídas as peças do 

procedimento, nomeadamente, o Caderno de 
Encargos, o Programa do Concurso e a 
Minuta do Anúncio. 

 
4. Para prossecução do processo de despesa 

propõe-se a aprovação da presente proposta, 
assim como das peças do procedimento 
indicadas no ponto anterior, através de 
deliberação pela Câmara Municipal de Loures, 
ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na alínea b) do n.º 1 do artigo 
18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
(repristinado pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 86/2011, de 11 de abril), na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º, nos artigos 
17.º, 18.º, na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º e 
nos artigos 36.º, 38.º, 67.º e 290.º-A todos do 
CCP, uma vez que o preço contratual a pagar 
pelo Município de Loures possa ser na ordem 
de 210.000,00 € (duzentos e dez mil euros) 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, caso 
este seja devido, preço este que consta do 
caderno de encargos enquanto preço base 
global do procedimento e que engloba a 
componente da manutenção corretiva e da 
manutenção preventiva. Assim, para a 
componente da manutenção corretiva 
encontra-se previsto um plafond limite de 
despesa máxima no montante de 103.573,08 
€ (cento e três mil, quinhentos e setenta e três 
euros e oito cêntimos), limite esse que será 
utilizado no decurso do contrato atendendo 
aos preços unitários propostos e adjudicados 
tendo por referência os preços base unitários 
fixados no Caderno de Encargos. Para a 
componente da manutenção preventiva 
encontra-se previsto um preço base no 
montante de 106.426,92 € (cento e seis mil, 
quatrocentos e vinte e seis euros e noventa e 
dois cêntimos). 

 
5. Nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 47.º do CCP, o preço base indicado foi 
definido pelo serviço requisitante, serviço esse 
que apresentou a seguinte fundamentação 
para o preço base que ora se transcreve: "O 
preço base do procedimento tenha como 
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montante máximo 210.000,00 € acrescido de 
IVA à taxa em vigor, dos quais: Manutenção 
preventiva: 106.426,92 € (8.868,91 € x 12) 
Manutenção corretiva: 103.573,80 € (8.631,15 
€ x 12 meses) O preço base é fundamentado, 
com base nos preços unitários obtidos em 
anteriores procedimentos de idêntica natureza 
contratados recentemente pelo município.". 

 
6. Propõe-se que as propostas sejam 

apresentadas através da plataforma eletrónica 
Vortalnext, estabelecendo um prazo para 
apresentação das mesmas de 12 (doze) dias, 
contados a partir da data de envio do anúncio 
do concurso para publicação no Diário da 
República, tendo como hora limite de entrega 
as 18 horas do 12.º (décimo segundo) dia. Se 
o termo do prazo ocorrer num sábado, 
domingo ou feriado, tal termo transfere-se 
para as 18 horas do primeiro dia útil seguinte. 

 
7. Para efeitos de condução do procedimento 

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

 
Presidente - Dr. Viriato Aguilar 
1.º Vogal Efetivo - Eng.º Luís Lopes 
2.º Vogal Efetivo - Dr. João Nunes 
1.º Vogal Suplente - Dr.ª Vanessa Rodrigues 
Freitas 
2.º Vogal Suplente - Sr. António Macau 
 
8. A respetiva despesa está prevista na rubrica 

1003 020203 2014 A 9, conforme PRC n.º 
2968/2020, datada de 03.09.2020. 

 
9. Nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 290.º-A do CCP, o serviço requisitante 
indicou para gestor do contrato decorrente do 
procedimento o Dr. João Nunes, Técnico 
Superior Geógrafo da DI, com o e-mail 
joao_nunes@cm-loures.pt, e contato 
telefónico 211151629, pelo que, se propõe 
que seja designado como gestor do contrato a 
pessoa indicada. 

 
10. Nos termos e para os efeitos do disposto no 

n.º 2 do artigo 46.º-A do CCP, o serviço 
requisitante manifestou a vontade de não 
haver lugar à adjudicação por lotes no 
procedimento, fundamentando a proposta de 
decisão de não contratação por lotes nos 
seguintes termos "Exclusão de contratação 
por lotes conforme o disposto no n.º 2 do art.º 

46.º-A do CCP por que o mesmo causaria 
graves inconvenientes a nível funcional da 
prestação de serviços. A entidade adjudicante 
não possui meios humanos e materiais que 
permitam acompanhamento e fiscalização em 
simultâneo do trabalho efetuado dentro do 
âmbito da prestação de serviços, se a mesma 
for feita por mais que uma entidade. De igual 
forma não seria possível dissociar a atividade 
de manutenção e limpeza das atividades de 
manutenção corretiva de anomalias, dado que 
todo o trabalho é efetuado no mesmo local e 
em simultâneo, não se considera possível 
elaborar o procedimento por lotes.". 

 
11. Tendo presente que o preço base global 

indicado na informação referida no ponto 1 
implica um aumento face ao preço contratual 
pago no ano de 2019, em que o objeto 
contratual era idêntico ao do presente 
procedimento, o serviço requisitante 
fundamentou aquele aumento conforme se 
transcreve: "Aumenta o valor em cerca de 
10.000 euros, considerando o seguinte: Em 
contratos anteriores foram feitas consultas 
prévias com período semestral no valor de 
75.000 €/cada, sendo com base na taxa de 
inflação, diferença que dilui o aumento do 
valor agora a concurso.". O referido aumento 
do preço base será sujeito a autorização 
prévia do órgão competente para contratar, 
nomeadamente a Câmara Municipal de 
Loures, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 1 e n.º 4 do artigo 68.º da Lei 
do Orçamento de Estado 2020 e do artigo 18.º 
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
repristinado pela Resolução da Assembleia da 
República n.º 86/2011, de 11 de abril. 

 
Junta: Caderno de Encargos, Programa do 
Concurso e Minuta do Anúncio do Procedimento. 

 
Loures, 27 de outubro de 2020. 

 
À consideração do Chefe da DCA. 

 
A Jurista/Instrutora do Processo 

 
(a) Vanessa Rodrigues Freitas 

 
De acordo, 

O Chefe da DCA 
 

(a) Viriato Aguilar 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
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OBRAS 
 

Processo n.º 67-F/DOM 
Empreitada de Jardim de Infância da Bobadela 
- Remodelação e Ampliação do Edifício e 
Reabilitação do Logradouro 
Proposta de rejeição do pedido de prorrogação 
legal e do pedido de reequilíbrio financeiro 
apresentados pelo adjudicatário, de concessão de 
prorrogação a título gracioso do prazo para 
cumprimento do contrato pelo período solicitado 
pelo adjudicatário, de alteração do Gestor de 
Contrato, e de delegação de competências no Sr. 
Presidente da Câmara para a aprovação da 
minuta de contrato, referente à prorrogação de 
prazo a título gracioso, nos termos das 
informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 534/2020 

 
Considerando:  
 
A. Que, referente ao procedimento conforme 

aprovado na 39.ª Reunião Ordinária, realizada 
em 05 de junho de 2019, que aprovou o início 
do procedimento de Concurso Público e 
respetivas peças do procedimento da 
empreitada “Jardim de Infância da Bobadela - 
Remodelação e Ampliação do Edifício e 
Reabilitação do Logradouro”, e conforme 
adjudicação aprovada na 46.ª Reunião 
Ordinária, de 25/09/2019, à empresa CVF - 
Construtora Vila Franca, Lda., com o prazo de 
execução de 270 dias seguidos e com o valor 
de 703.157,25 € (setecentos e três mil, cento e 
cinquenta e sete euros e vinte e cinco 
cêntimos); 

 
B. O disposto na informação n.º 294/DO/PR 

(E/104894/2020). 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto do artigo 1.º-A do Código dos Contratos 
Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, na sua redação atual: 
 
1. A aprovação da informação n.º 294/DO/PR 

(E/104894/2020), sendo que a mesma propõe 
a rejeição do pedido de prorrogação legal 
realizado pelo adjudicatário, a rejeição do 
pedido de reequilíbrio financeiro realizado pelo 
adjudicatário, e que seja concedida 
prorrogação a título gracioso pelo período 
solicitado pelo adjudicatário no seguimento 
dos fundamentos expostos na informação. 

2. A alteração do Gestor de Contrato, nos termos 
e para os efeitos do disposto no artigo 290.º-A 
do Código dos Contratos Públicos, para o 
Eng.º Paulino Reis. 

 
3. A delegação de competências no Sr. 

Presidente da Câmara, para a aprovação da 
minuta de contrato, referente à prorrogação de 
prazo a título gracioso, indicada no ponto 1, ao 
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 109.º do 
Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
sua redação atual. 

 
 

Loures, 27 de outubro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 

 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

CP 4/2020 - PEMP/5/2020 - Empreitada de 
construção do Reservatório de Pedernais 
Proposta de aprovação da proposta n.º 270/2020, 
de 16 de outubro, do Conselho de Administração 
dos SIMAR. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 520/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Os Serviços lntermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) procederam à abertura de 
procedimento de uma empreitada de obras 
públicas para a construção do "Reservatório 
de Pedernais" - CP 4/2020 - PEMP/5/2020; 

 
B. O Conselho de Administração (CA) dos 

SIMAR, na sua 73.ª Reunião Ordinária, de 16 
de outubro de 2020, aprovou e remeteu aos 
Municípios de Loures e Odivelas a proposta 
n.º 270/2020 respeitante à ratificação da 
aprovação dos esclarecimentos e retificação 
de erros e omissões, relativos ao 
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procedimento da empreitada para a 
construção do "Reservatório de Pedernais" - 
CP 4/2020 - PEMP/5/2020, efetuada através 
do despacho de 8/10/2020 do Presidente do 
Conselho de Administração dos SIMAR. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na 
alínea b) do n.º 5 do artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, na versão atual (Código 
da Contratação Pública), conjugada com os n.ºs 1, 
3 e 5 do artigo 164.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, na versão atual (Código do 
Procedimento Administrativo), delibere aprovar a 
proposta n.º 270/2020, de 16 de outubro, do CA 
dos SIMAR. 

 
 

Loures, 29 de outubro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

Proposta 
do Conselho de Administração dos SIMAR 

n.º 270/2020, de 16 de outubro de 2020 
 

Proposta n.º 270/2020 - Esclarecimentos e 
retificação de erros e omissões - Procedimento por 
Concurso Público, " Empreitada de Construção do 
Reservatório dos Pedernais" - CP 4/2020 - 
PEMP/5/2020. 

 
 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
n.º 270/2020 

 
Considerando o conteúdo da informação com o registo 
l/14976/2020, referente a esclarecimentos e retificação 
de erros e omissões - Procedimento por Concurso 
Público - Empreitada de Construção do Reservatório 
dos Pedernais - CP 4/2020 - PEMP/5/2020; 
 
Considerando a receção de dois pedidos de 
esclarecimento das peças e a data limite para a 
prestação dos esclarecimentos (dia 12 de outubro) 
exarei despacho de concordância a 08.10.2020. 
 
Proponho que o Conselho de Administração delibere 
ratificar e posterior envio aos Municípios de Loures e 
Odivelas para ratificação. 

Presidente do Conselho de Administração 
 

(a) Hugo Martins 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
CP 14/2020 - PABS/195/2020 - Aquisição de 7 
(sete) Viaturas Pesadas de Recolha de 
Resíduos Urbanos e correspondentes Serviços 
de Manutenção, dividido em três lotes 
Proposta de aprovação da proposta n.º 280/2020, 
de 16 de outubro, do Conselho de Administração 
dos SIMAR. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 521/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Os Serviços lntermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) procederam à abertura de 
procedimento para aquisição de 7 viaturas 
pesadas para recolha de resíduos urbanos, e 
correspondentes serviços de manutenção, 
CP14/2020 - PABS/195/2020; 

 
B. O Conselho de Administração (CA) dos 

SIMAR, na sua 73.ª Reunião Ordinária, de 16 
de outubro de 2020, aprovou e remeteu aos 
Municípios de Loures e Odivelas a proposta 
n.º 280/2020 relativa à retificação de erros e 
omissões e prorrogação do prazo de 
apresentação de propostas, respeitante ao 
procedimento identificado anteriormente. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na 
alínea b) do n.º 5 do artigo 50.º e do artigo 64.º do 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
versão atual (Código da Contratação Pública), 
delibere aprovar a proposta n.º 280/2020, de 16 de 
outubro, do CA dos SIMAR. 

 
 

Loures, 29 de outubro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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Proposta 
do Conselho de Administração dos SIMAR 

n.º 280/2020, de 16 de outubro de 2020 
 
 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
n.º 280/2020 

 
Considerando o conteúdo da informação com o registo 
I/15477/2020, referente à retificação de erros e 
omissões - Procedimento para Aquisição de 7 (sete) 
Viaturas Pesadas de Recolha de Resíduos Urbanos e 
correspondentes Serviços de Manutenção, dividido em 
três lotes - CP 14/2020 - PABS/195/2020; 
 
Considerando a necessária prorrogação do prazo de 
apresentação de propostas por 24 (vinte e quatro) dias, 
na sequência da análise do Júri, relativamente a erros e 
omissões identificados por um dos interessados, em que 
o Júri considera a aceitação, implicando uma alteração 
de aspetos fundamentais das peças. 
 
Proponho, que o Conselho de Administração delibere 
aprovar e posterior envio aos Municípios de Loures e 
Odivelas para ratificação. 

 
Vogal do Conselho de Administração 

 
(a) Paulo Piteira Leão 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

ESPAÇO A 
 

Proposta de aprovação do Acordo de Colaboração 
a estabelecer com a Confederação Portuguesa 
das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, 
e de revogação do acordo deliberado a 3 de 
novembro de 2010. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 522/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Se encontra constitucionalmente prevista a 

cooperação entre o Estado e o movimento 
associativo, como forma de incentivo à 
promoção de atividades nas áreas do 
desporto, cultura e juventude; 

B. A Confederação Portuguesa das Coletividades 
de Cultura, Recreio e Desporto e o Município 
de Loures, consideram desejável formalizar 
uma nova articulação estruturada que, no 
âmbito do Plano de Sessões de Sensibilização 
/ Seminários para o Movimento Associativo 
Concelhio, permita explorar as competências 
mútuas e as experiências acumuladas, 
facilitando desta forma a potenciação de 
recursos entre as duas entidades. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da al. 
u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar: 
 
1. O Acordo de Colaboração a estabelecer com a 

Confederação Portuguesa das Coletividades 
de Cultura, Recreio e Desporto, cuja minuta se 
anexa e faz parte integrante da presente 
proposta; 

 
2. A revogação do acordo deliberado a 3 de 

novembro de 2010. 
 
 

Loures, 29 de outubro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES 

E A CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA 
DAS COLETIVIDADES DE CULTURA, 

RECREIO E DESPORTO 
 

Preâmbulo 
(Nota Justificativa) 

 
Considerando que no âmbito das competências da 
Câmara Municipal de Loures, conferidas pelo 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, nomeadamente na al. u) do n.º 
1 do artigo 33.º, competem, entre outras, o apoio a 
atividades de natureza social, cultural, educativa, 
desportiva ou outras de interesse para o município 
que contribuam para o enriquecimento cultural e 
desportivo dos seus munícipes mediante a 
implementação e aprofundamento do Movimento 
Associativo; 
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Considerando que a Confederação Portuguesa 
das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto 
estatutariamente tem como objetivo representar o 
movimento associativo de raiz popular cujas 
atividades se desenvolvam nas áreas da cultura, 
do recreio e do desporto, promover o 
fortalecimento do associativismo de modo a que 
as coletividades promovam a sua valorização e 
reconhecimento, e através delas contribuir para a 
dinamização da atividade associativa, promovendo 
seminários, encontros e colóquios com vista a este 
enriquecimento cultural e de dinamização dos 
seus dirigentes, de outros ativistas e do 
Movimento Associativo em geral; 
 
Considerando que a Confederação Portuguesa 
das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto 
também tem como desígnio a elaboração de 
estudos sobre o Movimento Associativo em 
Portugal e a dinamização do Observatório do 
Movimento Associativo, em parceria com 
Universidades e outras entidades de cariz cultural 
que se envolvam neste projeto; 
 
Considerando a crescente necessidade de 
informação, tanto ao nível técnico e legal, criada 
pelas novas exigências e desafios com que o 
Movimento Associativo Popular é confrontado, 
com o objetivo de reforçar e melhorar a qualidade 
da sua ação, contribuindo assim, para a sua 
afirmação. 

 
Objeto 

 
Entre o Município de Loures, pessoa coletiva de 
direito público com o n.º de contribuinte 
501294996, adiante também designado como 
Primeiro Outorgante, neste ato representada pelo 
seu Presidente, Dr. Bernardino Soares 
 
e a Confederação Portuguesa das Coletividades 
de Cultura, Recreio e Desporto, pessoa coletiva 
com o n.º de contribuinte 500852340, com sede 
em Lisboa, na Rua da Palma n.º 248, adiante 
também designada por Segunda Outorgante, 
neste ato representada pelo Presidente da sua 
Direção, Dr. Augusto Máximo Flor. 
 
 
Celebra-se o presente Acordo, nos termos 
exarados nas cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula 1.ª 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
Ao abrigo do presente Acordo, o Primeiro 
Outorgante, compromete-se a: 
 
 

a) Solicitar à Segunda Outorgante a realização 
de Sessões de Sensibilização / Seminários, 
até um total de 3 (três) módulos anuais, para 
dirigentes, técnicos das coletividades e 
ativistas do Movimento Associativo Popular do 
Concelho, podendo participar técnicos e 
eleitos das Autarquias); 

 
b) Providenciar as instalações e prestar todo o 

equipamento logístico, solicitado pela 
Segunda Outorgante, para a realização das 
iniciativas previstas no âmbito deste Protocolo; 

 
c) Realizar a divulgação das Sessões de 

Sensibilização / Seminários pelo Movimento 
Associativo do Concelho; 

 
d) Enviar a listagem dos participantes inscritos, 

até 15 (quinze) dias antes da realização das 
Sessões de Sensibilização programadas. A 
Segunda Outorgante fornecerá o formulário 
adequado; 

 
e) Sugerir Sessões de Sensibilização / 

Seminários não previstas, de acordo com as 
necessidades do Movimento Associativo 
Popular do Concelho; 

 
f) Apoiar financeiramente a Segunda 

Outorgante, com o valor anual de 750,00 € 
(setecentos e cinquenta euros), IVA incluído à 
taxa em vigor, contra a emissão de documento 
com valor contabilístico, a liquidar durante o 
primeiro semestre do ano. 

 
 

Cláusula 2.ª 
(Obrigações da Segunda Outorgante) 

 
A Segunda Outorgante, pelo presente acordo, 
compromete-se a: 
 
a) Ministrar as Sessões de Sensibilização / 

Seminários, previstos na alínea a) da Cláusula 
anterior do presente Protocolo, com pessoal 
técnico qualificado e devidamente credenciado 
para o efeito; 

 
b) Elaborar e facultar os conteúdos das Sessões 

de Sensibilização / Seminários em cada uma 
das iniciativas que virão a ter lugar com a 
antecedência mínima de trinta dias; 

 
c) Facultar toda a informação e esclarecimentos 

ao Primeiro Outorgante necessários à boa 
execução das iniciativas previstas no âmbito 
deste acordo; 
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d) Contribuir para a mobilização de Associações / 
Coletividades do Concelho que sejam 
confederadas na Segunda Outorgante; 

 
e) Emitir os Certificados de Participação das 

Sessões de Sensibilização / Seminários a 
todos os participantes; 

 
f) Incluir novos módulos não previstos, 

solicitados pela Primeira Outorgante; 
 
g) Informar a Primeira Outorgante de novos 

módulos criados; 
 
h) Fornecer a revista "Eloassociativo " à Primeira 

Outorgante, onde constará o apoio prestado 
pelo Primeiro Outorgante. 

 
 

Cláusula 3.ª 
(Obrigações conjuntas) 

 
A forma concreta de desenvolver e executar cada 
projeto será definida pelas partes, tendo em conta 
as necessidades e disponibilidades das mesmas. 

 
 

Cláusula 4.ª 
(Interpretação e integração de lacunas) 

 
Quaisquer dúvidas resultantes da interpretação, 
aplicação e execução do presente acordo, bem 
como a integração de lacunas, serão resolvidas 
por acordo entre as partes, reunidas 
expressamente para esse fim. 

 
 

Cláusula 5.ª 
(Denúncia) 

 
O incumprimento das cláusulas previstas no 
presente acordo, por qualquer das partes, poderá 
dar origem à rescisão do mesmo, desde que seja 
comunicado, com quinze dias de antecedência, 
pela forma legal prevista, sem prejuízo de ficarem 
asseguradas eventuais atividades em curso. 

 
 

Cláusula 6.ª 
(Vigência e Denúncia) 

 
1- O presente acordo entra em vigor na data da 

sua assinatura, tem a duração de um ano, 
sendo automaticamente renovável por iguais 
períodos se não for denunciado até trinta dias 
antes do seu termo por qualquer das partes, 
devendo a parte que o denuncie comunicar à 
outra essa denúncia através de carta registada 
com aviso de receção. 

 

2- Durante a vigência o acordo poderá ser 
retificado ou alterado por mútuo acordo das 
partes. 

 
 

Loures, ... de …….. de 2020 
 
 

Município de Loures 
 

(O Sr. Presidente da Câmara Municipal) 
Dr. Bernardino Soares 

 
 
 

Confederação Portuguesa das Coletividades 
de Cultura, Recreio e Desporto 

 
(O Sr. Presidente da Direção) 

Dr. Augusto Máximo Flor 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e do Sr. Vereador eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 

 
 
 
 

CULTURA 
 

Proposta de aprovação da minuta de Acordo de 
Colaboração entre o Município de Loures, o 
Município de Mafra, o Município de Lisboa e a 
Fundação José Saramago. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 523/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures tem vindo a 

implementar uma estratégia cultural de 
valorização das suas gentes e território; 

 
B. A Rota do Memorial do Convento é um projeto 

intermunicipal integrado pelos Municípios de 
Lisboa, Loures e Mafra, tendo atualmente 
como parceiro estratégico a Fundação José 
Saramago; 

 
C. Este projeto visou a criação de um percurso 

turístico, abrangendo os três municípios 
parceiros, permitindo ao visitante (re)conhecer 
a arquitetura, o território e a paisagem 
descritos na obra literária Memorial do 
Convento; 
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D. Nos termos da informação registada sob o n.º 
E/104227/2020, foi proposto entre os três 
municípios participantes e a Fundação José 
Saramago formalizar essa parceria, por forma 
à manutenção, consolidação e 
desenvolvimento da Rota do Memorial do 
Convento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a minuta do Acordo de 
Colaboração entre o Município de Loures, o 
Município de Mafra, o Município de Lisboa e a 
Fundação José Saramago, nos termos da 
informação registada sob o webdoc n.º 
E/104227/2020. 

 
 

Loures, 29 de outubro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

entre os Municípios de Loures, 
Lisboa e Mafra 

e a Fundação José Saramago 
 
 

1. Preâmbulo 
 

A Rota Memorial do Convento é um projeto 
turístico e cultural inovador assente na obra 
literária homónima de José Saramago, romance 
que revolucionou a literatura portuguesa coeva. 
Promovida pelos municípios de Loures, Lisboa e 
Mafra ao abrigo do Programa Operacional 
Regional de Lisboa 2014-2020, tem como parceiro 
estratégico fundamental a Fundação José 
Saramago. 
 
Pela primeira vez em Portugal um livro dá origem 
a uma rota cultural, abarcando três municípios, 
baseada na narrativa do livro e resgatando 
importantes locais de interesse histórico, 
patrimonial e paisagístico. A Rota Memorial do 
Convento é um percurso, mas também uma oferta 
cultural ao nível de uma agenda cultural 
diversificada e de qualidade, nomeadamente em 
parceria com a Fundação José Saramago. 
 

O lirismo épico de Memorial do Convento, de José 
Saramago, une os departamentos culturais dos 
três municípios e a Fundação José Saramago na 
criação e dinamização de um itinerário original 
englobando as personagens maravilhosas de 
Blimunda e Baltasar, o sonho utópico de voar de 
Bartolomeu de Gusmão e a devoção à música de 
Domenico Scarlatti, fazendo o passado histórico 
ganhar vida no presente. 

 
 

2. Identificação das partes 
 

As seguintes entidades declaram de modo 
expresso e inequívoco que constituem 
formalmente uma parceria no âmbito do projeto 
Rota Memorial do Convento, consubstanciada no 
presente acordo de colaboração: 
 
a) O Município de Loures, com número de 

identificação de pessoa coletiva de direito 
público 501294996, com sede em Loures, na 
Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, 
enquanto entidade promotora; 

 
b) O Município de Lisboa, com número de 

identificação de pessoa coletiva de direito 
público 500051070, com sede em Lisboa, na 
Praça do Município, 1149-014 Lisboa, 
enquanto entidade promotora; 

 
c) O Município de Mafra, com número de 

identificação de pessoa coletiva de direito 
público 502177080, com sede em Mafra, na 
Praça do Município, 2644-001 Mafra, 
enquanto entidade promotora; 

 
d) Fundação José Saramago, com número de 

identificação de pessoa coletiva 508209307, 
com sede em Lisboa, na Rua dos 
Bacalhoeiros, 10, Casa dos Bicos, 1100-070 
Lisboa, enquanto entidade parceira. 

 
 

3. Parte dispositiva 
 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
Estas organizações comprometem-se a envidar os 
seus melhores esforços para estabelecer uma 
cooperação profícua e assumem a 
responsabilidade solidária pela cabal manutenção, 
consolidação e dinamização do projeto Rota 
Memorial do Convento, que tem por objetivo 
promover os concelhos de Loures, Lisboa e Mafra 
através da valorização dos percursos relacionados 
com o turismo literário em associação estreita com 
o património cultural e promover a vida e a obra de 
José Saramago, em particular a obra Memorial do 
Convento. 
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Cláusula Segunda 
(Deveres dos Outorgantes) 

 
No âmbito do presente projeto, as ações a 
desenvolver estão distribuídas da seguinte forma: 
 
1. Às entidades promotoras cabe: 
 
1.1. Promover as reuniões necessárias à gestão 

da parceria conjuntamente com a Fundação 
José Saramago com vista a: 

 
a) Definição dos objetivos estratégicos para 

RMC; 
b) Elaboração do plano anual de atividades; 
c) Definição de mecanismos de monitorização 

mensal do plano anual de atividades definido 
no acordo de colaboração; 

d) Definição de mecanismos de monitorização 
financeira e concretização do plano anual de 
atividades; 

e) Apresentação de relatório anual das 
atividades. 

 
1.2. Efetuar a manutenção da sinalética informativa 

(totens e mesas) associadas à Rota Memorial 
do Convento nos respetivos territórios; 

 
1.3. Garantir o acesso aos locais integrados da 

Rota Memorial do Convento através de um 
horário de visita indicado no site, em 
articulação com entidades públicas e privadas 
para o efeito; 

 
1.4. Garantir uma programação cultural anual 1 em 

articulação com os três parceiros municipais 
bem como com a Fundação José Saramago 
de modo a assegurar uma oferta diversificada 
a constar na agenda do site da Rota Memorial 
do Convento; 

 
1.5. Garantir o financiamento anual para a 

concretização das ações a cargo da Fundação 
José Saramago, no âmbito da dinamização do 
projeto em questão, consignado no orçamento 
anual de cada município para esse efeito. 

 
 
2. À Fundação José Saramago cabe: 

 
2.1. Criar, implementar e gerir um plano de 

comunicação, identificando-se no anexo 2 o 
número mínimo de serviços a desenvolver; 

 
2.2. Promover ações de divulgação da Rota 

Memorial do Convento junto de outros 
parceiros estratégicos; 

 
 
 

2.3. Gerir o site da Rota Memorial do Convento, 
atualizando os conteúdos digitais 
disponibilizados pelos municípios promotores 
e assegurando a gestão e atualização relativa 
à gestão das redes e conteúdos de 
publicidade digital; 

 
2.4. Realizar visitas no âmbito da Rota, nos três 

municípios, a agendar no plano anual de 
atividades, direcionadas para o público em 
geral e para a comunidade escolar em 
particular; 

 
2.5. Organizar um Congresso Internacional a cada 

dois anos, publicando as respetivas atas, ou, 
em alternativa, realizar outro evento de escala 
internacional, em estreita colaboração com os 
municípios promotores. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Comparticipação Financeira) 

 
Para assegurar financeiramente as várias ações 
indicadas na Cláusula Segunda, ponto 2, 
asseguradas pela Fundação José Saramago no 
âmbito do presente acordo: 
 
1. As entidades promotoras do projeto Rota 

Memorial do Convento concedem à Fundação 
José Saramago uma comparticipação anual 
de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil euros), o 
que significa que a cada município parceiro 
caberá uma comparticipação anual de 
15.000,00 € (quinze mil euros), por 
transferência, durante a vigência do acordo; 

 
2. A comparticipação financeira atribuída ao 

abrigo do presente acordo não prejudica a 
eventual candidatura a outro tipo de apoios 
considerados pertinentes, designadamente 
apoios logísticos, preparação de candidaturas 
a fundos europeus, entre outros. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Dúvidas e Omissões) 

 
As dúvidas e omissões suscitadas pela aplicação 
do presente acordo serão resolvidas, caso a caso, 
por entendimento entre os outorgantes e com a 
sua concordância expressa. 

 
 

Cláusula Quinta 
(Disposições finais) 

 
1. O presente acordo produz efeitos reportados à 

data da assinatura entre as partes, sendo 
válido por um período de 3 anos. 
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2. O mesmo pode, no entanto, ser alvo de 
rescisão a qualquer momento, por qualquer 
das partes e só no que a ela lhe respeita, 
desde que previamente comunicado às 
restantes por escrito e com a antecedência 
mínima de 90 dias (noventa dias). 

 
3. O acordo manter-se-á válido quanto aos 

restantes outorgantes, nos valores da sua 
responsabilidade, sendo o valor que competia 
à parte que rescinde dividido em iguais partes 
entre estes. 

 
4. Quaisquer alterações efetuadas ao presente 

acordo de colaboração deverão ser 
previamente acordadas entre as partes 
intervenientes. 

 
 

1 Ver Anexo 1 
 
 
 

(localidade), …/…../2020 
 

O representante legal da entidade promotora 
Câmara Municipal de Loures 

 
Nome do/a Representante Legal 

 
Cargo/função: 

 
Assinatura (carimbada) 

 
 

O representante legal da entidade promotora 
Câmara Municipal de Lisboa 

 
Nome do/a Representante Legal 

 
Cargo/função: 

 
Assinatura (carimbada) 

 
 
 

O representante legal da entidade promotora 
Câmara Municipal de Mafra 

 
Nome do/a Representante Legal 

 
Cargo/função: 

 
Assinatura (carimbada) 

 
 
 
 
 

O representante legal da entidade parceira 
Fundação José Saramago 

 
Nome do/a Representante Legal 

 
Cargo/função: 

 
Assinatura (carimbada) 
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(Aprovada por maioria, com as abstenções das Sr.ªs Vereadoras e do Sr. Vereador eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
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Proposta de atribuição de apoio financeiro a 
diversas entidades, pela sua colaboração na Festa 
do Vinho e das Vindimas, em 2020. 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 525/2020 
 

Considerando que: 
 
A. O Município de Loures assinalou, no ano de 

2020, em colaboração com diversas entidades 
da freguesia de Bucelas, a Festa do Vinho e 
das Vindimas, iniciativa de cariz tradicional e 
popular de referência nacional; 

 
B. Este ano a celebração foi também 

condicionada na sua organização e dinâmica 
pelas restrições impostas pela pandemia de 
COVID-19, mas ainda assim as entidades 
organizadoras - Movimento Associativo da 
Freguesia de Bucelas, Junta de Freguesia de 
Bucelas e Município de Loures, assumiram a 
sua realização, em moldes diferentes do 
habitual; 

 
C. Foi realizado, pelo empenho coletivo, o vídeo 

"Conversando sobre a Festa do Vinho e das 
Vindimas" que consistiu numa visita guiada 
pela exposição interativa Do Bacelo ao Copo, 
em exposição no Museu do Vinho e da Vinha, 
em Bucelas, onde cada coletividade 
apresentou os respetivos carros que compõem 
o tradicional desfile etnográfico; 

 
D. O trabalho realizado pelo movimento 

associativo de Bucelas de recolha e pesquisa 
etnográfica e consequente dinamização nas 
suas redes sociais, veio valorizar e promover 
ainda mais esta festa de cariz tradicional; 

 
E. De acordo com o disposto na informação 

técnica n.º E/105262/2020, foi proposta a 
atribuição de apoio financeiro às entidades 
que colaboraram na organização da Festa do 
Vinho e das Vindimas 2020. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto na al. u) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar a atribuição de apoio financeiro, a cada 
uma das entidades inframencionadas, pela sua 
colaboração na Festa do Vinho e das Vindimas, 
em 2020, com base no disposto na informação 
E/105262/2020: 
 

1. Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Bucelas, com o NIF 
501073523, no valor de 500,00 € {quinhentos 
euros); 

 
2. Grupo Musical e Recreativo da Bemposta, 

com o NIF 501140832, no valor de 500,00 € 
(quinhentos euros); 

 
3. Associação Recreativa, Cultural e Desportiva 

de Vila de Rei, com o NIF 501750240, no valor 
de 500,00 € (quinhentos euros); 

 
4. Banda Recreativa de Bucelas, com o NIF 

501083138, no valor de 500,00 € (quinhentos 
euros); 

 
5. Centro de Cultura e Desporto de Vila Nova, 

com o NIF 502532050, no valor de 500,00 € 
(quinhentos euros); 

 
6. União Cultural Recreativa da Chamboeira, 

com o NIF 501236163, no valor de 500,00 € 
(quinhentos euros); 

 
7. Clube de Futebol "Os Bucelenses", com o NIF 

501855521, no valor de 500,00 € (quinhentos 
euros); 

 
8. Casa do Povo de Bucelas, com o NIF 

500927359, no valor de 500,00 € (quinhentos 
euros); 

 
9. Núcleo Sportinguista de Bucelas, com o NIF 

506550796, no valor de 500,00 € (quinhentos 
euros). 

 
 

Loures, 29 de outubro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e do Sr. Vereador eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
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Proposta de atribuição de apoio financeiro à 
Associação Plasticena, pelo trabalho desenvolvido 
no projeto municipal Brincar com o Teatro. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 526/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures tem vindo a promover 

ações, no âmbito da criação de hábitos 
culturais e novos públicos; 

 
B. O projeto municipal Brincar com o Teatro, 

inserido no Plano de Intervenção Municipal 
para o Teatro, visa sobretudo a sensibilização 
para a expressão dramática e teatral, no seio 
do público infantil; 

 
C. A Associação Plasticena dinamizou, no âmbito 

do Brincar com o Teatro, a atividade "Ler e Ler 
ó Larilolela", que decorreu no dia 26 de 
setembro de 2020, na Biblioteca Municipal Ary 
dos Santos, em Sacavém. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar a atribuição de apoio 
financeiro, no valor de 300,00 € (trezentos euros), 
à Associação Plasticena, pelo trabalho 
desenvolvido no projeto municipal Brincar com o 
Teatro. 

 
 

Loures, 28 de outubro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e do Sr. Vereador eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISENÇÃO 
 

Proposta de isenção de pagamento do valor de 
entrada no Museu de Cerâmica de Sacavém, aos 
participantes da ação de formação “Comunicação 
na procura de emprego", realizada pelo Conselho 
Português para os Refugiados. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 528/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Foi requerida pelo Conselho Português para 

os Refugiados a realização de visita gratuita e 
oficina, no âmbito do serviço educativo do 
Museu de Cerâmica de Sacavém, no dia 28 de 
agosto de 2020; 

 
B. Esta visita se enquadra na componente 

sociocultural da ação de formação 
“Comunicação na procura de emprego" 
realizada pelo Conselho Português para os 
Refugiados, no âmbito do ensino-
aprendizagem de Português Língua 
Estrangeira; 

 
C. Esta visita permitirá alargar o conhecimento 

dos seus participantes sobre o Município de 
Loures e o seu património e proporcionar uma 
abordagem ao azulejo, enquanto expressão 
artística portuguesa. 

 
 
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 de valor de 
entrada no Museu de Cerâmica de Sacavém, aos 
seis participantes da ação de formação 
“Comunicação na procura de emprego", realizada 
pelo Conselho Português para os Refugiados, no 
valor total de 9,00 € (nove euros). 

 
 

Loures, 15 de outubro de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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DESPORTO 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro a várias 
entidades (Clube de Futebol de Santa Iria, 
Associação Patinagem Atlético Clube Tojal, 
Sport Clube Frielas, Sociedade Recreativa de 
Pintéus, Liga dos Amigos da Mina de São 
Domingos, Grupo União Lebrense) e de 
aprovação da minuta de contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo, a outorgar com o 
Sport Clube de Frielas, a Associação de 
Patinagem do Atlético Clube do Tojal e o Clube de 
Futebol de Santa Iria, no âmbito do Regulamento 
Municipal de Apoio ao Associativismo (Cultura, 
Desporto, Recreio e Juventude). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 524/2020 

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

outras, atribuições nos domínios da Cultura, 
dos Tempos Livres e Desporto, 
nomeadamente, no que concerne ao apoio a 
atividades culturais, recreativas e desportivas; 

 
B. É objetivo do Município o aumento da oferta 

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

 
C. O Município tem vindo a contribuir para a 

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

 
D. O Regulamento de Apoio ao Movimento 

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

 
E. Com base na documentação rececionada, se 

verifica a existência de pedidos de apoio 
financeiro que, embora meritórios, por não se 
enquadrarem no âmbito material/temporal ou 
máximo de valores permitidos pelos artigos 
que prevêem a concessão de apoio financeiro 
no Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo, não foram considerados; 

 

F. Nos termos da informação registada em 
webdoc sob o número E/107374/2020, se 
considera pertinente a concessão de apoio 
financeiro às entidades indicadas; 

 
G. É permitido pelo artigo 29.º do Regulamento 

Municipal de Apoio ao Associativismo, em 
vigor, a atribuição de outros apoios, em 
condições devidamente fundamentadas; 

 
H. Os apoios financeiros concedidos pelo 

Município serão devidamente titulados, nos 
termos da lei. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, em conjugação com o previsto no 
artigo 29.º do Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo (Cultura, Desporto, Recreio e 
Juventude), aprovar: 
 
1. O apoio financeiro, às associações indicadas 

na informação com o webdoc n.º 
E/107374/2020; 

 
2. De acordo com a legislação em vigor, a 

respetiva minuta de contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo, a outorgar com o 
Sport Clube de Frielas, a Associação de 
Patinagem do Atlético Clube do Tojal e o 
Clube de Futebol de Santa Iria. 

 
 

Loures, 29 de outubro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

CONTRATO-PROGRAMA 
DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

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

associações e coletividades desportivas 
promover, estimular e orientar a prática e a 
difusão da cultura física e do desporto, de 
acordo com o n.º 1 do artigo 79.º da 
Constituição da República Portuguesa; 
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b) Compete à Câmara Municipal apoiar 
entidades e atividades de interesse municipal 
designadamente de caráter desportivo, de 
acordo com as alíneas o) e u) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual; 

 
c) Os apoios financeiros, materiais e logísticos 

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

 
 
Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público n.º 501294996, com sede na Praça da 
Liberdade, Loures, representada por Bernardino 
José Torrão Soares, na qualidade de Presidente 
da respetiva Câmara Municipal, adiante designado 
primeiro outorgante 
 
e 
 
…………… , associação sem fins lucrativos, com o 
NIPC ………. e sede em …………. , representada 
por …….na qualidade de ………….. , adiante 
designada como segundo outorgante. 
 
 
É celebrado o presente Contrato-Programa de 
desenvolvimento desportivo que se regerá pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
Objeto 

 
Através do presente contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo, adiante designado 
por contrato, o primeiro outorgante concede ao 
segundo outorgante um apoio financeiro para 
realização do programa de desenvolvimento 
desportivo constante deste contrato e do mesmo 
fazendo parte integrante. 

 
 

Cláusula Segunda 
Programa de Desenvolvimento Desportivo 

 
1. O programa de desenvolvimento desportivo 

apresentado pelo segundo outorgante e 
expresso nesta cláusula tem por objeto o 
desenvolvimento da prática do desporto com a 
melhoria das condições, nas instalações por si 
utilizadas. 

 
2. A execução do programa decorrerá até ao 

final de 2021; 

3. A obra a realizar terá um custo de …… 
(……………..). 

 
 

Cláusula Terceira 
Obrigações do Segundo Outorgante 

 
O Segundo Outorgante compromete-se a: 
 
1. Apresentar ao primeiro outorgante todas as 

informações e documentos por este solicitados 
acerca da execução deste contrato-programa; 

 
2. Concluída a realização do programa de 

desenvolvimento desportivo enviar ao primeiro 
outorgante um relatório final sobre a respetiva 
execução; 

 
3. Comprovar a regularização da situação junto 

da Autoridade Tributária e da Segurança 
Social, junto do primeiro outorgante; 

 
4. Publicitar, em todos os meios de promoção e 

divulgação, onde a ele se refiram, o apoio do 
Município de Loures ao projeto apresentado. 

 
 

Cláusula Quarta 
Prazo de Execução 

 
O prazo de execução do contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo será até ao final do 
ano de 2021. 

 
 

Cláusula Quinta 
Acompanhamento e controlo de execução 

 
O primeiro outorgante exerce a fiscalização da 
execução do contrato-programa, podendo realizar 
para o efeito, inspeções, inquéritos e sindicâncias. 

 
 

Cláusula Sexta 
Comparticipação Financeira 

 
Para a execução do programa de desenvolvimento 
desportivo apresentado pelo segundo outorgante, 
o primeiro outorgante concede um apoio financeiro 
no montante de ....... € (…………..). 

 
 

Cláusula Sétima 
Disponibilização 

da Comparticipação Financeira 
 

A comparticipação financeira indicada na cláusula 
anterior será disponibilizada ao segundo 
outorgante até ao final de 2020. 
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Cláusula Oitava 
Suspensão 

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

 
 

Cláusula Nona 
Cessação 

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

desenvolvimento desportivo que constitui o 
seu objeto; 

 
b) Quando por causa não imputável à entidade 

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

 
c) Quando a entidade concedente do apoio 

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

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

 
2- A cessação do contrato efetua-se através de 

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

 
 

Cláusula Décima 
Direito à restituição 

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

 
 

Cláusula Décima Primeira 
Publicidade 

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

 
 
 
 
 
 
 

Cláusula Décima Segunda 
Revisão 

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

 
 

Cláusula Décima Terceira 
Omissões 

 
Nos casos omissos é aplicável o regime jurídico 
dos contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro, e as demais normas 
de direito administrativo. 
 
 
O presente contrato-programa que vai ser 
assinado pelas partes, consta de dois exemplares, 
ambos fazendo igualmente fé, e ficando um 
exemplar na posse de cada um dos Outorgantes. 

 
 

Loures, ... de …………. de 2020 
 
 

Município de Loures 
 

Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

Bernardino Soares 
 
 
 

Associação 
 

Presidente da Direção 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e do Sr. Vereador eleitos pelo 
Partido Social Democrata, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Ivone 
de Fátima da Cunha Gonçalves) 
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AMBIENTE 
 

Processo n.º 35/DA 
Empreitada de Obras Públicas - Parque Verde 
do Planalto do Catujal - Estrutura Ecológica 
Municipal - Objetivos Estratégicos do PMAAC 
Proposta de aprovação dos trabalhos 
complementares e dos trabalhos a menos 
identificados, da prorrogação de prazo de 
execução da obra por 30 dias, contados da data 
contratualmente prevista para a conclusão da 
obra, e de delegação no Presidente da Câmara da 
competência para adjudicação dos trabalhos 
complementares e aprovação da minuta do 
contrato. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 527/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Foi assinado e outorgado o contrato de 

empreitada de obras públicas da empreitada 
do "Parque Verde do Planalto do Catujal - 
Estrutura Ecológica Municipal - Objetivos 
Estratégicos do PMAAC'' - Processo n.º 
35/DA", com o número 71/2020, em 
01/04/2020, com o valor de 513.344,29 € + IVA 
e com prazo de execução de 180 dias; 

 
B. Durante o primeiro mês de execução dos 

trabalhos e em cumprimento do disposto pelo 
artigo 378.º do CCP, o empreiteiro apresentou 
algumas questões relacionadas com a 
execução da obra, devidamente enquadradas 
na informação anexa (registo documental 
E/102065/2020), as quais mereceram a 
análise da direção de fiscalização e da equipa 
responsável pela elaboração do projeto de 
execução; 

 
C. Os trabalhos reclamados não poderiam ter 

sido objetivamente detetados na fase de 
formação do contrato e implicam o valor de 
58.317,45 €, acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, de acordo com a aplicação do preço 
contratual previsto no plano de trabalhos para 
a mesma espécie de trabalhos e com a 
proposta de preços apresentada pelo 
empreiteiro, em cumprimento do disposto 
pelos números 1 e 2 do artigo 373.º do CCP; 

 
D. O valor total apurado em sede de trabalhos 

complementares deve ser decomposto no 
valor de 39.251,70 € + IVA a título de trabalhos 
complementares imprevisíveis, 
correspondente a 7,65% do valor de 
adjudicação e em respeito pelos limites 
impostos na alínea b) do n.º 4 do artigo 370.º 

do CCP; e no valor de 19.065,75 € + IVA a 
título de trabalhos complementares não 
previstos, correspondentes a 3,71% do valor 
de adjudicação e em respeito pelos limites 
impostos na alínea b) do n.º 2 do artigo 370.º 
do CCP; 

 
E. Os trabalhos complementares em apreço, 

conforme validação da equipa projetista 
responsável pela elaboração do projeto de 
execução, devem considerar-se técnica e 
economicamente não separáveis do objeto do 
contrato ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do 
artigo 370.º do CCP; 

 
F. As propostas de alteração do projeto e 

consequente execução de trabalhos cuja 
espécie ou quantidade não se encontrava 
prevista no contrato, representa ainda a 
introdução de trabalhos a menos, nos termos 
previstos pelo artigo 379.º do CCP, no valor 
total de 50.247,74 €; 

 
G. O pagamento dos trabalhos complementares 

em análise, em virtude do cumprimento do 
disposto pelos números 3 e 4 do artigo 378.º 
do CCP por parte do empreiteiro, é da 
responsabilidade do dono da obra, ao abrigo 
do disposto pelo n.º 1 do mesmo artigo; 

 
H. Em especial a natureza e caraterísticas dos 

trabalhos complementares descritos relativos 
às alterações no abastecimento de água para 
rega e da necessidade de instalação do grupo 
hidropressor, associadas ao hiato temporal 
decorrido nas consecutivas comunicações 
entre o Município e os SIMAR e a necessidade 
de reajuste dos trabalhos em face da posição 
dos SIMAR e aos atrasos pontuais dos 
trabalhos na envolvente decorrentes do 
referido reajuste, determinaram a formalização 
por parte do empreiteiro de um pedido de 
prorrogação do prazo de execução da 
empreitada, de 30 dias, contados da data 
contratualmente prevista para a conclusão da 
obra nos termos do disposto pelo n.º 2 do 
artigo 374.º do CCP, o qual mereceu parecer 
favorável da direção de fiscalização de obra. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto pelo n.º 1 do artigo 36.º e dos artigos 
370.º, 371.º, 373.º, 374.º, 378.º e 379.º, todos do 
CCP na sua redação atualizada, e da alínea f) do 
n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro na sua redação atual, e da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho: 
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1. Aprovar os trabalhos complementares 
identificados, no valor total de 58.317,45 € 
(cinquenta e oito mil trezentos e dezassete 
euros e quarenta e cinco cêntimos), acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor, a proposta de 
preço apresentada pelo empreiteiro e a 
respetiva ordem de execução de trabalhos 
complementares, com a consequente 
modificação objetiva do contrato, nos termos 
previstos pela alínea a) do n.º 1 do artigo 
311.º, 370.º e 371.º do CCP; 

 
2. Aprovar os trabalhos a menos identificados, no 

valor total de 50.247,74 € (cinquenta mil 
duzentos e quarenta e sete euros e setenta e 
quatro cêntimos), ao abrigo do disposto pelo 
artigo 379.º do CCP; 

 
3. Aprovar a prorrogação de prazo de execução 

da obra proporcionalmente, por 30 dias, 
contados da data contratualmente prevista 
para a conclusão da obra, nos termos do 
disposto pelo n.º 2 do artigo 374.º e do artigo 
373.º, ambos do CCP; 

 
4. Aprovar a delegação no Presidente da 

Câmara da competência para adjudicação dos 
trabalhos complementares e aprovação da 
minuta do contrato. 

 
 

Loures, 29 de outubro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e do Sr. Vereador eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEAMENTO 
 

Serviço de Transporte Coletivo Urbano de 
Moscavide (Rodinhas Moscavide/Portela) 
Proposta de aprovação de alteração ao Protocolo 
relativo ao Serviço de Transporte Coletivo Urbano 
de Moscavide, celebrado entre o Município de 
Loures e a Rodoviária de Lisboa, S.A.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 530/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Serviço de Transporte Coletivo Urbano de 

Moscavide (Rodinhas Moscavide/Portela) irá 
garantir a continuidade e qualidade do serviço 
- disponibilizando à população um serviço de 
transporte público de características 
inovadoras e a sustentabilidade do serviço - 
considerando a adequação da oferta e da 
procura; 

 
B. O Município de Loures e a Rodoviária de 

Lisboa, S.A. celebraram um protocolo em 07 
de dezembro do ano 2011, com as respetivas 
alterações produzidas nos dias 18/07/2012, 
20/02/2013, 30/04/2014 e 21/03/2019, e 
respetivo aditamento produzido nos dias 
18/02/2015 e 30/03/2015, e ainda as 
alterações produzidas nos dias 15/04/2015 e 
06/07/2018; 

 
C. Por forma a cumprir o definido no protocolo 

em vigor que define que o preço/viatura/dia 
será atualizado anualmente em função da 
variação de preço dos combustíveis, taxa de 
inflação e aumento salarial dos motoristas no 
ano anterior será necessário alterar os artigos 
do ponto 3 do protocolo. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere aprovar as 
alterações do Protocolo relativo ao Serviço de 
Transporte Coletivo Urbano de Moscavide, 
celebrado entre o Município de Loures e a 
Rodoviária de Lisboa, S.A., cuja minuta se anexa 
e que faz parte integrante da presente proposta 
com base no art.º 23.º, n.º 2, alínea c), do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 
 

Loures, 27 de outubro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
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SÉTIMA ALTERAÇÃO 
ao Protocolo relativo 

ao Serviço 
de Transporte Coletivo Urbano 

de Moscavide 
 

Entre: 
 
PRIMEIRO: Município de Loures, pessoa coletiva 
número 501294996, representada pelo Presidente 
da Câmara, Sr. Dr. Bernardino José Torrão 
Soares, doravante designada apenas por CML 
 
e 
 
SEGUNDO: Rodoviária de Lisboa S.A., pessoa 
coletiva número 503418455, com o capital social 
de 8.000.000 de euros, integralmente realizado e 
registado, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa (antiga matrícula n.º 
5540) e sede no Edifício Campo Grande, 382-C-
1.º 1700-097-Lisboa, representada pelo Presidente 
do seu Conselho de Administração, senhor Dr. 
António Manuel Lupi Corrêa de Sampaio, 
doravante designada apenas por RL. 
 
São efetuadas as seguintes alterações ao 
Protocolo Relativo ao Serviço de Transporte 
Coletivo Urbano de Moscavide, celebrado entre as 
partes no dia 07 de dezembro do ano 2011, com 
as respetivas alterações produzidas nos dias 
18/07/2012, 20/02/2013, 30/04/2014, e respetivos 
aditamentos produzidos nos dias 18/02/2015 e 
30/03/2015, e ainda as alterações produzidas nos 
dias 15/04/2015, 06/07/2018 e 21/03/2019. 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Disposição Alterada) 

 
O número 3 do Protocolo passará a ter a seguinte 
redação: 
 
«3. Compensação Pecuniária: 
 
3.1. A CML obriga-se a atribuir à RL uma 

compensação pela imposição de obrigações 
de serviço público, na aceção que lhes foi 
dada na alínea F) dos Considerandos supra. 

 
3.2. A compensação será no valor de 386,28 € 

(trezentos e oitenta e seis euros e vinte e oito 
cêntimos) diários por viatura, nos meses de 
setembro a junho (nos dias úteis em período 
escolar), e de 377,20 € (trezentos e setenta e 
sete euros e vinte cêntimos) diários por 

viatura, nos meses de setembro a agosto (nos 
dias úteis em período não escolar - 
considerado o período não escolar, as férias 
da Páscoa e do Natal e os meses de julho e 
agosto), acrescidos do IVA devido. 

 
3.3. Caso se verifique aumento da procura, que 

justifique a necessidade de aumentar o 
número de autocarros, a compensação por 
cada veículo a mais será no valor de 386,28 € 
(trezentos e oitenta e seis euros e vinte e oito 
cêntimos) diários por viatura, nos meses de 
setembro a junho (nos dias úteis em período 
escolar), 377,20 € (trezentos e setenta e sete 
euros e vinte cêntimos) diários por viatura, nos 
meses de setembro a agosto (nos dias úteis 
em período não escolar - considerado o 
período não escolar, as férias da Páscoa e do 
Natal e os meses de julho e agosto), 
acrescidos do IVA devido, após acordo escrito 
entre a CML e a RL. 

 
3.4. Às compensações mencionadas nos pontos 

3.2 ou 3.3, quando se trate de novas viaturas 
a afetar ao serviço “Rodinhas”, acresce a 
compensação de 1.300,00 € (mil e trezentos 
euros) por viatura, destinada à preparação e 
identificação da mesma. 

 
3.5. A compensação, mencionada em 3.2 ou 3.3, 

será atualizada anualmente de acordo com a 
seguinte fórmula: variação de preço dos 
combustíveis no ano anterior (30%); taxa de 
inflação do ano anterior (30%) e o aumento 
salarial dos motoristas no ano anterior (40%). 
 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Produção de Efeitos) 

 
As alterações ora introduzidas no Protocolo 
produzirão efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 
2020. 

 
 

Pelo Município de Loures 
 

Dr. Bernardino José Torrão Soares, 
Presidente da Câmara 

 
 

Pela Rodoviária de Lisboa 
 

Dr. António Manuel Lupi Corrêa de Sampaio, 
Presidente do Conselho de Administração 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e do Sr. Vereador eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
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Serviço de Transporte Coletivo Urbano de 
Sacavém (Rodinhas Sacavém) 
Proposta de aprovação de alteração ao Protocolo 
relativo ao Serviço de Transporte Coletivo Urbano 
de Sacavém, celebrado entre o Município de 
Loures e a Rodoviária de Lisboa, S.A.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 531/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Serviço de Transporte Coletivo Urbano de 

Sacavém (Rodinhas Sacavém) irá garantir a 
continuidade e qualidade do serviço – 
disponibilizando à população um serviço de 
transporte público de características 
inovadoras e a sustentabilidade do serviço – 
considerando a adequação da oferta e da 
procura; 

 
B. O Município de Loures e a Rodoviária de 

Lisboa, S.A. celebraram um protocolo em 07 
de dezembro do ano 2011, com as respetivas 
alterações produzidas nos dias 17/10/2012, 
20/02/2013, 06/07/2018 e 21/03/2019; 
 

 
C. Por forma a cumprir o definido no protocolo 

em vigor, que define que o preço/viatura/dia 
será atualizado anualmente em função da 
variação de preço dos combustíveis, taxa de 
inflação e aumento salarial dos motoristas no 
ano anterior, será necessário alterar os artigos 
do ponto 3 do protocolo. 
 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere aprovar as 
alterações do Protocolo relativo ao Serviço de 
Transporte Coletivo Urbano de Sacavém, 
celebrado entre o Município de Loures e a 
Rodoviária de Lisboa, S.A., cuja minuta se anexa 
e que faz parte integrante da presente proposta 
com base no art.º 23.º, n.º 2, alínea c), do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 
 

Loures, 27 de outubro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
 

                  
 

QUINTA ALTERAÇÃO 
 

ao Protocolo 
relativo ao 

Serviço 
de Transporte Coletivo Urbano 

de Sacavém 
 

Entre: 
 
PRIMEIRO: Município de Loures, pessoa coletiva 
número 501294996, representada pelo Presidente 
da Câmara, Sr. Dr. Bernardino José Torrão 
Soares, doravante designada apenas por CML 
 
e 
 
SEGUNDO: Rodoviária de Lisboa S.A., pessoa 
coletiva número 503418455, com o capital social 
de 8.000.000 de euros, integralmente realizado e 
registado, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa (antiga matrícula n.º 
5540) e sede no Edifício Campo Grande, 382-C-
1.º, 1700-097-Lisboa, representada pelo 
Presidente do seu Conselho de Administração, 
senhor Dr. António Manuel Lupi Corrêa de 
Sampaio, doravante designada apenas por RL. 
 
São efetuadas as seguintes alterações ao 
Protocolo relativo ao Serviço de Transporte 
Coletivo Urbano de Sacavém, celebrado entre as 
partes no dia 07 de dezembro do ano 2011, com 
as respetivas alterações produzidas nos dias 
17/10/2012, 20/02/2013, 06/07/2018 e 21/03/2019: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Disposição Alterada) 

 
O número 3 do Protocolo passará a ter a seguinte 
redação: 
 
«3 Compensação Pecuniária: 
 
3.1. A CML obriga-se a atribuir à RL uma 

compensação pela imposição de obrigações 
de serviço público, na aceção que lhes foi 
dada na alínea F) dos Considerandos supra. 

 
3.2. A compensação será no valor de 413,51 € 

(quatrocentos e treze euros e cinquenta e um 
cêntimos) diários por viatura, nos dias úteis, 
207,58 € (duzentos e sete euros e cinquenta e 
oito cêntimos) diários, por viatura, aos 
sábados, acrescidos do IVA devido. 
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3.3. Caso se verifique aumento da procura, que 
justifique a necessidade de aumentar o 
número de autocarros, a compensação por 
cada veículo a mais será no valor de 413,51 € 
(quatrocentos e treze euros e cinquenta e um 
cêntimos) diários por viatura, nos dias úteis, 
207,58 € (duzentos e sete euros e cinquenta e 
oito cêntimos) diários, por viatura, aos 
sábados, acrescidos do IVA devido, após 
acordo escrito entre a CML e a RL. 
 

 
3.4. Às compensações mencionadas nos pontos 

3.2 ou 3.3, quando se trate de novas viaturas 
a afetar ao serviço “Rodinhas”, acresce a 
compensação de 1.300,00 € (mil e trezentos 
euros) por viatura, destinada à preparação e 
identificação da mesma. 
 

 
3.5. A compensação, mencionada em 3.2 ou 3.3, 

será atualizada anualmente de acordo com a 
seguinte fórmula: variação de preço dos 
combustíveis no ano anterior (30%); taxa de 
inflação do ano anterior (30%) e o aumento 
salarial dos motoristas no ano anterior (40%). 
 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Produção de Efeitos) 

 
As alterações ora introduzidas no Protocolo 
produzirão efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 
2020. 

 
 

Pelo Município de Loures 
 

Dr. Bernardino José Torrão Soares, 
Presidente da Câmara 

 
 
 

Pela Rodoviária de Lisboa 
 

Dr. António Manuel Lupi Corrêa de Sampaio, 
Presidente do Conselho de Administração 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e do Sr. Vereador eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
 
 
 
 
 
 

Serviço de Transporte Coletivo Urbano de 
Camarate (Rodinhas Camarate) 
Proposta de aprovação de alteração ao Protocolo 
relativo ao Serviço de Transporte Coletivo Urbano 
de Camarate, celebrado entre o Município de 
Loures e a Rodoviária de Lisboa, S.A.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 532/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Serviço de Transporte Coletivo Urbano de 

Camarate (Rodinhas Camarate) permite 
garantir a continuidade e qualidade 
disponibilizado à população de um serviço de 
transporte público de características 
inovadoras e a sustentabilidade do serviço – 
considerando a adequação da oferta e da 
procura; 

 
B. O Município de Loures e a Rodoviária de 

Lisboa S.A. celebraram um protocolo em 07 
de dezembro do ano 2011, com as respetivas 
alterações produzidas nos dias 20/02/2013, 
06/07/2018 e 21/03/2019; 
 

 
C. Por forma a cumprir o definido no protocolo 

em vigor, que define que o preço/viatura/dia 
será atualizado anualmente em função da 
variação de preço dos combustíveis, taxa de 
inflação e aumento salarial dos motoristas no 
ano anterior, será necessário alterar os artigos 
do ponto 3 do protocolo. 
 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere aprovar as 
alterações do Protocolo relativo ao Serviço de 
Transporte Coletivo Urbano de Camarate, 
celebrado entre o Município de Loures e a 
Rodoviária de Lisboa, S.A., cuja minuta se anexa 
e que faz parte integrante da presente proposta 
com base no art.º 23.º, n.º 2, alínea c), do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 
 

Loures, 27 de outubro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
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QUARTA ALTERAÇÃO 
ao Protocolo relativo 

ao Serviço 
de Transporte Coletivo Urbano 

de Camarate 
 

Entre: 
 
PRIMEIRO: Município de Loures, pessoa coletiva 
número 501294996, representada pelo Presidente 
da Câmara, Sr. Dr. Bernardino José Torrão 
Soares, doravante designada apenas por CML 
 
e 
 
SEGUNDO: Rodoviária de Lisboa S.A., pessoa 
coletiva número 503418455, com o capital social 
de 8.000.000 de euros, integralmente realizado e 
registado, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa (antiga matrícula n.º 
5540) e sede no Edifício Campo Grande, 382-C-
1.º 1700-097-Lisboa, representada pelo Presidente 
do seu Conselho de Administração, senhor Dr. 
António Manuel Lupi Corrêa de Sampaio, 
doravante designada apenas por RL. 
 
São efetuadas as seguintes alterações ao 
Protocolo Relativo ao Serviço de Transporte 
Coletivo Urbano de Camarate, celebrado entre as 
partes no dia 07 de dezembro do ano 2011, com 
as respetivas alterações produzidas nos dias 
20/02/2013, 06/07/2018 e 21/03/2019: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Disposição Alterada) 

 
O número 3 do Protocolo passará a ter a seguinte 
redação: 
 
«3 Compensação Pecuniária: 
 
3.1. A CML obriga-se a atribuir à RL uma 

compensação pela imposição de obrigações 
de serviço público, na aceção que lhes foi 
dada na alínea F) dos Considerandos supra. 

 
3.2. A compensação será no valor de 468,25 € 

(quatrocentos e sessenta e oito euros e vinte e 
cinco cêntimos) diários por viatura, ao que 
acrescerá IVA se devido, a partir do momento 
em que estejam reunidas as condições 
técnicas e logísticas para a realização das 
alterações ao serviço, sendo este facto 
reconhecido pelas partes através de simples 
troca de correspondência. 

3.3. Caso se verifique aumento da procura, que 
justifique a necessidade de aumentar o 
número de autocarros, a compensação por 
cada veículo a mais será no valor de 468,25 € 
(quatrocentos e sessenta e oito euros e vinte e 
cinco cêntimos) diários por viatura, acrescido 
do IVA devido. 

 
3.4. À compensação mencionada nos pontos 3.2 

ou 3.3, quando se trate de novas viaturas a 
afetar ao serviço "Rodinhas", acresce a 
compensação de 1.300,00 € (mil e trezentos 
euros) por viatura, destinada à preparação e 
identificação da mesma. 

 
3.5. A compensação, mencionada em 3.2 ou 3.3, 

será atualizada anualmente de acordo com a 
seguinte fórmula: variação de preço dos 
combustíveis no ano anterior (30%); taxa de 
inflação do ano anterior (30%) e o aumento 
salarial dos motoristas no ano anterior (40%). 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Produção de Efeitos) 

 
As alterações ora introduzidas no Protocolo 
produzirão efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 
2020. 

 
 

Pelo Município de Loures 
 

Dr. Bernardino José Torrão Soares, 
Presidente da Câmara 

 
 
 

Pela Rodoviária de Lisboa 
 

Dr. António Manuel Lupi Corrêa de Sampaio, 
 

Presidente do Conselho de Administração 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e do Sr. Vereador eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
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ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 
 

Processo n.º 50468/LA/L/N/2006 
Comissão de Administração da AUGI Serra Chã 
Proposta de aprovação do projeto de reconversão, 
na modalidade de operação de loteamento e 
respetivas condições, de aprovação dos projetos 
de infraestruturas, do valor das taxas urbanísticas 
devidas pela emissão da licença de loteamento e 
pela realização, manutenção e reforço de 
infraestruturas, de fixação de prazo para a 
conclusão das obras de urbanização, e de 
aprovação do valor de caução para garantia das 
obras de urbanização e da emissão do alvará de 
licença de loteamento e das respetivas condições, 
nos termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 533/2020 

 
Considerando: 
 
A. A formalização do procedimento de 

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

 
B. As anteriores deliberações de reunião de 

Câmara de 20.10.2010 e de 21.08.2013 que, 
respetivamente, aprovaram o projeto de 
loteamento deste bairro e um projeto de 
alterações; 

 
C. O referido na informação n.º 

36/DAUGI/ML/FV/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 expressas nas 
informações técnicas referidas, relativamente aos 
seguintes pontos: 
 
1. Aprovar o projeto de reconversão, na 

modalidade de operação de loteamento e 
respetivas condições; 

 
2. Aprovar os projetos de infraestruturas; 
 

3. Aprovar o valor das taxas urbanísticas devidas 
pela emissão da licença de loteamento e pela 
realização, manutenção e reforço de 
infraestruturas; 

 
4. Fixar o prazo para a conclusão das obras de 

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

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

loteamento e as respetivas condições. 
 
 

Loures, 27 de outubro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO SOCIAL 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro 
excecional a Instituições Particulares de 
Solidariedade Social, no âmbito das medidas 
implementadas de combate à pandemia de SARS-
CoV-2 - COVID-19. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 535/2020 

 
Considerando que: 
 
A. As medidas implementadas de combate à 

pandemia de COVID-19 têm tido um forte 
impacto no normal funcionamento das 
comunidades, com repercussões mais ou 
menos negativas tanto ao nível individual 
como coletivo, e às quais as Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 
não são alheias; 

 
B. As limitações impostas ao desenvolvimento da 

sua atividade, bem como a crescente procura 
dos serviços e respostas sociais prestados, 
por parte de famílias em situação vulnerável 
e/ou de carência, comportam desafios diários 
de adequação e gestão dos recursos 
humanos, materiais/físicos e financeiros 
disponíveis; 
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C. O Município de Loures, atento às dificuldades 
vivenciadas pelas IPSS, decidiu proceder ao 
apoio excecional a estas através da aplicação 
de um conjunto de medidas, tendo sido, 
nomeadamente, prestado apoio financeiro 
extraordinário às IPSS com respostas sociais 
de Creche/Creche Familiar, Estabelecimento 
de Educação Pré-Escolar (JI), Centro de 
Atividades Ocupacionais (CAO), Centro de Dia 
(convertido em Serviço de Apoio Domiciliário) 
e Ajuda Alimentar (refeição confecionada e/ou 
cabaz de bens alimentares), e desde final do 
mês de março que está a decorrer de forma 
regular a cedência de bens alimentares e de 
equipamentos de proteção individual para 
utentes e trabalhadores; 

 
D. É entendimento do Município de Loures 

prosseguir esta linha de apoio excecional, 
tendo em vista minorar os impactos negativos 
decorrentes da situação atual que colocam em 
causa a sustentabilidade das IPSS, ativando o 
Fundo de Emergência Social e atribuindo-lhes 
apoio financeiro para comparticipação nas 
despesas correntes havidas com os 
pagamentos mensais de água, eletricidade, 
gás e comunicações, no período de março a 
setembro de 2020; 
 

E. Esta medida traduz-se na atribuição de uma 
verba a cada IPSS com sede e atividades no 
concelho de Loures, tendo por base critérios 
de diferenciação que atentem não só à 
capacidade organizacional de cada Instituição, 
mas que reflitam o esforço despendido na 
manutenção e na adequação de respostas 
sociais específicas e necessárias durante o 
período em apreço, a saber: 

 
1. 100,00 €/mês por área de intervenção, 

entendendo esta como o conjunto de 
respostas sociais agrupadas em função do 
público-alvo _ Infância e Juventude, 
População Adulta, e Família e Comunidade; 

 
2. 5,00 € por utente em resposta social ativa _ 

Creche, Estabelecimento de Educação Pré-
Escolar (JI), Centro de Atividades 
Ocupacionais, Lar de Acolhimento para 
Infância e Juventude, Serviço de Apoio 
Domiciliário, Centro de Dia convertido em SAD 
no período em apreço, Estrutura Residencial 
Para Idosos, e Ajuda Alimentar; 

 
3. Estabelece-se o montante mínimo de 700,00 € 

e o montante máximo de 4.200,00 € para valor 
total da verba a atribuir por Instituição. 

 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º e da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere 
aprovar a atribuição de apoio financeiro às 
Instituições Particulares de Solidariedade Social 
no valor total de 102.205,00 € (cento e dois mil 
duzentos e cinco euros), conforme abaixo 
identificadas. 
 

NIPC INSTITUIÇÃO  

VERBA 
A ATRIBUIR 

POR 
INSTITUIÇÃO 

501400206 Associação "O Saltarico" 3.025,00 € 

504647270 Associação Beneficente de Ajuda 1.105,00 € 

503666602 
Associação 
Cantinho da Pequenada 910,00 € 

502858486 
Associação 
Cantinho das Crianças 
do Prior Velho 

3.225,00 € 

501513671 
Associação Comunitária 
de Reformados Pensionistas 
e Idosos de Sacavém 

1.150,00 € 

502574500 
Associação Crescer Ser 
Centro de Acolhimento 
"Casa do Infantado" 

760,00 € 

500850755 
Associação 
de Beneficência Evangélica 
Lar Cristão 

1.070,00 € 

501116516 Associação de Moradores 
de Santo António dos Cavaleiros 1.860,00 € 

501950230 
Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos 
da Bobadela 

700,00 € 

502773430 
Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos 
da Freguesia de Unhos 

700,00 € 

501725512 
Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos 
de Santo Antão do Tojal 

700,00 € 

503180360 
Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos 
de São Julião do Tojal 

2.270,00 € 

502536810 
Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos 
do Zambujal 

700,00 € 

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

1.730,00 € 

503045020 Associação Dr. João dos Santos 1.690,00 € 

501138641 
Associação Infanta D. Mafalda  
Lar Infanta D. Maria 895,00 € 

500962081 Associação Luiz Pereira Motta 4.200,00 € 

503107344 Associação para a Mudança 
e Representação Transcultural 

1.230,00 € 

501626026 Associação Pomba da Paz 2.230,00 € 

501805613 
Associação Unitária 
de Reformados Pensionistas 
e Idosos de Camarate 

820,00 € 
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503786500 
Associação Unitária 
de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Pinheiro de Loures 

700,00 € 

503018090 Associação Vida Cristã Filadélfia 4.200,00 € 

500906904 
Casa de Repouso 
dos Motoristas de Portugal 
e Profissões Afins 

1.255,00 € 

507837657 Casa do Gaiato de Lisboa 835,00 € 

501382399 Centro Cultural e Social 
de Santo António dos Cavaleiros 4.200,00 € 

501391509 
Centro Popular Infantil 
“Nascer do Sol” 1.270,00 € 

501404457 Centro Social de Sacavém 2.215,00 € 

502107227 Centro Social e Paroquial 
da Bobadela 

3.830,00 € 

500954941 Centro Social e Paroquial 
de Moscavide 

4.200,00 € 

501683755 Centro Social e Paroquial 
de São Pedro de Lousa 2.420,00 € 

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

4.200,00 € 

504668730 Centro Social e Paroquial 
São Saturnino de Fanhões 1.970,00 € 

503826910 Centro Social 
Nossa Senhora das Graças 990,00 € 

501737693 
Comissão Unitária 
de Reformados, Pensionistas 
e Idosos da Apelação 

700,00 € 

502466952 

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

940,00 € 

501706410 
Comissão Unitária 
de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Santa Iria de Azóia 

1.350,00 € 

501687246 
Comissão Unitária 
de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de São João da Talha 

1.100,00 € 

900281510 
Comissão Unitária 
de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Vale Figueira 

700,00 € 

502680741 

Conferência Vicentina 
do Cristo Rei da Portela 
Centro Social e Cultural 
da Paróquia da Portela 

800,00 € 

503013862 
Conselho Português 
para os Refugiados 
Espaço A Criança  

1.105,00 € 

504665065 
Cooperativa 
de Solidariedade Social 
“Os Amigos de Sempre”, CRL 

1.275,00 € 

502708697 

CREACIL 
Cooperativa Reabilitação 
Educação Animação 
Comunidade Integrada 
do Concelho de Loures 

840,00 € 

501116028 
CREVIDE 
Creche Popular de Moscavide 2.410,00 € 

501261389 
Desafio Jovem 
(Teen Challenge) Portugal 850,00 € 

500989877 
Fundação 
da Obra 
de Nossa Senhora da Purificação 

2.505,00 € 

502088672 Instituição de Apoio Social 
da Freguesia de Bucelas 3.830,00 € 

500846740 Jardim de Infância 
Nossa Senhora dos Anjos 4.200,00 € 

501354760 
Jardim de Infância 
O Nosso Mundo 2.325,00 € 

502909927 

NUCLISOL - Jean Piaget. 
Associação 
para o 
Desenvolvimento da Criança, 
a Integração e a Solidariedade 

1.740,00 € 

504922548 

PROSAUDESC 
Associação de Promotores 
de Saúde Ambiente 
e Desenvolvimento Sociocultural 

2.890,00 € 

510230881 Refood 4 Good - Associação 700,00 € 

503903051 
Santa Casa da Misericórdia 
de Loures 1.625,00 € 

504615483 

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

4.110,00 € 

505391198 

START SOCIAL 
Cooperativa Sócio Educativa 
para 
o Desenvolvimento Comunitário 

2.955,00 € 

 
 

Loures, 29 de outubro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de admissão de dois trabalhadores, da 
categoria de Técnico Superior, da área de 
formação de Medicina Veterinária, 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. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 536/2020 

 
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 
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da 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, realizada em 12 de dezembro de 
2019, foram aprovados o Orçamento Municipal 
e o Mapa de Pessoal para o ano de 2020; 

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho na categoria de 
Técnico Superior, da carreira geral de Técnico 
Superior, na área de formação académica de 
Medicina Veterinária, afetos à Divisão de 
Serviços Veterinários; 

 
C. Em resultado do procedimento concursal 

comum para ocupação de 1 posto de trabalho 
da carreira de Técnico Superior, na área de 
formação de Medicina Veterinária, aprovado 
por deliberação da Câmara Municipal de 
Loures, na sua 35.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 10 de abril de 2019 e publicado 
em Diário da República, 2.ª série, n.º 148, de 
05 de agosto de 2019, Aviso n.º 12442/2019 
(referência 1), foi constituída reserva de 
recrutamento interna; 

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

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

 
E. O montante máximo a afetar ao recrutamento 

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

 
F. Existe relevante interesse público no 

recrutamento de Técnicos Superiores, na área 
de formação de Medicina Veterinária, de forma 
a assegurar o normal funcionamento dos 
serviços. 

 
 
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 2 (dois) trabalhadores, da categoria 
de Técnico Superior, da área de formação de 
Medicina Veterinária, 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 
148, de 05 de agosto de 2019, Aviso n.º 
12442/2019 (referência 1), a afetar à Divisão de 
Serviços Veterinários. 

 
 

Loures, 27 de outubro de 2020. 
 

O Vereador dos Recursos Humanos 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de transferência de verbas, 
correspondentes ao pagamento da taxa fixa das 
linhas telefónicas no ano de 2019, para os 
Agrupamentos de Escolas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 537/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Desde 2014 que o Município de Loures 

transfere a verba correspondente à taxa fixa 
de telefones das escolas do 1.º ciclo e jardins 
de infância para os Agrupamentos de Escolas; 

 
B. De acordo com o antecedente, dever-se-á 

adotar igual procedimento de transferência de 
verba, correspondente ao ano de 2019, de 
acordo com os seguintes critérios: 

 
• Verba relativa a uma linha telefónica no valor 

de 15,54 € mensal, acrescida de IVA à taxa 
legal em vigor, tendo por referência o valor da 
Portugal Telecom; 

 
• Verba relativa a uma linha RDIS (acesso 

básico) no valor de 35,54 € mensal, acrescida 
de IVA à taxa legal em vigor, tendo por 
referência o valor da Portugal Telecom; 

 
• Verba relativa a uma linha telefónica para os 

elevadores instalados nos Centros Escolares; 
 
• Verba correspondente a uma linha telefónica 

para os alarmes. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea ee), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibere aprovar a transferência de verbas 
para os Agrupamentos de Escolas, 
correspondente ao pagamento da taxa fixa das 
linhas telefónicas referente ao ano de 2019, nos 
moldes previstos na Informação n.º 326/DE-
DIPE/PP, de 28.10.2020, que se encontra em 
anexo e faz parte integrante da presente proposta. 

 
 

Loures, 29 de outubro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

AGRUPAMENTOS VALOR 
A TRANSFERIR 

Agrupamento de Escolas Maria Keil 458,74 € 

Agrupamento de Escolas da Bobadela 917,48 € 

Agrupamento de Escolas 4 de Outubro 917,48 € 

Agrupamento de Escolas de Camarate 3.047,64 € 

Agrupamento de Escolas João Villaret 3.506,38 € 

Agrupamento de Escolas n.º 1 de Loures 6.226,94 € 

Agrupamento de Escolas 
Portela e Moscavide 

 
688,11 € 

Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro 1.900,79 € 

Agrupamento de Escolas 
de São João da Talha 

 
1.376,22 € 

Agrupamento de Escolas 
de Santa Iria de Azóia 

 
3.113,47 € 

Agrupamento de Escolas José Afonso 1.442,05 € 

Agrupamento de Escolas 
General Humberto Delgado 

 
917,48 € 

Agrupamento de Escolas 
do Catujal-Unhos 

 
458,74 € 

TOTAL 24.971,52 € 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador António 
Manuel Lopes Marcelino, por ser Diretor do 
Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 
Azóia) 

 
 
 
 
 
 

INTERVENÇÃO SOCIOEDUCATIVA 
 

Proposta de celebração de Contrato-Programa 
entre o Município de Loures e a Associação 
Nacional de Educação Artística e Cultural. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 538/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Conservatório d’Artes de Loures (CAL) é 

tutelado pela Associação Nacional de 
Educação Artística e Cultural (ANEAC), sendo 
uma escola de ensino artístico especializado 
do Concelho de Loures, reconhecida e 
certificada pelo Ministério da Educação, pela 
Agência Nacional para a Qualificação e o 
Ensino Profissional, I.P. (ANQEP), bem como 
pelo Royal Ballet, pela ABRSM e pela Trinity 
Guildhall; 

 
B. O CAL iniciou a sua atividade a 21 de outubro 

de 2008 e desde então tem desenvolvido um 
trabalho pedagógico, artístico, investigativo e 
social com um impacto significativo na nossa 
comunidade; 

 
C. Através de diversas práticas artísticas, com 

fins educativos, artísticos, terapêuticos e 
sociais, o CAL intervém na comunidade com o 
objetivo de melhorar o desenvolvimento 
humano e social; 

 
D. A oferta educativa do CAL estrutura-se 

fundamentalmente em Cursos de Artes 
Performativas (Música, Dança, Teatro e Teatro 
Musical), para todas as faixas etárias, 
dispondo, atualmente, de 86 agrupamentos 
artísticos criativos, conspícuos e visionários, 
dos quais se destaca a Orkestra Philarmónica 
de Loures; 

 
E. O CAL desenvolve diversos projetos e 

programas de intervenção social pela arte, de 
cariz educacional, artístico, terapêutico e 
social, para diversos públicos-alvo; 

 
F. Entre muitos outros, destacam-se os seguintes 

projetos: Bebéthoven, Músicos de Palmo & 
Meio, ABC da Música, Musicando, Música 
pela Vida, MusicArte e Incantar; 

 
G. O CAL tem vindo a colaborar com o Município 

ao longo dos últimos anos, nas mais diversas 
áreas, destacando-se as educativas, sociais e 
culturais; 
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H. O Município celebrou um Protocolo de 
Colaboração com a ANEAC que teve início no 
ano letivo 2015-2016, com a implementação 
dos projetos Bebéthoven, Músicos de Palmo e 
Meio e MusicArte, tendo o mesmo caducado 
no final do ano letivo 2019-2020; 

 
I. O balanço da colaboração com esta 

Associação é manifestamente positivo para a 
nossa comunidade, sendo do interesse do 
Município que esta parceria se mantenha. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibere aprovar a celebração de Contrato-
Programa entre o Município de Loures e a 
Associação Nacional de Educação Artística e 
Cultural, conforme minuta em anexo à presente 
proposta de deliberação. 

 
 

Loures, 29 de outubro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 

                                        
 

CONTRATO-PROGRAMA 
 

Entre: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, 
2674-501 Loures, neste ato representada pelo 
Ex.mo Senhor Bernardino José Torrão Soares, na 
qualidade de Presidente desta Edilidade, adiante 
designada por Município ou Primeira Contraente 
 
e 
 
ANEAC - Associação Nacional de Educação 
Artística e Cultural, através do Conservatório 
d'Artes de Loures, pessoa coletiva número 
501422692, com sede na Rua Alexandre 
Herculano, Bairro Venceslau, 2680-402 Unhos, 
Concelho de Loures, neste ato representada pela 
Ex.ma Senhora Elisabete Maria Santos 
Fernandes, na qualidade de Presidente da 
Direção, adiante designada por CAL ou por 
Segunda Contraente, 
 

e considerando que: 
 
1. O Conservatório d'Artes de Loures (CAL) é 

uma escola de ensino artístico especializado 
do Concelho de Loures, reconhecida e 
certificada pelo Ministério da Educação, pela 
Agência Nacional para a Qualificação e o 
Ensino Profissional, IP. (ANQEP), bem como 
pelo Royal Ballet, pela ABRSM e pela Trinity 
Guildhall; 

 
2. O CAL iniciou a sua atividade a 21 de outubro 

de 2008 e desde então tem desenvolvido um 
trabalho pedagógico, artístico, investigativo e 
social com um impacto significativo na nossa 
comunidade; 

 
3. Através de diversas práticas artísticas, com 

fins educativos, artísticos, terapêuticos e 
sociais, o CAL intervém na comunidade com o 
objetivo de melhorar o desenvolvimento 
humano e social; 

 
4. A oferta educativa do CAL estrutura-se 

fundamentalmente em Cursos de Artes 
Performativas (Música, Dança, Teatro e Teatro 
Musical), para todas as faixas etárias, 
dispondo, atualmente, de 86 agrupamentos 
artísticos criativos, conspícuos e visionários, 
dos quais se destaca a Orkestra Philarmónica 
de Loures; 

 
5. A atividade artística e cultural do CAL assenta 

na realização de cerca de quinhentos 
espetáculos anuais, realizados no auditório do 
CAL, em diversas salas do nosso Concelho e 
também na Aula Magna, Centro Cultural de 
Belém, Casa da Música, MEO Arena e Coliseu 
dos Recreios de Lisboa, entre outras; 

 
6. O CAL desenvolve diversos projetos e 

programas de intervenção social pela arte, de 
cariz educacional, artístico, terapêutico e 
social, para diversos públicos-alvo; 

 
7. Entre muitos outros, destacam-se os seguintes 

projetos: Bebéthoven, Músicos de Palmo & 
Meio, ABC da Música, Musicando, Música 
pela Vida, MusicArte e lncantar; 

 
8. Através do sincretismo entre várias 

expressões artísticas, tendo sempre a música 
como um elo agregador, adotando fórmulas de 
trabalho que conciliam a investigação, a 
formação, a criação artística e a intervenção 
na comunidade, o CAL ambiciona construir um 
mundo melhor, um mundo verdadeiramente 
humano, um mundo de todos para todos - "A 
Arte não transforma o mundo. A Educação e a 
Arte mudam pessoas. As pessoas 
transformam o Mundo"; 
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9. O CAL tem vindo a colaborar com o Município 
ao longo dos últimos anos, nas mais diversas 
áreas, destacando-se as educativas, sociais e 
culturais; 

 
10. O balanço da colaboração com esta 

Associação é manifestamente positivo para a 
nossa comunidade, sendo do interesse do 
Município que esta parceria se mantenha. 

 
 
É livremente estabelecido e reciprocamente aceite 
o presente Contrato-Programa que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Objeto 

 
O presente contrato-programa tem por objeto 
estabelecer e regular a parceria entre as 
Contraentes, visando a execução dos projetos 
Bebéthoven, Músicos de Palmo e Meio, MusicArte 
e Música pela Vida. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Princípios orientadores 

 
1. O projeto Bebéthoven destina-se a crianças 

dos 0 aos 3 anos, sendo dinamizado por 1 
docente, com periodicidade quinzenal; 

 
2. O projeto Músicos de Palmo e Meio destinam-

se a crianças dos 3 aos 6 anos, sendo 
dinamizados por 1 docente, com periodicidade 
quinzenal; 

 
3. O projeto MusicArte destina-se a crianças, 

jovens e adultos com necessidades de saúde 
especiais, sendo dinamizado por 1 docente, 
com periodicidade quinzenal; 

 
4. O projeto Música pela Vida destina-se à 

população sénior, sendo dinamizado por um 
docente, com periodicidade semanal; 

 
5. Todos os projetos são desenvolvidos durante 

o período letivo, na Creche Municipal, nas 
salas de Jardim de Infância da rede pública e 
das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social do concelho (valências de creche e pré-
escolar), nos Centros de Apoio à 
Aprendizagem, na Creacil, nos Polos das 
Academias dos Saberes - Universidades 
Seniores e nas Instituições de Pensionistas e 
Idosos do concelho; 

 
 
 

6. A caracterização destes projetos consta em 
anexo ao presente contrato-programa e dele 
faz parte integrante. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Apoio financeiro 

 
1. A Primeira Contraente atribui à Segunda 

Contraente o apoio financeiro no montante 
máximo global de € 119.449,30 (cento e 
dezanove mil, quatrocentos e quarenta e nove 
euros e trinta cêntimos). 

 
2. O apoio financeiro referido no número anterior 

destina-se exclusivamente a comparticipar nos 
encargos/despesas inerentes aos projetos 
referidos na cláusula primeira, mediante a 
apresentação, pela Segunda Contraente, dos 
respetivos documentos comprovativos de 
despesa, de acordo com os seguintes valores 
máximos: 

 
a) "Bebéthoven" - 54 salas - 185,19€/Sala/Ano - 

Valor Anual = 10.000,00 €; 
 
b) "Músicos de Palmo e Meio" - 170 salas - 

470,29€/Sala/Ano - Valor Anual = 79.949,30 €; 
 
c) "MusicArte" - 24 salas - 500,00€/Sala/Ano - 

Valor Anual = 12.000,00 €; 
 
d) "Música pela Vida" - 560 sessões - 

31,25€/sessão - valor anual = 17.500,00 €. 
 
3. A Primeira Contraente obriga-se a transferir a 

comparticipação financeira anual em três 
tranches, no final de cada período letivo, após 
validação dos valores apresentados pela 
Segunda Contraente. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
Obrigações da Primeira Contraente 

 
A Primeira Contraente obriga-se a: 
 
a) Prestar apoio financeiro à Segunda 

Contraente, de acordo com os valores 
específicos e de acordo com o número de 
sessões efetivamente dinamizadas em cada 
projeto; 

 
b) Acompanhar, controlar e verificar a execução 

do objeto do presente contrato-programa; 
 
c) Prestar, no âmbito dos serviços municipais, 

todo o apoio técnico necessário, 
nomeadamente: 
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- No início de cada ano letivo, planear e 
calendarizar as sessões junto de todas as 
entidades envolvidas nos projetos e, 
posteriormente, articular com a Associação 
Nacional de Educação Artística e Cultural; 

 
- Solicitar a participação em iniciativas 

municipais, com pelo menos 15 dias de 
antecedência. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
Obrigações da Segunda Contraente 

 
A Segunda Contraente obriga-se a: 
 
a) Entregar a calendarização das sessões ao 

MUNICÍPIO no início de cada ano letivo; 
 
b) Assegurar o desenvolvimento dos projetos 

mediante calendarização definida e entregue 
pelo Município no início de cada ano letivo; 

 
c) Afetar os docentes e os materiais necessários 

ao desenvolvimento dos projetos; 
 
d) Assegurar a realização de atividades 

demonstrativas do trabalho desenvolvido ao 
longo de cada ano letivo; 

 
e) Entregar relatório de execução no final de 

cada período escolar, de forma a quantificar o 
valor a transferir; 

 
f) Entregar o relatório de avaliação geral, no final 

de cada ano letivo; 
 
g) Assegurar a participação em iniciativas 

municipais, ou a convite do Município, desde 
que tenham disponibilidade de formações 
musicais para o efeito; 

 
h) Divulgar a parceria que ora se celebra em 

todos os suportes de comunicação/ 
informação produzidos no âmbito dos projetos 
previstos no presente contrato-programa, 
fazendo menção de serem projetos apoiados 
pelo Município e respetivo logótipo. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
Acompanhamento e Controlo 

 
A execução do presente contrato-programa está 
sujeita a visitas de acompanhamento, controlo ou 
auditoria, por parte da Primeira Contraente ou de 
quem for mandatado por esta, desde a sua 
celebração, tendo em vista a sua viabilização e 
consolidação, bem como a verificação do 
cumprimento das normas aplicáveis e das 
respetivas obrigações. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Revisão 

 
O presente contrato-programa pode ser objeto de 
revisão, por acordo expresso das partes, no que 
se mostre estritamente necessário, ou 
unilateralmente pela Primeira Contraente devido a 
imposição legal ou ponderoso interesse público, 
ficando sempre sujeita a prévia comunicação à 
Segunda Contraente. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
Incumprimento 

 
1. O incumprimento pela Segunda Contraente de 

uma ou mais condições estabelecidas no 
presente contrato-programa constitui motivo 
para a rescisão imediata do mesmo por parte 
da Primeira Contraente. 

 
2. A rescisão do contrato-programa, por causa 

imputável à Segunda Contraente, implica, 
apenas no caso de qualquer desvio do apoio 
financeiro para fim diferente do previsto na 
cláusula primeira, a restituição do 
correspondente apoio financeiro auferido 
indevidamente, sendo a Segunda Contraente 
obrigada, no prazo de 60 dias úteis a contar 
da data de receção da respetiva notificação, a 
devolver os montantes recebidos, acrescidos 
de juros à taxa legal, contados desde a data 
de recebimento dos ditos montantes. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
Denúncia 

 
O presente contrato-programa pode ser 
denunciado por qualquer das Contraentes, com 
um aviso expresso e prévio de 90 dias úteis, 
invocando razões ponderosas, sem prejuízo de 
ficar assegurada a realização de eventuais 
atividades em curso, caso seja possível, e do 
direito a indemnização a que haja lugar por não 
cumprimento das obrigações assumidas pelas 
partes. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
Revogação 

 
O presente contrato-programa pode ser revogado 
a todo o tempo por acordo das partes, o qual será 
formalizado por escrito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Duração 

 
O presente protocolo tem a duração de um ano 
letivo, entrando em vigor no dia 1 de outubro, 
renovando-se automaticamente por iguais 
períodos, salvo decisão em contrário de qualquer 
das partes, comunicada por escrito com a 
antecedência mínima de 90 dias. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
Dúvidas e Omissões 

 
As dúvidas e omissões resultantes da 
interpretação, validade ou aplicação das cláusulas 
deste contrato-programa serão resolvidas 
casuisticamente, por acordo entre as Contraentes, 
segundo o princípio geral da interpretação mais 
favorável à prossecução do objeto expresso na 
cláusula primeira. 
 
 
Celebrado em duplicado, em Loures, aos … de 
outubro de 2020, destinando-se cada um dos 
exemplares a cada uma das Contraentes. 

 
 

Pela 
Câmara Municipal de Loures 

 
O Presidente 

 
Bernardino José Torrão Soares 

 
 
 

Pela 
ANEAC - Associação Nacional 

de Educação Artística e Cultural 
 

A Presidente 
 

Elisabete Maria Santos Fernandes 
 
 
 

ANEXO 
 

CARATERIZAÇÃO DOS PROJETOS 
 
 

BEBÉTHOVEN 
 

O Bebéthoven é um projeto que se destina a 
crianças dos 0 aos 3 anos de idade. Baseia-se na 
Teoria da Aprendizagem de Edwin Gordon. Este 
projeto foi criado em 2001, antes da criação do 
Conservatório d' Artes de Loures, tendo sido 
juntamente com o projeto ABC da Música, os 
antecessores e os pilares desta instituição. 

Principais objetivos: 
 
- Fomentar o desenvolvimento da comunicação 

não-verbal na aula de Música, para favorecer 
a disciplina e a concentração; 

 
- Trabalhar atividades dinâmicas em grupo; 
 
- Analisar e apreciar a atividade musical como 

um feito estético, artístico e social; 
 
- Reagir à música com diferentes ações 

motoras, imitando o adulto ou descobrindo 
movimentos próprios; 

 
- Realizar ações diversas de interação com o 

adulto de acordo com as práticas transmitidas 
por tradição oral; 

 
- Desenvolver o gosto pela Música. 
 
A diversidade dos instrumentos utilizados requer 
diferentes habilidades, permitindo que todos os 
elementos do grupo se possam integrar, 
realizando tarefas de maior ou menor dificuldade e 
complexidade. O professor deve também 
incorporar-se nas atividades e experimentar, 
improvisar e arriscar, ser mais um participante. 
Com a sua atitude aberta, o professor deverá 
proporcionar um clima que se torne estimulante 
para as crianças contribuindo assim para a sua 
abertura e imaginação. 
 
O projeto será desenvolvido de acordo com os 
princípios e objetivos programáticos definidos para 
os diferentes níveis de aprendizagem, na área da 
expressão musical, com o suporte organizativo, 
pedagógico e logístico (material didático 
específico: Instrumental Orff). 
 

INSTITUIÇÕES PARTICULARES 
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

Associação Pomba da Paz 1 sala 
Associação Dr. João dos Santos 7 salas 
CPR - Espaço A Criança 3 salas 
Centro Social e Paroquial de Camarate 5 salas 
Associação 
Cantinho Crianças Prior Velho 

 
3 salas 

Associação dos Moradores 
de Santo António dos Cavaleiros 
O Reguila 

 
 

3 salas 
Centro Popular Infantil Nascer do Sol 3 salas 
NucliSol Jean Piaget 5 salas 
Associação Nossa Senhora dos Anjos 5 salas 
Associação Luiz Pereira da Mota 6 salas 
Fundação 
Obra Nossa Senhora da Purificação 

 
2 salas 

Creche JI Freguesia Moscavide/Portela 4 salas 
Associação O Saltarico 7 salas 

TOTAL 54 SALAS 
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Recursos Materiais: O CAL dispõe de todos os 
recursos materiais necessários para o 
desenvolvimento do projeto Bebéthoven. 

 
 
 

MÚSICOS DE PALMO E MEIO 
 

Músicos de Palmo & Meio é um programa de 
música para a 2.ª Infância constituído, na sua 
essência, por três projetos: Sessões/aulas de 
expressão/iniciação musical, coro infantil e 
orquestra orff. Este programa é dedicado a todas 
as crianças dos 3 aos 6 anos de idade que 
frequentem Jardins de Infância do Concelho de 
Loures. Foi criado em 2008 e é um dos projetos do 
CAL com mais sucesso e talvez o mais conhecido. 
Este projeto está implementado em todas as 
turmas de Jardim-de-Infância de todos os 
Agrupamentos Escolares do Concelho de Loures, 
bem como em algumas IPSS's. 
 
A Orff-Schulwerk sugere uma forma de trabalho no 
qual se utilizam elementos originais tomados como 
modelos que estimulam a criatividade aliados à 
música, movimento e a palavra. Nas aulas em que 
se pratica a Schulwerk, os participantes cantam, 
tocam e dançam em grupo. 
 
A diversidade dos instrumentos utilizados requer 
diferentes habilidades, o que permite que todos os 
elementos do grupo se possam integrar, 
realizando tarefas de maior ou menor dificuldade e 
complexidade. O professor deve também 
incorporar-se nas atividades e experimentar, 
improvisar e arriscar, ser mais um participante. 
Com a sua atitude aberta, o professor deverá 
proporcionar um clima que se torne estimulante 
para as crianças, contribuindo assim para a sua 
abertura e imaginação. 
 
O projeto será desenvolvido de acordo com os 
princípios e objetivos programáticos definidos para 
os diferentes níveis de aprendizagem, na área da 
expressão musical, com o suporte organizativo, 
pedagógico e logístico (material didático 
específico: Instrumental Orff). 
 
 
Principais objetivos: 
 
- Trabalhar propostas didáticas básicas 

(audições, canções tradicionais, danças-jogos 
e outras atividades) que permitam conseguir 
os objetivos para esta idade; 

 
- Aprender e interpretar canções, danças, jogos, 

danças tradicionais, etc.; 
 
 

- Fomentar o desenvolvimento da comunicação 
não-verbal na aula de Música, para favorecer 
a disciplina e a concentração; 

 
- Trabalhar atividades dinâmicas em grupo; 
 
- Analisar e apreciar a atividade musical como 

um feito estético, artístico e social; 
 
- Reagir à música com diferentes ações 

motoras, imitando o adulto ou descobrindo 
movimentos próprios; 

 
- Realizar ações diversas de interação com o 

adulto de acordo com as práticas transmitidas 
por tradição oral; 

 
- Escutar e cantar o mesmo tipo de canções, 

incluindo ações de movimento, jogo, dança e 
improvisação; 

 
- Desenvolver o gosto pela Música. 
 
 
Conteúdos: 
 
- Trabalho com ritmos, canções e atividades de 

grupo para fomentar a socialização; 
 
- Introdução à exploração, à imitação, à 

improvisação e à criação como elementos 
fundamentais na aula; 

 
- Desenvolvimento de recursos didáticos para o 

trabalho corporal, adaptados à idade; Técnica 
vocal e canto coral; 

 
- Sonoridades - timbres, intensidades, alturas, 

durações; 
 
- Rimas infantis - dinâmicas, alturas, 

andamento; 
 
- Canções tradicionais - melodias (diferentes 

modos, tonalidades, métricas, 
acompanhamentos, estilos, culturas, formas). 

 
 
Recursos Materiais: Materiais especializados: 
 
- Giant Piano Mat 
- Ocean Drum 
- BoomWhackers 
- Chime Frame and Beater 
- Desk Bell Board 
- Half Moon Tambourine Musical Footnotes 
- Musical Chime Box 
- B Mate A Matics Floor 
- Musical Cuboid 
- Set de 4 Tambourines bois-couleurs 
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- Roll-up Piano 
- Blackbird Sitting Drums 
- Bondina Bells Dialophone 
- Xilobells Hand bells 
- Percunot 
- Cajon 
- Dream Drum 
- Wall Paletto Basic Music Kit 
- Skoog 
- Percussion Class Pack 
- Paletto Plus 
 
 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 
AE Maria Keil 6 salas 
AE Luís Sttau Monteiro 18 salas 
AE João Villaret 17 salas 
AE Eduardo Gageiro 14 salas 
AE Catujal-Unhos 4 salas 
AE General Humberto Delgado 9 salas 
AE São João da Talha 6 salas 
AE Bobadela 5 salas 
AE Camarate 11 salas 
AE 4 de Outubro 3 salas 
AE Portela e Moscavide 9 salas 
AE José Afonso 2 salas (JI Frielas) 

TOTAL 104 SALAS 

 
 
 

INSTITUIÇÕES PARTICULARES 
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

Associação Pomba da Paz 3 salas 
Associação Dr. João dos Santos 4 salas 
CPR - Espaço A Criança 2 salas 
Centro Social e Paroquial Camarate 7 salas 
Centro Cultural e Social 
de Santo António dos Cavaleiros 

 
3 salas 

Associação Cantinho das Crianças 
do Prior Velho 

 
2 salas 

Instituição de Apoio Social 
da Freguesia de Bucelas 

 
3 salas 

Jardim de Infância O Nosso Mundo 1 sala 
Associação dos Moradores 
de Santo António dos Cavaleiros 
O Reguila 

 
 

2 salas 
Centro Popular Infantil Nascer do Sol 3 salas 
Nuclisol Jean Piaget 5 salas 
Associação Nossa Senhora dos Anjos 4 salas 
Centro Social e Paroquial Moscavide 6 salas 
Associação Luiz Pereira da Mota 8 salas 
Fundação 
Obra Nossa Senhora da Purificação 

 
5 salas 

Creche JI Freguesia Moscavide/Portela 4 salas 
Associação O Saltarico 4 salas 

SUB-TOTAL 66 salas 
TOTAL 170 SALAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICARTE 
 

O projeto MusicArte destina-se às crianças, jovens 
e adultos com necessidades de saúde especiais. 
Foi criado em 2007 no seio da unidade de 
multideficiência da Escola n.º 4 de São João da 
Talha e atualmente funciona em todas as 
unidades de multideficiência do Concelho de 
Loures e na CREACIL. 
 
O MusicArte é um projeto de inclusão social 
através das artes. A música, para Gautier, Heine e 
Stael, é uma arte ímpar e "a música é o mais 
querido de todos os ruídos"; é uma arte que vai 
para além de todas as artes; é a arquitetura dos 
sons; tem o poder de agir, simultaneamente, sobre 
o espírito e sobre os sentidos", citado por revista 
diversidades n.º 24, pág. 10. 
 
A Arte Inclusiva representa um papel 
importantíssimo na mudança de atitudes sociais 
em relação à diferença, "É o processo bilateral 
pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir 
nos seus sistemas sociais, pessoas com 
necessidades especiais e, simultaneamente, estas 
se preparam para assumir os seus papéis na 
sociedade." (Sassaki, 1997) citado por revista 
diversidades, n.º 24, pág. 7. 
 
A música é uma arte, como tal, é nessa 
perspetiva, uma forma de desenvolver a mente e 
de promover a comunicação e a criação, não 
devendo, as necessidades de saúde especiais, ser 
um obstáculo a todo este processo. Respeitando 
as diferenças e adaptando-as às capacidades, é 
possível obter ótimos resultados na reabilitação e 
educação. 
 
Campbell D. (2000) ao comentarem sobre a 
inteligência musical resumem os motivos pelos 
quais ela deve ser valorizada na escola: 
 
- Conhecer música é importante; 
 
- A música transmite a nossa herança cultural. 

É tão importante conhecer Beethoven e Louis 
Armstrong quanto conhecer Newton e 
Einstein; 

 
- A música é uma aptidão inerente a todas as 

pessoas e merece ser desenvolvida; 
 
- A música é criativa e auto-expressiva, 

permitindo a expressão de nossos 
pensamentos e sentimentos mais nobres; 

 
- A música ensina os alunos sobre os seus 

relacionamentos com os outros, tanto na sua 
própria cultura quanto em culturas 
estrangeiras; 
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- A música oferece aos alunos rotas de sucesso 
que eles podem não encontrar em parte 
alguma do currículo; 

 
- A música melhora a aprendizagem de todas 

as matérias; 
 
- A música ajuda os alunos a aprenderem que 

nem tudo na vida é quantificável. 
 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 
AE Maria Keil 3 salas 
AE Luís Sttau Monteiro 3 salas 
AE João Villaret 2 salas 
AE Eduardo Gageiro 2 salas 
AE Catujal-Unhos 2 salas 
AE General Humberto Delgado 1 sala 
AE São João da Talha 2 salas 
AE Bobadela 2 salas 
AE Camarate 2 salas 
AE Portela e Moscavide 2 salas 
AE José Afonso 1 sala 

(EB Maria Veleda) 
SUB-TOTAL 22 salas 

CREACIL 2 salas 
TOTAL 24 SALAS 

 
 
Recursos Materiais: Todos os recursos materiais 
adquiridos para o desenvolvimento do projeto 
Músicos de Palmo & Meio são suficientes para o 
desenvolvimento do projeto MusicArte. 

 
 
 

MÚSICA PELA VIDA 
 

"Música pela Vida" é um projeto que foi criado em 
2011 e tem como objetivo proporcionar mais 
qualidade de vida aos idosos, oferecer-lhes meios 
para que consigam ter um envelhecimento mais 
feliz, através da utilização da música nas suas 
vertentes terapêutica, pedagógica e artística. 
 
Sabe-se que a música tem a capacidade de 
transcender o tempo, indo além dos séculos e 
décadas, existe em diferentes culturas e gerações 
dando sentido aos movimentos, vivências e 
épocas. A música também marca um tempo 
histórico, sócio cultural, permanece numa memória 
coletiva étnica. As músicas das nossas vidas 
também fazem parte dessa construção. Estes 
aspetos fazem da música uma potência que 
transcende o tempo e, apesar da sua finitude, 
deixa um legado que é atemporal. 
 
Aprender a tocar um instrumento, aprender música 
é, para o idoso, um processo que vai muito mais 
além do que o mero prazer pessoal do ato de 
tocar ou a integração e a convivência produzidas 
pela prática em conjunto. Modificações 
neurofisiológicas fazem-se presentes e é mais do 
que necessário e urgente um aprofundamento no 

campo da Neurociência Cognitiva da Música no 
que concerne à aprendizagem musical por parte 
do idoso. 
 
Perceção, atenção, concentração, memória, 
capacidade de julgamento e planeamento, 
aceitação de resultados e limitações, imagem 
corporal, campo sensório-percetual e motor, 
tarefas visioespaciais e propriocetivas, 
plasticidade cerebral - enfim, inúmeros são os 
temas e as possibilidades de pesquisa nesse 
caminho. 
 
A educação musical com idosos é recente e o 
caminho a percorrer bem extenso, mas não há 
dúvidas de que, seja pela manutenção e 
intensificação das funções cognitivas, seja pela 
reorganização plástica cerebral ou pelos aspetos 
sociais e psicológicos, grande pode ser a 
contribuição da música para uma velhice bem-
sucedida e com qualidade de vida, objetivo de 
tantos indivíduos atualmente. 
 
 
Público-alvo: Polos das Academias dos Saberes. 
 
 
Recursos Materiais: O CAL dispõe de todos os 
recursos materiais necessários para o 
desenvolvimento do projeto Música pela Vida. 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Ivone 
de Fátima da Cunha Gonçalves) 
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PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 429/2020 
 

de 2 de novembro de 2020 
 

(registo E/111884/2020, de 4 de novembro de 2020 
 

Declaração da Situação de Calamidade 
 

RCM n.º 92-A/2020, de 02 de novembro 
 

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-CoV-2 - 
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 dada a evolução da situação 
epidemiológica, justifica-se a necessidade de 
renovação da situação de calamidade, em todo 
o território nacional e a atualização 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. 
 
 
 

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, entendeu o Governo e a DGS – 
Direção-Geral de Saúde, tendo em consideração a 
evolução da pandemia da doença COVID-19 em 
Portugal, declarar a Situação de Calamidade em 
todo o País, por um período de 15 (quinze) dias e 
a toma de medidas adicionais para impor novas 
restrições e alargar as restrições já existentes a 
121 concelhos do País, identificados na RCM n.º 
92-A/2020, de 2 de novembro. 
 
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, com a RCM n.º 92-A/2020, de 02 de 
novembro, resolveu declarar a "Situação de 
Calamidade" em todo País, até às 23:59h do dia 
19 de novembro de 2020, adotando 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 04 de novembro 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 



 

 
N.º 22 

 

 
 

4 de NOVEMBRO 
de 2020 

 
 
 
 

48 

 

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 92-A/2020, 

de 02 de novembro - Declara a situação de 
calamidade, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19 

 
A declaração da situação de calamidade - 
produz efeitos a partir das 00:00 horas do dia 
04 de novembro de 2020 e cessa às 23:59 
horas do dia 19 de novembro de 2020, sem 
prejuízo de prorrogação e/ou modificação na 
medida em que a evolução da situação 
epidemiológica o venha a justificar. 
 
 
Medidas excecionais: 
 
•••• Estabelece-se a reposição do dever cívico 

de recolhimento domiciliário, determinando 
que os cidadãos se devem abster de circular 
em espaços e vias públicas, bem como em 
espaços e vias privadas equiparadas a vias 
públicas, exceto para o conjunto de 
deslocações autorizadas: 

 
- Aquisição de bens e serviços; 
 
- Deslocação para efeitos de desempenho de 

atividades profissionais ou equiparadas; 
 
- Procura de trabalho ou resposta a uma oferta 

de trabalho; 
 
- Deslocações por motivos de saúde, 

designadamente para efeitos de obtenção de 
cuidados de saúde e transporte de pessoas a 
quem devam ser administrados tais cuidados 
ou dádiva de sangue; 

 
- Deslocações para acolhimento de emergência 

de vítimas de violência doméstica ou tráfico de 
seres humanos, bem como de crianças e 
jovens em risco, por aplicação de medida 
decretada por autoridade judicial ou Comissão 
Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção 
das Crianças e Jovens, em casa de 
acolhimento residencial ou familiar; 

 
- Deslocações para assistência de pessoas 

vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos, 
progenitores, idosos ou dependentes; 

 
- Deslocações de menores e seus 

acompanhantes para frequência dos 
estabelecimentos escolares, creches e 
atividades de tempos livres; 

- Deslocações de pessoas com deficiência para 
frequência de centros de atividades 
ocupacionais; 

 
- Deslocações para acesso a equipamentos 

culturais; 
 
- Deslocações de curta duração para efeitos de 

atividade física; 
 
- Deslocações para participação em ações de 

voluntariado social; 
 
- Deslocações por outras razões familiares 

imperativas, designadamente o cumprimento 
de partilha de responsabilidades parentais, 
conforme determinada por acordo entre os 
titulares das mesmas ou pelo tribunal 
competente; 

 
- Deslocações a estabelecimentos escolares; 
 
- Deslocações para visitas, quando autorizadas, 

ou entrega de bens essenciais a pessoas 
incapacitadas ou privadas de liberdade de 
circulação; 

 
- Deslocações para participação em atos 

processuais junto das entidades judiciárias ou 
em atos da competência de notários, 
advogados, solicitadores e oficiais de registo; 

 
- Deslocações de curta duração para efeitos de 

passeio dos animais de companhia e para 
alimentação de animais; 

 
- Deslocações de médicos veterinários, de 

detentores de animais para assistência 
médico-veterinária, de cuidadores de colónias 
reconhecidas pelos municípios, de voluntários 
de associações zoófilas com animais a cargo 
que necessitem de se deslocar aos abrigos de 
animais e serviços veterinários municipais 
para recolha e assistência de animais; 

 
- Deslocações por parte de pessoas portadoras 

de livre-trânsito, emitido nos termos legais, no 
exercício das respetivas funções ou por causa 
delas; 

 
- Deslocações por parte de pessoal das 

missões diplomáticas, consulares e das 
organizações internacionais localizadas em 
Portugal, desde que relacionadas com o 
desempenho de funções oficiais; 

 
- Deslocações necessárias ao exercício da 

liberdade de imprensa; 
 
- Retorno ao domicílio pessoal; 
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- Deslocações para a frequência de formação e 
realização de provas e exames; 

 
- Deslocações para visitas a utentes de 

estruturas residenciais para idosos e para 
pessoas com deficiência, unidades de 
cuidados continuados integrados da Rede 
Nacional de Cuidados Integrados e outras 
respostas dedicadas a pessoas idosas, bem 
como para atividades realizadas nos centros 
de dia; 

 
- Deslocação a estações e postos de correio, 

agências bancárias e agências de mediadores 
de seguros ou seguradoras; 

 
- Às deslocações necessárias para saída de 

território nacional continental; 
 
- Deslocações para outras atividades de 

natureza análoga ou por outros motivos de 
força maior ou necessidade impreterível, 
desde que devidamente justificados. 

 
•••• Mantém-se o confinamento obrigatório, no 

domicílio ou estabelecimento de saúde, dos 
doentes com COVID-19 e os infetados com 
SARS-CoV-2 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. 

 
•••• Em contexto de organização de trabalho, 

torna-se obrigatório o desfasamento de horário 
nestes concelhos, bem como a 
obrigatoriedade de adoção do regime de 
teletrabalho, sempre que as funções em causa 
o permitam, nos termos da lei. 

 
•••• Os estabelecimentos de comércio a retalho 

e de prestação de serviços, assim como os 
que se encontrem em conjuntos comerciais, 
encerram às 22:00 h, e os estabelecimentos 
de restauração não podem ter mesas com 
mais de seis pessoas (salvo se do mesmo 
agregado familiar), encerrando às 22:30 h. 

 
 
 
 

Exceções: 
 
- Take away, farmácias, consultórios e clínicas, 

funerárias, postos de abastecimento e rent-a-
car. 

 
- Prevê-se que o presidente da câmara 

municipal territorialmente competente possa 
fixar um horário de encerramento inferior ao 
limite máximo estabelecido, mediante parecer 
favorável da autoridade local de saúde e das 
forças de segurança; 

 
•••• Determina-se a proibição da realização de 

celebrações e de outros eventos que 
impliquem uma aglomeração de pessoas em 
número superior a cinco pessoas, salvo se 
pertencerem ao mesmo agregado familiar. 

 
•••• Determina-se a proibição da realização de 

feiras e mercados de levante, salvo 
autorização emitida pelo presidente da câmara 
municipal territorialmente competente, caso 
estejam verificadas as condições de 
segurança e o cumprimento das orientações 
definidas pela Direção-Geral de Saúde (DGS). 

 
•••• São permitidas as cerimónias religiosas e 

os espetáculos culturais que decorram em 
recintos fixos de natureza artística, sem 
prejuízo do cumprimento das regras definidas 
pela DGS. 

 
 
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 
exclusivo dos hóspedes, embora obrigados às 
regras para bares e outros estabelecimentos 
de bebidas). 
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•••• Excetuam-se as instalações e os 
estabelecimentos cuja atividade venha a ser 
autorizada pelo membro do Governo 
responsável pela área da atividade a retomar, 
após emissão de parecer técnico favorável 
pela Direção-Geral de Saúde (DGS). 

 
 
Outras Medidas: 
 
•••• Recomendar o distanciamento físico; 
 
•••• A lavagem frequente das mãos; 
 
•••• O cumprimento das regras de etiqueta 

respiratória; 
 
•••• O uso de máscara ou viseira a pessoas com 

idade superior a 10 anos para o acesso, 
circulação ou permanência nos espaços e vias 
públicas, com as exceções previstas no artigo 
13.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020,de 13 de 
março, na sua redação atual, sempre que o 
distanciamento físico recomendado pela 
Autoridade de Saúde Nacional se mostre 
impraticável ou o respetivo uso seja 
incompatível com a atividade que as pessoas 
se encontram a realizar. 

 
•••• Recomendar a utilização da aplicação 

STAYAWAY COVID pelos possuidores de 
equipamento que a permita. 

 
 
A- Para além das medidas enunciadas e 

resultantes da Declaração de Situação de 
Calamidade, 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 5 (cinco) 
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 manutenção 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 a implementação de regras 
de organização de trabalho, desfasamento de 
horários, teletrabalho, com lotação limitada, 
distanciamento físico e regras sanitárias 
aplicáveis; 

 
6. A manutenção da autorização 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 09:00 
horas - de encerramento até às 22:00 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; 
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8. O funcionamento da atividade nos cemitérios 
continua limitado a um número máximo de 5 
(cinco) 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 à 
população, no estrito cumprimento de regras 
sanitárias; privilegiando o atendimento com 
marcação prévia e salvaguardando as 
medidas e condições específicas de 
funcionamento dos serviços, incluindo regras 
de lotação, utilização de equipamentos de 
proteção individual e distanciamento físico; 

 
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 dos serviços 

públicos integrantes do universo municipal, 
acompanhados de medidas organizativas e de 
gestão de recursos humanos que 
salvaguardem a saúde, higiene e segurança 
dos trabalhadores; 

 
12. A cedência de apoio logístico e de outros 

meios para iniciativas ou eventos realizados 
por entidades externas será efetivada, 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, E.M., 
Unipessoal, Lda., incluindo a ação 
fiscalizadora do cumprimento do pagamento 
do estacionamento tarifado à superfície, 
mantendo o atendimento presencial sujeito a 

marcação prévia, com as exceções 
respeitantes 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, 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, bem como às instituições 
que intervêm na área social e no apoio às 
populações do concelho, e permitindo, deste 
modo, reforçar a sua capacitação e melhorar a 
sua capacidade operacional; 

 
19. Continuação das medidas de isenção da 

aplicação da indemnização moratória 
(IM)/juros às rendas de habitação municipal 
até dezembro de 2020 e o alargamento do 
prazo do pagamento, em mais 45 (quarenta e 
cinco) dias, em todas as faturas emitidas até 
ao final do ano de 2020,permitindo deste 
modo que a fatura de dezembro seja paga até 
ao final do mês de fevereiro de 2021; 

 
20. A manutenção das ações de sensibilização 

efetuadas regularmente pelas equipas 
municipais, incluindo a distribuição de 
máscaras comunitárias, e o reforço da 
informação e esclarecimento da população; 

 
21. A solicitação do reforço urgente dos recursos 

humanos das unidades de saúde do ACES - 
em particular da Unidade de Saúde Pública e 
das Unidades de Cuidados na Comunidade - 
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bem como da unidade local da Segurança 
Social; a concretização de uma efetiva gestão 
regional da capacidade de resposta hospitalar; 

 
22. 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 
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 contato preferencial para obter apoio 
e orientação perante eventuais casos 
suspeitos. 

 
 
As medidas adotadas vigoram pelo período 
temporal estabelecido na RCM n.º 92-A/2020, de 
02 de novembro, iniciando-se às 00:00 horas do 
dia 04 de novembro e cessando às 23:59 horas do 
dia 19 de novembro 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEREADORES 
 

DESPACHO n.º 418/2020 
 

de 23 de outubro de 2020 
 

(registo E/106477/2020, de 23 de outubro de 2020) 
 

COVID-19 
 

Organização dos Serviços Municipais 
 

Considerando: 
 
A necessidade de prosseguir a atividade municipal 
por forma a garantir a prossecução das atribuições 
do município; 
 
Que foram, globalmente, adotadas as medidas de 
organização dos locais de trabalho tendo em vista 
a minimização dos riscos associados à 
transmissão da infeção por SARS-CoV-2 e da 
doença COVID-19; 
 
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 87-
A/2020, de 14 de outubro. 
 
 
Determino: 
 
1. A retoma de todos os trabalhadores ao 

exercício de funções presenciais e a retoma 
do registo pontométrico, a partir de 
01.11.2020, excetuando-se as seguintes 
situações: 

 
- Trabalhadores a quem tenha sido deferido o 

requerimento, ao abrigo do despacho n.º 
395/2020, de 11 de setembro, para prestação 
de funções em teletrabalho, de acordo com o 
disposto no artigo 4.º, n.º 2, alíneas a) e b) da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-
A/2020, de 14 de outubro; 

 
- Trabalhadores que desempenhem funções 

consideradas essenciais pela administração, 
que definirá as formas de organização do 
trabalho consideradas mais adequadas, tendo 
em vista a prestação do serviço público e a 
salvaguarda da segurança dos trabalhadores; 

 
- Nos locais de trabalho identificados pela 

Divisão de Segurança Saúde Ocupacional e 
Apoio Psicossocial - DSSOAP, onde se 
mostram necessárias medidas adicionais às já 
instituídas, por forma a garantir as condições 
de segurança, podendo ser adotadas, 
mediante validação pelo Vereador do pelouro, 
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outras formas de organização do trabalho, 
nomeadamente teletrabalho com rotatividade 
com trabalho presencial, desde que as 
funções o permitam, ou a organização 
desfasada de horários de trabalho; 

 
- Pode haver lugar à isenção de registo 

pontométrico na(s) saída(s) de grupos de 
trabalhadores, sempre que tal se mostre 
adequado para evitar ajuntamentos. 

 
 
2. Reitera-se que o uso de máscara de proteção 

respiratória é obrigatório em contexto de 
trabalho e para entrada e permanência nas 
instalações municipais, bem como o 
cumprimento das demais recomendações e 
orientações gerais. 

 
Mantém-se a obrigatoriedade de uso de máscara 
em contexto de trabalho ainda que se verifique a 
existência de barreiras físicas, designadamente 
proteções em acrílico. 
 
3. Os Dirigentes e Coordenadores de Gabinete 

devem: 
 
- Continuar a promover as condições de 

segurança dos trabalha dores e a 
disponibilização de equipamentos de proteção 
individual considerados adequados, conforme 
orientações definidas pela DSSOAP; 

 
- Assegurar a distribuição de máscaras de 

proteção respiratória pelos trabalhadores das 
respetivas unidades orgânicas e determinar a 
sua utilização nos termos do presente 
despacho; 

 
- Garantir o cumprimento do estabelecido na 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
87/2020, de 14 de outubro, nomeadamente no 
que concerne aos edifícios e equipamentos 
com mais de 50 trabalhadores a prestarem 
funções, podendo ser estabelecidas regras de 
desfasamento de horários de entrada e de 
saída de trabalhadores, com recurso a 
horários desfasados (estabelecendo horas 
fixas diferentes de entrada e saída), desde 
que tal se mostre necessário para evitar 
ajuntamentos. A alteração de horários deve 
respeitar o previsto na mesma resolução. 

 
 
4. O trabalhador em teletrabalho exerce as suas 

funções nos dias úteis, no período das 9h00m 
às 12h30m e das 14h00m às 17h30m, sem 
prejuízo do dever de comparência no serviço, 
sempre que se mostre necessário. 

 

5. Os atendimentos mantêm-se apenas por 
agendamento com marcação prévia, sem 
prejuízo do atendimento prioritário. 

 
6. Nos estabelecimentos de ensino é aplicável a 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-
D/2020,de 20 de julho. 

 
7. Para garantir a prossecução da atividade 

municipal e por forma a responder às 
necessidades dos serviços, durante a vigência 
do presente despacho, poderá ser necessária 
a alteração de funções de trabalhadores. 

 
 
As medidas do presente despacho poderão ser 
reavaliadas em função da evolução da situação 
epidemiológica. 
 
Continuam em vigor o Plano de Contingência da 
Câmara Municipal de Loures e as recomendações 
e orientações gerais para o regresso ao trabalho, 
definidas pela Divisão de Segurança, Saúde 
Ocupacional e Apoio Psicossocial - DSSOAP e 
publicadas na página da intranet da Câmara 
Municipal. 

 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

DESPACHO n.º 425/2020 
 

de 30 de outubro de 2020 
 

(registo E /109777/2020, de 30 de outubro de 2020) 
 

Utilização do Refeitório Municipal 
 

Considerando que: 
 
A atual situação epidemiológica provocada pela 
Coronavírus - SARS-CoV-2 - COVID-19 - justifica 
que se continuem a adotar medidas de prevenção, 
contenção e mitigação da transmissão da doença, 
mantendo-se a necessidade de se cumprirem 
regras sanitárias, de ocupação e permanência nos 
diversos espaços, e de distanciamento físico; 
 
Neste contexto, o Município tem vindo a executar 
as alterações consideradas necessárias para 
implementar a estratégia delineada em articulação 
com as autoridades sanitárias, o que também se 
verificou ao nível da organização do serviço no 
Refeitório Municipal; 
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Se pretende dar continuidade aos esforços já 
realizados, com o objetivo de prevenir e evitar a 
disseminação da doença. 
 
 
Determino: 
 
A suspensão temporária do direito dos filhos dos 
trabalhadores da Câmara Municipal de Loures e 
dos SIMAR Loures-Odivelas à utilização do 
serviço de refeições no Refeitório Municipal. 
 
O presente Despacho produz efeitos a partir de 3 
de novembro de 2020, mantendo-se em vigor até 
indicação em contrário. 

 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 427/2020 
 

de 01 de novembro de 2020 
 

(registo E/109903/2020, de 01 de novembro de 2020) 
 

COVID-19 
Organização dos Serviços Municipais 

 
Considerando a evolução da situação 
epidemiológica provocada pelo Coronavírus - 
SARS-CoV-2 (Pandemia COVID-19), bem como 
as medidas anunciadas na sequência da reunião 
do Conselho de Ministros de 31 de outubro de 
2020, revogo o Despacho n.º 418/2020, de 23 de 
outubro, mantendo-se em vigor o Despacho n.º 
395/2020, de 11 de setembro. 

 
 

O Vereador, 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 428/2020 
 

de 3 de novembro de 2020 
 

(registo E/111375/2020, de 3 de novembro de 2020) 
 

COVID-19 
 

Organização dos Serviços Municipais 
 

Considerando: 
 
A necessidade de prosseguir a atividade municipal 
por forma a garantir a prossecução das atribuições 
do município; 
 
A evolução da situação epidemiológica provocada 
pela Coronavírus - SARS-CoV-2 – COVID-19; 
 
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-
A/2020, de 2 de novembro nomeadamente no que 
concerne à obrigatoriedade de adoção do 
teletrabalho, nos termos previstos na legislação 
em vigor, nos concelhos que cumpram os critérios 
para aplicação de medidas especiais. 
 
 
Determino: 
 
1. Os Dirigentes e Coordenadores de Gabinete 

devem: 
 
- Continuar a promover as condições de 

segurança dos trabalhadores e a 
disponibilização de equipamentos de proteção 
individual considerados adequados, conforme 
orientações definidas pela DSSOAP; 

 
- Assegurar a distribuição de máscaras de 

proteção respiratória pelos trabalhadores das 
respetivas unidades orgânicas e determinar a 
sua utilização nos termos do presente 
despacho; 

 
- Garantir o cumprimento do estabelecido na 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
87/2020, de 14 de outubro, nomeadamente no 
que concerne aos edifícios e equipamentos 
com mais de 50 trabalhadores a prestarem 
funções, podendo ser estabelecidas regras de 
desfasamento de horários de entrada e de 
saída de trabalhadores, com recurso a 
horários desfasados (estabelecendo horas 
fixas diferentes de entrada e saída), desde 
que tal se mostre necessário para evitar 
ajuntamentos. A alteração de horários deve 
respeitar o previsto na mesma resolução; 
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- Definir quais os trabalhadores cujas funções 
podem ser desempenhadas em teletrabalho; 

 
- Remeter ao DRH informação nominal dos 

trabalhadores em teletrabalho, bem como das 
formas de organização do trabalho; 

 
- Garantir, ainda que com um número mínimo 

de trabalhadores, o funcionamento presencial 
de cada serviço/núcleo/área, podendo haver 
escalas de rotatividade para assegurar esse 
funcionamento; 

 
- Remeter ao DRH/DARH, até ao dia 5 do mês 

seguinte, informação da assiduidade dos 
trabalhadores. 

 
 
2. O trabalhador em teletrabalho exerce as suas 

funções nos dias úteis, no período das 9h00m 
às 12h30m e das 14h00m às 17h30m, sem 
prejuízo do dever de comparência no serviço 
sempre que se mostre necessário. 
 
Os trabalhadores cujas funções possam ser 
desempenhadas em teletrabalho podem, 
mediante declaração, optar pelo trabalho 
presencial. 
 
As condições técnicas de prestação de 
trabalho em teletrabalho deverão ser 
articuladas com o DGMA. 

 
 
3. Reitera-se que o uso de máscara de proteção 

respiratória é obrigatório em contexto de 
trabalho e para entrada e permanência nas 
instalações municipais, bem como o 
cumprimento das demais recomendações e 
orientações gerais. 
 
Mantém-se a obrigatoriedade de uso de 
máscara em contexto de trabalho ainda que se 
verifique a existência de barreiras físicas, 
designadamente proteções em acrílico. 

 
 
4. Os atendimentos mantêm-se apenas por 

agendamento com marcação prévia, sem 
prejuízo do atendimento prioritário. 

 
5. Nos estabelecimentos de ensino é aplicável a 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-
D/2020, de 20 de julho. 

 
6. Para garantir a prossecução da atividade 

municipal e por forma a responder às 
necessidades dos serviços, durante a vigência 
do presente despacho, poderá ser necessária 
a alteração de funções de trabalhadores. 

As medidas do presente despacho poderão ser 
reavaliadas em função da evolução da situação 
epidemiológica e das medidas legislativas que 
venham a ser tomadas. 
 
Continuam em vigor o Plano de Contingência da 
Câmara Municipal de Loures e as recomendações 
e orientações gerais para o regresso ao trabalho, 
definidas pela Divisão de Segurança, Saúde 
Ocupacional e Apoio Psicossocial - DSSOAP e 
publicadas na página da intranet da Câmara 
Municipal. 

 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 
ÁREAS URBANAS 

DE GÉNESE ILEGAL 

 
 

 EDITAL n.º 249/2020 
 

Assunto: Publicitação de deliberação da Câmara 
Municipal de aprovação da emissão do 
Alvará de Licença de Loteamento - 
Processo de reconversão urbanística da 
AUGI denominada Célula 4 do Bairro da 
Fraternidade - São João da Talha - 
Proc.º 65.467/LA/L/OR. 

 
Rui Manuel Januário Paulo, Chefe da Divisão de 
Áreas Urbanas de Génese Ilegal, torna público, no 
uso de competência subdelegada e para efeitos 
do disposto no art.º 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, no artigo 158.º do Código do 
Procedimento Administrativo e para os efeitos do 
disposto no art.º 28.º da Lei n.º 91/95, de 02 de 
setembro, na redação dada pela Lei n.º 165/99, de 
14 de setembro, Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, 
pela Lei n.º 10/2008, de 20 de fevereiro, pela Lei 
n.º 79/2013, de 26 de novembro e pela Lei n.º 
70/2015 de 16 de julho, que no âmbito do 
processo de reconversão urbanística da AUGI 
denominada Célula 4 do Bairro da Fraternidade, 
com a área de 59.033,42 m2, que é composta 
pelos prédios rústicos descritos na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures, sob o 
n.º 12103, livro n.º 39, ficha 00576, e o descrito 
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sob o n.º 12104, livro n.º 39, ficha 4015, 
integrando ambos a matriz predial da antiga 
Freguesia de São João da Talha, do artigo 2.º da 
Secção E (parte), da União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, conforme quadros cadastro explicativos 
e certidões do registo predial constantes, 
respetivamente, de fls. 177 a 179 e de fls. 180 a 
191 e 193 a 204, do processo n.º 65.467/LA/L/OR, 
que na 73.ª Reunião Ordinária de Câmara 
Municipal, realizada a 21.10.2020, foi deliberada a 
aprovação, por unanimidade, dos seguintes 
assuntos: 

 
PROCESSO n.º 65.467/LA/L/OR 

 
a) Aprovar os projetos de infraestruturas/análise 

das obras de urbanização; 
 
b) Aprovar o valor das taxas urbanísticas devidas 

pela emissão da licença de loteamento e pela 
realização, manutenção e reforço de 
infraestruturas e o momento da sua liquidação; 

 
c) Homologar o auto de vistoria às obras de 

urbanização; 
 
d) Aprovar a receção provisória das obras de 

urbanização, com a emissão do alvará de 
licença de loteamento e as condições para a 
receção definitiva; 

 
e) Aprovar a emissão do alvará de licença de 

loteamento e respetivas condições. 
 
 
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 
28.º daquela Lei, se faz público que os 
interessados poderão reclamar da presente 
deliberação, nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo. 
 
O referido processo, assim como todo o conteúdo 
da Deliberação Camarária, está disponível para 
consulta dos interessados, na Divisão de Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal, sita na Rua Ilha da 
Madeira, n.º 4 - 4.º Piso, Loures, mediante 
marcação prévia, em qualquer dia útil, no período 
das 10.00h às 12.30h e das 14.30h às 16.00h, 
através dos números 211150550 ou 211150535. 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no Município 
de Loures, constituído por duas folhas, no sítio 
institucional da Câmara Municipal de Loures em 
www.cm-loures.pt e na morada do prédio em 
causa. 

 
 
 

Loures, 28 de outubro de 2020 
 

O Chefe da DAUGI 
Por subdelegação de competências, 

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

(a) Rui Paulo 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO n.º 16903/2020 
 

Criação de Subunidades Orgânicas 
 

Considerando a adaptação permanente dos 
serviços às necessidades de funcionamento e a 
otimização dos recursos, a adoção de medidas 
que assegurem a maior eficiência e agilidade no 
funcionamento dos serviços, assim como a 
predominante realização de funções de natureza 
executiva, verifica-se a necessidade da 
manutenção de unidades orgânicas flexíveis com 
o nível de secção, coordenadas por 
coordenadores técnicos da carreira de assistente 
técnico. 
 
Desta forma e dentro dos limites fixados na a) do 
n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento da Estrutura 
Orgânica da Câmara Municipal de Loures, 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 
205, de 24 de outubro de 2019 - Despacho n.º 
9712/2019, e de acordo com o artigo 8.º do 
Decreto-Lei n.º 305/2009 de 23 de outubro, 
determino a criação das seguintes Subunidades 
Orgânicas: 
 
Na dependência do DPFA 
 
Subunidade de Tesouraria. 
 
Na dependência da DGF 
 
Subunidade de Faturação; 
Subunidade de Verificação Processual e 
Orçamental. 
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Na dependência da DCA 
 
Subunidade de Compras; 
Subunidade de Concursos. 
 
Na dependência da DARH 
 
Subunidade Administrativa; 
Subunidade de Vencimentos e Abonos. 

 
I 
 

Da Subunidade Orgânica de Tesouraria 
 

Compete, designadamente, à Subunidade de 
Tesouraria: 
 
a) Proceder ao pagamento das "ordens de 

pagamento", incluídas em plano de 
pagamento aprovado e efetuar os respetivos 
registos; 

b) Efetuar e registar o recebimento das guias de 
receita; 

c) Efetuar junto dos postos de cobrança o 
apuramento da receita cobrada e proceder à 
consolidação do seu registo; 

d) Controlar as importâncias existentes em caixa, 
nos termos definidos pelo Regulamento de 
Controlo Interno e proceder diariamente ao 
depósito bancário das importâncias 
excedentárias; 

e) Elaborar o diário e balancetes da tesouraria e 
remetê-los conjuntamente com os documentos 
de receita e despesa para a Divisão de Gestão 
Financeira; 

f) Dar cumprimento às normas do Regulamento 
de Controlo Interno. 

 
II 
 

Da Subunidade Orgânica de Faturação 
 

Compete, designadamente, à Subunidade de 
Faturação: 
 
a) Registar a faturação em receção e 

conferência, aquando do seu recebimento, em 
conformidade com normas estabelecidas e 
com a legislação em vigor; 

b) Efetuar as diligências necessárias à sua 
confirmação por parte das outras unidades 
orgânicas; 

c) Efetuar as devidas correções, decorrentes do 
registo da faturação; 

d) Proceder à conferência e processamento da 
faturação, após a devida receção dos bens e 
serviços, instruindo os processos com a 
devida documentação; 

 
 

e) Proceder ao atendimento telefónico e 
presencial dos fornecedores, relativo à 
faturação sob a sua responsabilidade; 

f) Analisar e informar relativamente às contas 
correntes de fornecedores, sempre que exista 
essa necessidade; 

g) Proceder ao controlo da faturação em receção 
e conferência, propondo as necessárias 
medidas de correção; 

h) Controlar, e conferir a faturação dos contratos, 
articulando com as outras áreas financeiras, 
com o serviço responsável pelas aquisições e 
com os serviços responsáveis pela receção 
dos bens e serviços; 

i) Garantir o registo e movimentação de 
documentos na aplicação informática de 
registo documental; 

j) Preparar os processos com faturação 
associada para pagamento, em conformidade 
com as normas estabelecidas e legislação em 
vigor; 

k) Colaborar no controlo dos pagamentos em 
atraso na parte relativa à faturação de 
fornecedores; 

l) Aquando da prestação de contas garantir que 
a faturação está devidamente registada na 
contabilidade orçamental e informar e 
diligenciar o registo da restante faturação; 

m) Elaborar o plano de pagamentos de 
fornecedores; 

n) Conferir ordens de pagamento emitidas em 
conformidade com o plano de pagamentos 
aprovado; 

o) Providenciar e controlar os pedidos dos 
documentos de despesa arquivados para 
consulta de outros serviços e pela auditoria 
interna e externa; 

p) Proceder ao arquivo dos documentos de 
despesa físico e digital; 

q) Preparar os documentos de despesa para 
posterior envio ao arquivo geral; 

r) Proceder aos pedidos dos documentos de 
despesa entregues no arquivo geral e 
respetivo controlo; 

s) Participar na elaboração e execução do QUAR 
da divisão. 

 
III 
 

Da Subunidade Orgânica 
de Verificação Processual e Orçamental 

 
Compete, designadamente, à Subunidade de 
Verificação Processual e Orçamental: 
 
a) Proceder à classificação, registo, 

cabimentação das despesas de 
funcionamento e pessoal, compromisso de 
todas as despesas e verificar o cumprimento 
dos requisitos legais e internos; 
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b) Verificar e controlar os compromissos relativos 
aos contratos assinados, articulando sempre 
que necessário com as outras áreas 
financeiras, com o serviço responsável pelas 
aquisições e com os serviços responsáveis 
pela execução; 

c) Analisar, classificar e registar 
contabilisticamente as receitas municipais, 
incluindo as operações de tesouraria, 
verificando o cumprimento dos requisitos 
legais e internos; 

d) Garantir o atendimento ao público, telefónico e 
presencial no âmbito da arrecadação das 
receitas municipais que não sejam 
responsabilidade dos outros serviços 
emissores de receita; 

e) Analisar e verificar os documentos de receita 
relativos à receita arrecadada nos serviços 
emissores de receita; 

f) Analisar e conciliar os valores arrecadados por 
multibanco e débito direto, com os valores 
registados nas diferentes aplicações 
informáticas de apoio à gestão, 
nomeadamente Rendas; 

g) Garantir o controlo dos recebimentos em 
atraso; 

h) Proceder ao arquivo dos documentos de 
receita emitida e arrecadada nos diversos 
serviços emissores de receita, para posterior 
envio ao arquivo geral; 

i) Providenciar e controlar os pedidos dos 
documentos de receita arquivados para 
consulta de outros serviços e pela auditoria 
interna e externa; 

j) Proceder aos pedidos dos documentos de 
receita entregues no arquivo geral e respetivo 
controlo; 

k) Proceder ao registo e controlo dos Fundos de 
Maneio, em conformidade com o Regulamento 
aprovado; 

l) Apurar os valores a entregar ao Estado e 
outras entidades, decorrentes das obrigações 
de natureza contributiva e fiscal do Município, 
incluindo operações de tesouraria e emitindo 
os respetivos documentos; 

m) Controlo e registo de cauções prestadas em 
dinheiro/cheques através de guia de receita; 

n) Verificar os processos de despesa para 
pagamento, relativos a transferências, 
subsídios e outros sem faturação associada, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas e legislação em vigor; 

o) Emitir e conferir ordens de pagamento, em 
conformidade com o plano de pagamentos 
aprovado; 

p) Emitir as ordens de pagamento e documentos 
de receita associados ao processamento dos 
vencimentos e proceder à sua conferência; 

q) Colaborar no controlo dos Fundos Disponíveis; 
 

r) Garantir o registo e movimentação de 
documentos na aplicação informática de 
registo documental; 

s) Emitir e enviar as declarações de IRS para 
efeitos fiscais; 

t) Proceder à conferência diária e mensal dos 
mapas de natureza orçamental da receita e da 
despesa, bem como dos mapas emitidos pela 
Tesouraria Municipal; 

u) Participar na elaboração e execução do QUAR 
da divisão; 

v) Proceder à prestação de contas da 
contabilidade orçamental e financeira, 
apresentando os respetivos mapas de suporte. 

 
IV 
 

Da Subunidade Orgânica de Compras 
 

Compete, designadamente, à Subunidade de 
Compras: 
 
a) Garantir a instrução, gestão e 

acompanhamento de toda a tramitação dos 
procedimentos pré-contratuais de contratação 
pública de bens e serviços: Ajuste Direto 
Regime Simplificado e Ajuste Direto Regime 
Geral, Contratação Excluída, bem como a 
contratação através de Acordo Quadro nos 
termos do artigo 259.º, em consonância com 
os princípios de economia, eficiência, eficácia 
e sustentabilidade; 

b) Analisar a conformidade da informação 
oriunda dos diversos serviços municipais e 
verificar a sua adequabilidade da inserção nas 
peças do procedimento e na falta desta, cuidar 
pela obtenção de informação relevante à 
elaboração do procedimento em causa; 

c) Elaborar as peças concursais (convite, 
caderno de encargos, proposta de autorização 
para início e tipo de procedimento) inerentes 
às várias tipologias de procedimentos, 
contemplados no Código dos Contratos 
Públicos; 

d) Controlar os diversos prazos procedimentais: 
 
Vigência dos contratos; 
Receção e abertura de propostas; 
Esclarecimentos, erros e omissões; 
Receção dos documentos de habilitação; 
Audiência prévia; 
Publicitação no Basegov. 
 
e) Verificar o cumprimento das formalidades 

legais quanto às propostas recebidas dos 
diversos procedimentos lançados e preparar 
as mesmas para avaliação do Júri; 

f) Verificar a conformidade dos documentos de 
habilitação; 
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g) Assegurar a tramitação dos procedimentos em 
plataforma eletrónica de contratação pública; 

h) Elaborar as propostas de esclarecimento e 
prestação de esclarecimentos aos 
concorrentes; 

i) Elaborar o Projeto de Decisão de Adjudicação, 
Relatórios Preliminares de Análise de 
Propostas e respetivos Relatórios Finais; 

j) Elaborar e assegurar a Notificação da Decisão 
de Adjudicação e solicitação dos documentos 
de habilitação; 

k) Elaborar as propostas a submeter à aprovação 
dos órgãos competentes para o efeito 
(Presidente e Vereadores com competências 
subdelegadas); 

l) Emitir Notas de Encomenda e Notas de 
Adjudicação; 

m) Publicitar no Portal dos Contratos Públicos 
designado por BASEGOV os relatórios de 
formação e execução dos contratos; 

n) Informar os serviços municipais aquando da 
formalização do contrato e/ou nota de 
encomenda; 

o) Assegurar o fornecimento regular de bens e 
serviços indispensáveis ao normal 
funcionamento dos serviços, isto é, a gestão 
das compras centralizadas da competência 
exclusiva desta unidade orgânica; 

p) Verificar os documentos respeitantes à 
receção e confirmação das prestações de 
serviços e/ou aquisição de bens; 

q) Participar na elaboração de diversos 
documentos: Manuais, Regulamentos, QUAR; 

r) Colaborar na contagem física anual de artigos 
em armazém; 

s) Contacto e receção de fornecedores; 
t) Pesquisa de mercado; 
u) Garantir o registo e movimentação de 

documentos nas aplicações informáticas 
Webdoc, Medidata e Vortal. 

 
V 
 

Da Subunidade Orgânica de Concursos 
 

Compete, designadamente, à Subunidade de 
Concursos: 
 
a) Garantir a instrução, gestão e 

acompanhamento de toda a tramitação dos 
procedimentos pré-contratuais de contratação 
pública de bens e serviços: Ajuste Direto 
(Regime Geral), Concurso Público, Concurso 
Público internacional, Concurso Público 
urgente, Concurso Limitado por prévia 
qualificação, contratação através de Acordo 
Quadro nos termos do artigo 259.º, em 
consonância com os princípios de economia, 
eficiência, eficácia e sustentabilidade; 

 

b) Garantir a instrução, gestão e 
acompanhamento de toda a tramitação dos 
procedimentos pré-contratuais de contratação 
pública, sob a forma de agrupamento de 
entidade adjudicantes, tendo em conta que o 
representante do agrupamento é o Município 
de Loures; 

c) Analisar a conformidade da informação 
oriunda dos diversos serviços municipais e 
verificar a sua adequabilidade da inserção nas 
peças do procedimento e na falta desta, cuidar 
pela obtenção de informação relevante à 
elaboração do procedimento em causa; 

d) Elaborar as peças concursais (convite, 
programa de concurso, caderno de encargos) 
inerentes às várias tipologias de 
procedimentos, contemplados no Código dos 
Contratos Públicos; 

e) Elaborar as peças concursais relativas à 
contratação em regime de avença, tarefa ou 
consultadoria técnica; 

f) Elaborar as peças concursais dos 
procedimentos relativos à alineação de bens 
móveis, através da venda por Hasta Pública, 
no quadro legal aplicável; 

g) Controlar os diversos prazos procedimentais: 
 
Vigência dos contratos; 
Receção e abertura de propostas; 
Esclarecimentos, erros e omissões; 
Receção dos documentos de habilitação; 
Audiência prévia; 
Publicitação no Diário da República, JOUE, 
Basegov. 
 
h) Verificar do cumprimento das formalidades 

legais quanto às propostas recebidas dos 
diversos procedimentos lançados e preparar 
as mesmas para avaliação do Júri; 

i) Verificar a conformidade dos documentos de 
habilitação; 

j) Assegurar a tramitação dos procedimentos em 
plataforma eletrónica de contratação pública; 

k) Elaborar as propostas de esclarecimento e 
prestar esclarecimentos aos concorrentes; 

l) Elaborar os Relatórios Preliminares de Análise 
de Propostas e respetivos Relatórios Finais; 

m) Analisar os pedidos de cessão da posição 
contratual e elaborar proposta a submeter ao 
órgão competente para aprovação; 

n) Analisar as situações de incumprimento 
contratual e elaborar proposta a submeter ao 
órgão competente para aprovação, com vista, 
designadamente, à resolução do contrato; 

o) Elaborar as propostas a submeter à aprovação 
do órgão executivo e deliberativo; 

p) Publicitar os procedimentos de contratação 
pública em conformidade com as diversas 
disposições legais para o efeito, 
nomeadamente: 
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Publicitação no Diário da República e Jornal 
Oficial da União Europeia, do lançamento e 
adjudicação dos concursos; 
Publicitação no Portal dos Contratos Públicos 
designado por BASEGOV dos relatórios de 
formação e execução dos contratos; 
 
q) Informar os serviços municipais aquando da 

formalização do contrato e/ou nota de 
encomenda; 

r) Assegurar o fornecimento regular de bens e 
serviços indispensáveis ao normal 
funcionamento dos serviços, isto é, a gestão 
das compras centralizadas da competência 
exclusiva desta unidade orgânica, através de 
informação interna a remeter aos serviços 
mencionando a data do términus dos contratos 
em vigor, alertando para a necessidade de 
atempadamente, remeterem a informação 
indispensável para lançamento de novo 
procedimento; 

s) Verificar os documentos respeitantes à 
receção e confirmação das prestações de 
serviços e/ou aquisição de bens; 

t) Elaborar informações sobre diversos assuntos 
e pareceres jurídicos de acordo com questões 
suscitadas e pedidos de esclarecimento; 

u) Participação e elaboração de diversos 
documentos: Manuais, Regulamentos, QUAR. 

 
VI 
 

Da Subunidade Orgânica Administrativa 
 

Compete, designadamente, à Subunidade 
Administrativa: 
 
a) Assegurar o controlo da assiduidade e da 

pontualidade dos trabalhadores; 
b) Promover e assegurar em funcionamento o 

sistema de controlo automático de assiduidade 
e pontualidade; 

c) Assegurar a emissão dos cartões 
identificativos e de meio de registo automático 
de assiduidade e de pontualidade dos 
trabalhadores municipais; 

d) Efetuar a gestão dos horários de trabalho e 
informar em matéria de horário de trabalho, de 
acordo com os normativos legais aplicáveis; 

e) Informar, de acordo com o regime legal 
aplicável, em matéria de licenças, faltas e 
férias, designadamente, licenças sem 
remuneração, parentalidade, estatuto de 
trabalhador estudante, faltas dadas por 
doença, por acidente de trabalho, por 
casamento, por falecimento, por deslocação a 
estabelecimento de ensino do responsável por 
educação a menor, por trabalhadores eleitos 
nas estruturas de representação coletiva dos 

trabalhadores, por candidatos a eleições para 
cargos públicos, por dirigentes associativos, 
por tratamento ambulatório, por conta do 
período das férias, e realizar todos os 
procedimentos inerentes; 

f) Aferir do direito a férias dos trabalhadores e 
promover a marcação de férias nos respetivos 
mapas para o efeito remetidos aos serviços; 

g) Assegurar os procedimentos administrativos 
relativos aos pedidos de intervenção da junta 
médica da ADSE e da CGA; 

h) Garantir os diferentes registos nas aplicações 
informáticas em matéria de licenças, férias e 
faltas, designadamente, dos certificados de 
incapacidade temporária, justificativos das 
ausências por doença do próprio ou por 
assistência a familiares; 

i) Assegurar os procedimentos administrativos 
relativos a acidentes de trabalho; 

j) Garantir os procedimentos de inscrição na 
ADSE e os relativos à atualização de dados 
dos beneficiários, manutenção anual de 
direitos dos beneficiários não titulares e 
anulação de beneficiários; 

k) Assegurar a instrução e remessa à CGA dos 
procedimentos de aposentação; 

l) Organizar e manter atualizados os processos 
individuais dos trabalhadores; 

m) Assegurar o atendimento no âmbito deste 
serviço, no edifício do Departamento de 
Recursos Humanos. 

 
VII 

 
Da Subunidade Orgânica 

de Vencimentos e Abonos 
 

Compete, designadamente, à Subunidade de 
Vencimentos e Abonos: 
 
a) Processar as remunerações dos 

trabalhadores, onde se inclui os subsídios de 
férias e de natal, subsídio de refeição e outras 
prestações pecuniárias inerentes ao 
desempenho de funções; 

b) Processar suplementos remuneratórios, 
designadamente, de turno, de abono para 
falhas, despesas de representação, trabalho 
suplementar, noturno, bem como das 
prestações no âmbito dos encargos familiares 
e da parentalidade; 

c) Proceder ao processamento de senhas de 
presença, subsídio de transporte e ajudas de 
custo, devidas aos membros da Câmara e 
Assembleia Municipal; 

d) Processar os honorários aos prestadores de 
serviço em nome individual com contrato de 
avença, assim como o envio do recibo à área 
financeira para emissão do respetivo cheque; 
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e) Assegurar os descontos e retenções previstos 
na lei e a sua entrega às entidades ou 
serviços a que se destinem, bem como 
proceder aos descontos judiciais; 

f) Desenvolver os procedimentos necessários à 
organização, registo e cálculo dos boletins de 
trabalho suplementar e dos boletins itinerários 
e ajudas de custo; 

g) Proceder ao tratamento dos requerimentos de 
abono de família de crianças e jovens, abono 
de família pré-natal e bonificação por 
deficiência; 

h) Controlar a apresentação anual da prova de 
rendimentos e composição do agregado 
familiar para o apuramento da atribuição do 
abono de família, bem como da bolsa de 
estudo; 

i) Determinar e processar os montantes a pagar 
aos trabalhadores por extinção do vínculo, 
designadamente, caducidade, acordo, 
disciplinar, denúncia, licença sem 
remuneração; 

j) Emitir mensalmente as folhas de vencimento e 
os resumos de vencimentos para posterior 
envio à área financeira e, emissão e envio dos 
recibos de vencimento a todos os 
trabalhadores por meio eletrónico ou suporte 
de papel; 

k) Elaborar mapas e relações de desconto 
facultativos ou obrigatórios, processados nos 
vencimentos dos trabalhadores e enviar para 
as entidades competentes; 

l) Proceder ao registo de novos trabalhadores e 
atualização do cadastro de vencimentos dos 
trabalhadores, designadamente, quando há 
alterações de carreira, de categoria, de 
posição e nível remuneratórios ou mudança de 
unidade orgânica; 

m) Proceder e manter atualizado o cadastro 
biográfico dos trabalhadores a nível de 
agregado familiar, alteração de morada, 
habilitações e contas bancárias; 

n) Emitir as declarações anuais de IRS; 
o) Assegurar o atendimento em relação a 

vencimentos e abonos. 
 

3 de setembro de 2020. 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO n.º 16904/2020 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

da trabalhadora 
Ana Isabel Cravo Costa Francisco 

 
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por deliberação do Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas e 
por acordo da trabalhadora, foi autorizada a 
consolidação definitiva da mobilidade na categoria 
da Assistente Técnica Ana Isabel Cravo Costa 
Francisco, com efeitos a 01 de setembro de 2020, 
nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, na sua atual redação. 

 
23 de setembro de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 
dos Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 207, de 23 de outubro de 2020] 
 
 
 

AVISO n.º 16905/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de 18 postos de trabalho 

de assistente técnico 
Contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado 
 

Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 24 
de julho de 2020, com Maria Isabel Vieira Manteu 
Salvado, na categoria/carreira de Assistente 
Técnico, na 2.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 7 da Tabela Remuneratória Única, 
no seguimento do Aviso n.º 13196/2019, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 159, de 21 de 
agosto. 

 
8 de outubro de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 207, de 23 de outubro de 2020] 
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AVISO n.º 16906/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de um posto de trabalho 

de técnico superior, 
na área de formação de Direito 

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 outubro de 2020, com Cátia Sofia Dâmaso 
Carrasqueira, Célia Vanessa Antunes Veríssimo, 
Cristina da Conceição Fernandes Baptista, 
Filomena Margarida Alves Branco Gil, Luís Alberto 
Pereira Ribeiro, Maria Isabel Rego da Cruz Nunes, 
Maria Margarida Pinheiro Moreira e Vanessa 
Alexandra de Magalhães Sequeira, 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 3, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
148, de 05 de agosto. 

 
8 de outubro de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 207, de 23 de outubro de 2020] 

 
 
 
 

AVISO n.º 17205/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de dois postos de trabalho 

de assistente operacional, 
na área profissional 

de cantoneiro de arruamentos 
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 outubro de 2020, com Inácio Manuel Moreira 
de Moura Correia e José Manuel Semedo Sousa, 
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 3, 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. 

 
12 de outubro de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 209, de 27 de outubro de 2020] 

 
 
 
 

AVISO n.º 17206/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de dois postos de trabalho 

de assistente operacional, 
na área profissional de pintor 

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 outubro de 2020, com Abdullah Valimamade e 
a partir de 12 de outubro de 2020, com Pedro 
Alberto Rodrigues Fernandes, 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 2, 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. 

 
12 de outubro de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 209, de 27 de outubro de 2020] 
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AVISO n.º 17472/2020 
 

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 17 
de setembro de 2020, com Ana Rita Cunha 
Sequeira, Andreia Carina Serras Roupeta, Brígida 
Júlia da Silva Nunes, Catarina Filipa Fernandes 
dos Santos, Cláudia Elisabete Correia David de 
Oliveira, Denise Ferreira Passana, Inês Martins 
Antunes, Margarida de Jesus Fidalgo Marques, 
Margarida Filipa de Assis Paixão Fernandes, 
Maria da Conceição Ferreira Antunes, Maria 
Salomé Rocha Cordeiro, Marta Filipa Bona Dias, 
Neuza da Cruz Andrade, Patrícia Alexandra 
Caramelo Augusto, Sandra Maria Rodrigues de 
Carvalho, Sara Cláudia Correia Varandas Pardal, 
Tânia Filipa Bumba Martins, Telma Sofia Pereira 
Ferreira, e a partir de 01 de outubro com Cátia 
Alexandra Silva Geraldo, 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 
18716/2019, 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. 

 
19 de outubro de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 211, de 29 de outubro de 2020] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 12252/2020 

 
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/ Divisão 
de Infraestruturas 
Endereço: Av.ª das Descobertas, 15 - 2.º A 
Código postal: 2670-383 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
Endereço Eletrónico: dom_aae@cm-loures.pt 
 
2 - OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: Reabilitação dos Espaços 
de Recreio e Lazer da Urbanização Terraços da 
Ponte, em Sacavém 
Descrição sucinta do objeto do contrato: 
Reabilitação dos Espaços de Recreio e Lazer da 
Urbanização Terraços da Ponte, em Sacavém 
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 170000.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 45112720 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
Referência interna: 1553-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 
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Freguesia: União das Freguesias de Sacavém e 
Prior Velho 
 
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: 
Conforme ponto 21 do Programa de Concurso 
 
7.2 - Informação sobre contratos reservados 
 
O contrato está reservado a entidades e 
fornecedores cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de pessoas com 
deficiência ou desfavorecidas? 
Não 
 
8 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
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.º F 
Código postal: 2670-383 
Localidade: Infantado-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: Não ponderada 
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 
 
2020/10/28 
 
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 211, de 29 de outubro de 2020] 
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AVISO n.º 17661/2020 
 

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 outubro de 2020, com Andreia Patrícia Pereira 
de Carvalho, Beatriz Clemente Costa, Carina 
Andreia Coelho da Silva Santos, Carla Alexandra 
Sá de Oliveira, Cátia Gomes Barros, Cláudia 
Patrícia da Conceição Lopes, Deyse de Souza 
Maia Freire, Fernanda Maria Lourenço Corigo 
Domingues, Joana Marisa Ramos Rodrigues, 
Maria Manuela Pereira da Cruz, Marisa Alexandra 
Rodrigues Santana, Milene Filipa Inácio Teixeira, 
Rita Isabel Garcia Barros da Silva, Sara Cristina 
Martins Romano Tavares, Vanda Manuel Crujela 
Salgueiro, Vanessa Sofia Ginja Pereira, 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 
18716/2019, 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. 

 
19 de outubro de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 212, de 30 de outubro de 2020] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO n.º 17826/2020 
 

Procedimento Concursal Comum 
para constituição 

de Reservas de Recrutamento 
para Assistente Operacional 

do Departamento da Educação 
Contrato de Trabalho 

a Termo Resolutivo Certo 
 

Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho a termo 
resolutivo certo, com início a 19 de outubro de 
2020 e término a 31 de agosto de 2020, com Ana 
Cristina Fernandes Nunes, Ana Sofia Nery Ramos, 
Alessandra Fernandes dos Santos, Andreia Sofia 
Ralha Machado, Catarina Filipa Vieira da Fonseca, 
Cátia Sofia Oliveira Pescadinha, Eliane Silva Paz 
Cruz, Elisabete Henriques Duarte, Fabiana Dias 
Martins, Filipa Loureiro Pinto de Mendonça 
Fernandes Badalo, Maria de Jesus Morais 
Tavares Sequeira, Raquel Alexandra Nunes 
Botelho, Tânia dos Reis Ramalho Gomes e Vanda 
Sofia Tavares Simões, 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 18716/2019, 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 a termo resolutivo certo. 

 
20 de outubro de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 214, de 3 de novembro de 2020] 
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SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

AVISO (extrato) n.º 17554/2020 
 

Homologação das listas unitárias 
de ordenação final 

dos procedimentos concursais comuns 
para as categorias de técnico superior 

Ref.ªs 3/2019 e 5/2019, 
de assistente técnico - Ref.ª 7/2019 

e de assistente operacional - Ref.ª 1/2020. 
 

Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 28.º da 
Portaria n.º 125-A/2019 de 30/04, notificam-se os 
interessados que as Listas Unitárias de 
Ordenação Final dos Procedimentos Concursais 
Comuns para ocupação de postos de trabalho em 
regime de Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado, foram 
homologadas pelo Conselho de Administração em 
reunião de 16 de outubro de 2020, encontrando-se 
afixadas nos placards da Divisão de Recursos 
Humanos no edifício Sede destes Serviços 
Intermunicipalizados, sito na Rua Ilha da Madeira, 
n.º 2, Loures, e disponíveis para consulta na 
página eletrónica www.simar-louresodivelas.pt: 
 
Ref.ª 3/2019 - Técnico Superior, na área funcional 
de Engenharia Civil ou Engenharia Mecânica, para 
ocupação de 1 posto de trabalho, com os códigos 
de oferta OE201907/0367 e OE201909/0123 da 
Bolsa de Emprego Público; 
 
Ref.ª 5/2019 - Técnico Superior, na área funcional 
de Engenharia Mecânica, para ocupação de 1 
posto de trabalho, com os códigos de oferta 
OE201907/0370 e OE201909/0126 da Bolsa de 
Emprego Público; 
A que se refere o aviso de abertura publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 133, aviso 
(extrato) n.º 11482 de 2019/07/15 e republicado no 
n.º 171, aviso (extrato) n.º 13970 de 2019/09/06 e 
no jornal "Público" nos dias 2019/07/16 e 
2019/09/10, respetivamente. 
 
Ref.ª 7/2019 - Assistente Técnico, na área 
funcional de Técnico de Ambiente, para ocupação 
de 2 postos de trabalho, com o código de oferta 
OE201909/0567 da Bolsa de Emprego Público, a 
que se refere o aviso de abertura publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 185, aviso 
(extrato) n.º 15077 de 2019/09/27 e no jornal 
"Correio da Manhã" no dia 2019/09/27. 
 
 
 

Ref.ª 1/2020 - Assistente Operacional, na área 
funcional de Carpinteiro, para ocupação de 1 
posto de trabalho, com o código de oferta 
OE202002/0059 da Bolsa de Emprego Público, a 
que se refere o aviso de abertura publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 24, aviso 
(extrato) n.º 1915 de 2020/02/04. 

 
19 de outubro 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 211, de 29 de outubro de 2020] 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 517/2020 

 

 

16.ª Alteração Orçamental Permutativa 

ao Orçamento de 2020 

e Opções do Plano 2020-2023 

 
 
 



Orçamento 2020

Grandes Opções do

Plano 2020 - 2023



Dotação Dotação Dotação

Inicial Atual Reforços Diminuições Final

RECEITAS CORRENTES

Impostos Diretos 59.518.286,00 56.868.286,00 56.868.286,00

Impostos Indiretos 3.044.262,00 1.200.855,00 1.200.855,00

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

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

Transferências Correntes 32.176.892,50 34.778.055,50 5.710,00 34.783.765,50

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

Outras Receitas Correntes 12.513.435,00 12.398.435,00 12.398.435,00

Total Receitas Correntes 122.186.348,50 122.022.511,50 5.710,00 0,00 122.028.221,50

RECEITAS DE CAPITAL

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

Transferências de Capital 16.514.106,50 15.733.239,50 15.733.239,50

Passivos Financeiros 4.650.199,00 4.650.199,00 4.650.199,00

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

Total Receitas de Capital 21.456.734,50 20.675.867,50 0,00 0,00 20.675.867,50

OUTRAS RECEITAS

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

Saldo da Gerância Anterior 30.806.885,13 30.806.885,13

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

TOTAL GERAL 143.680.583,00 173.542.764,13 5.710,00 0,00 173.548.474,13

Dotação Dotação Dotação

Inicial Atual Reforços Diminuições Final

DESPESAS CORRENTES

Despesas com Pessoal 50.917.736,00 50.422.235,00 123.250,00 110.000,00 50.435.485,00

Aquisição de Bens e Serviços 32.037.929,00 49.845.595,63 12.270,00 19.810,00 49.838.055,63

Juros e Outros Encargos 403.338,00 346.338,00 346.338,00

Transferências Correntes 13.397.787,00 20.091.705,50 20.091.705,50

Subsídios 1.050.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00

Outras Despesas Correntes 1.477.750,00 1.041.118,00 1.041.118,00

Total Despesas Correntes 99.284.540,00 123.346.992,13 135.520,00 129.810,00 123.352.702,13

DESPESAS DE CAPITAL

Aquisição de Bens de Capital 40.286.043,00 42.155.949,00 42.155.949,00

Transferências de Capital 3.050.000,00 4.605.952,00 4.605.952,00

Ativos Financeiros 0,00 0,00

Passivos Financeiros 1.060.000,00 3.433.871,00 3.433.871,00

Total Despesas de Capital 44.396.043,00 50.195.772,00 0,00 0,00 50.195.772,00

TOTAL GERAL 143.680.583,00 173.542.764,13 135.520,00 129.810,00 173.548.474,13

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

Modificação

Modificação



 
 

 

 
Princípio do Equilíbrio Orçamental 
 

 

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

cálculo do equilíbrio orçamental à data. 

 

RECEITA CORRENTE BRUTA (1)

(2)

TOTAL (1)+(2) (3)

DESPESA CORRENTE (4)

MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES** (5)

DESPESA CORRENTE + MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES (6)

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL [ (3) - (6) ]

MONTANTE MÁXIMO DAS DESPESAS 

CORRENTES A CONSIDERAR

RÁCIO [ (3) / (6) ]

126.300.761,54

17.582.341,09

140.935.043,22

1,14

122.028.221,50

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

143.883.102,63

123.352.702,13

2.948.059,41

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

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

16ª Alteração Permutativa - 2020

 

 

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

 

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

40.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, é de 2.948.059,41 €. 
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DIPLOMAS LEGAIS 
 
 
 

Situação epidemiológica 
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 

e doença COVID-19 



N.º 208 26 de outubro de 2020 Pág. 14-(2)

Diário da República, 1.ª série

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 89-A/2020

Sumário: Determina a limitação de circulação entre diferentes concelhos do território conti nental 
no período entre as 00h00 de 30 de outubro e as 06h00 de dia 3 de novembro de 
2020.

Face à situação excecional que se vive em Portugal e no mundo, e de modo a evitar a prolife-
ração de casos registados de contágio de COVID -19 e um retrocesso na contenção da transmissão 
do vírus e da expansão da doença COVID -19 que as medidas adotadas permitiram, importa consi-
derar, no âmbito da situação de calamidade, a limitação das deslocações das pessoas no período 
entre 30 de outubro e 3 de novembro de 2020.

Esta limitação, imposta com o intuito de conter a transmissão do vírus e a expansão da doença, 
visa evitar que a circulação de cidadãos para fora do concelho de residência habitual que poderia 
verificar -se em função do feriado de todos os Santos e do dia dos finados, contribua como foco de 
transmissão da doença.

Nesse sentido, permitem -se apenas deslocações para fora dos concelhos em casos muito 
específicos.

Assim:
Nos termos dos artigos 12.º e 13.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua reda-

ção atual, por força do disposto no artigo 2.º da Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de março, na sua redação 
atual, do artigo 17.º da Lei n.º 81/2009, de 21 de agosto, do n.º 6 do artigo 8.º e do artigo 19.º da 
Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, 
o Conselho de Ministros resolve:

1 — Alterar a Resolução do Conselho de Ministros n.º 88 -A/2020, de 14 de outubro, alterada pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 88 -B/2020, de 22 de outubro, nos  seguintes termos:

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

2 — [...]
3 — [...]
4 — [...]
5 — [...]
6 — [...]
7 — [...]
8 — [...]
9 — [...]
10 — [...]
11 — [...]
12 — [...]
13 — [...]
14 — [...]
15 — Determinar que os cidadãos não podem circular para fora do concelho de residência 

 habitual no período compreendido entre as 00:00 h do dia 30 de outubro de 2020 e as 06:00 h 
do dia 3 de novembro de 2020, salvo por motivos de saúde ou por outros motivos de urgência 
imperiosa.

16 — Determinar que a restrição prevista no número anterior não se aplica:

a) Aos profissionais de saúde e outros trabalhadores de instituições de saúde e de apoio social, 
bem como ao pessoal docente e não docente dos estabelecimentos escolares;

b) Aos agentes de proteção civil, às forças e serviços de segurança, militares, militarizados 
e pessoal civil das Forças Armadas e aos inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica;
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c) Aos titulares de cargos políticos, magistrados e dirigentes dos parceiros sociais e dos  partidos 
políticos representados na Assembleia da República;

d) Aos ministros de culto, mediante credenciação pelos órgãos competentes da respetiva igreja 
ou comunidade religiosa, nos termos do n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 16/2001, de 22 de junho, na 
sua redação atual;

e) Ao pessoal de apoio dos órgãos de soberania e dos partidos com representação parlamentar, 
desde que comprovado o respetivo vínculo profissional através de cartão de trabalhador ou outro 
documento idóneo;

f) Às deslocações para efeitos de atividades profissionais ou equiparadas, desde que:

i) Prestem declaração, sob compromisso de honra, se a deslocação se realizar entre concelhos 
limítrofes ao da residência habitual ou na mesma Área Metropolitana; ou

ii) Estejam munidos de uma declaração da entidade empregadora, se a deslocação não se 
circunscrever às áreas definidas na subalínea anterior.

g) Às deslocações de menores e seus acompanhantes para estabelecimentos escolares, 
creches e atividades de tempos livres, bem como às deslocações de estudantes para instituições 
de ensino superior ou outros estabelecimentos escolares;

h) Às deslocações dos utentes e seus acompanhantes para Centros de Atividades Ocupacio-
nais e Centros de Dia;

i) Às deslocações para a frequência de formação e realização de provas e exames, bem como 
de inspeções;

j) Às deslocações para participação em atos processuais junto das entidades judiciárias ou em 
atos da competência de notários, advogados, solicitadores, conservadores e oficiais de registos, 
bem como para atendimento em serviços públicos, desde que munidos de um comprovativo do 
respetivo agendamento;

k) Às deslocações necessárias para saída de território nacional continental;
l) Às deslocações de cidadãos não residentes para locais de permanência comprovada;
m) Às deslocações para assistir a espetáculos culturais, se a deslocação se realizar entre con-

celhos limítrofes ao da residência habitual ou na mesma Área Metropolitana e desde que  munidos 
do respetivo bilhete;

n) Ao retorno à residência habitual.

17 — Determinar que a restrição prevista no n.º 15 não obsta à circulação entre as parcelas 
dos concelhos em que haja descontinuidade territorial.

18 — Determinar que o disposto no n.º 16 se aplica, com as devidas adaptações, à circulação 
de cidadãos não residentes em território nacional continental.

19 — (Anterior n.º 15.)
20 — (Anterior n.º 16.)
21 — (Anterior n.º 17.)
22 — (Anterior n.º 18.)
23 — (Anterior n.º 19.)»

2 — Determinar que a presente resolução produz efeitos a partir das 00:00 h do dia 30 de 
outubro de 2020.

Presidência do Conselho de Ministros, 22 de outubro de 2020. — O Primeiro -Ministro, António 
Luís Santos da Costa.

113675874 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 7-A/2020

de 26 de outubro

Sumário: Declara o luto nacional no dia 2 de novembro de 2020 e presta homenagem a todos os 
falecidos, em especial às vítimas da pandemia da doença COVID -19.

No passado dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde qualificou a emergência 
de saúde pública ocasionada pela doença COVID -19 como uma pandemia.

As consequências do novo coronavírus SARS -CoV -2, que se sentem por todo o mundo, têm 
encontrado ao longo do tempo na sociedade portuguesa respostas que vão desde a consciencia-
lização para as regras de proteção individual e coletiva, cumpridas com civismo pelos cidadãos, à 
adoção de medidas de restrição de circulação e atividades, económicas, sociais, culturais, entre 
outras, procurando assim prevenir a transmissão do vírus.

A atual situação da pandemia da doença COVID -19, que continua a evoluir, afeta muito em 
particular aquelas e aqueles que perdem familiares, amigos, colegas de escola e trabalho, vizinhos 
e membros das diversas comunidades e organizações.

Tal é tanto mais evidente quanto se aproxima o Dia dos Fiéis Defuntos, a 2 de novembro, época 
tradicional de encontro de famílias e de homenagens aos entes falecidos, o qual se encontrará 
sujeito, também, a restrições.

Perante, ainda, a trágica perda de vidas provocada pela pandemia da COVID -19, o Governo 
decide decretar um dia de luto nacional, como forma de pesar e de solidariedade de toda a popu-
lação.

Assim:
Nos termos dos n.os 1 e 3 do artigo 42.º da Lei n.º 40/2006, de 25 de agosto, da alínea j) do 

n.º 1 do artigo 197.º e da alínea g) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o Governo decreta o 
seguinte:

Artigo 1.º

Luto nacional

É declarado o luto nacional no dia 2 de novembro de 2020.

Artigo 2.º

Produção de efeitos

O presente decreto produz efeitos no dia 2 de novembro de 2020.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 22 de outubro de 2020. — António Luís Santos 
da Costa.

Assinado em 26 de outubro de 2020.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 26 de outubro de 2020.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

113677745 
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Diário da República, 1.ª série

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei n.º 62-A/2020

de 27 de outubro

Sumário: Imposição transitória da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos.

Imposição transitória da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, 
o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

A presente lei determina, a título excecional, a obrigatoriedade do uso de máscara para o 
acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas.

Artigo 2.º

Âmbito territorial

A presente lei aplica -se em todo o território nacional.

Artigo 3.º

Uso de máscara

1 — É obrigatório o uso de máscara por pessoas com idade a partir dos 10 anos para o acesso, 
circulação ou permanência nos espaços e vias públicas sempre que o distanciamento físico reco-
mendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável.

2 — A obrigatoriedade referida no número anterior é dispensada:

a) Mediante a apresentação:

i) De atestado médico de incapacidade multiúsos ou de declaração médica, no caso de se 
tratar de pessoas com deficiência cognitiva, do desenvolvimento e perturbações psíquicas;

ii) De declaração médica que ateste que a condição clínica da pessoa não se coaduna com 
o uso de máscaras;

b) Quando o uso de máscara seja incompatível com a natureza das atividades que as pessoas 
se encontrem a realizar;

c) Em relação a pessoas que integrem o mesmo agregado familiar, quando não se encontrem 
na proximidade de terceiros.

Artigo 4.º

Campanha de sensibilização para o uso de máscara

São realizadas campanhas de sensibilização, em meios de comunicação social e junto da 
população, sobre a importância do uso de máscara em espaços e vias públicas, para garantir a 
adesão espontânea da população a esta e outras medidas de proteção individual e coletiva, bem 
como para incentivar a utilização de máscaras reutilizáveis e o correto descarte de máscaras não 
reutilizáveis.
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Artigo 5.º

Fiscalização

A fiscalização do cumprimento das obrigações previstas na presente lei compete às forças de 
segurança e às polícias municipais, cabendo -lhes, prioritariamente, uma função de sensibilização 
e pedagogia para a importância da utilização de máscara em espaços e vias públicas quando não 
seja possível manter a distância social.

Artigo 6.º

Regime contraordenacional

O incumprimento da obrigação estabelecida no artigo 3.º constitui contraordenação nos termos 
previstos no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 28 -B/2020, de 26 de junho, na sua redação atual.

Artigo 7.º

Direito subsidiário

Em tudo o que se não se encontre previsto na presente lei aplica -se subsidiariamente o regime 
contraordenacional previsto no Decreto -Lei n.º 28 -B/2020, de 26 de junho, e o regime geral do 
ilícito de mera ordenação social, constante do Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na sua 
redação atual.

Artigo 8.º

Aplicação nas regiões autónomas

O disposto no presente diploma aplica -se nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, 
com as devidas adaptações, atendendo às especificidades regionais, mediante decreto do respetivo 
governo regional.

Artigo 9.º

Vigência

A presente lei vigora pelo período de 70 dias a contar da data da sua entrada em vigor, e é 
avaliada, quanto à necessidade da sua renovação, no final desse período.

Artigo 10.º

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 23 de outubro de 2020.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Promulgada em 26 de outubro de 2020.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendada em 26 de outubro de 2020.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

113677826 
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Diário da República, 1.ª série

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-A/2020

Sumário: Declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

A situação epidemiológica que se verifica em Portugal justifica a renovação da situação de 
calamidade em todo o território nacional continental, a qual foi inicialmente declarada através da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 88 -A/2020, de 14 de outubro.

As medidas atualmente vigentes em Portugal contemplam, além do disposto na referida re-
solução, as alterações introduzidas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 88 -B/2020, de 
22 de outubro, que fixou medidas especiais, dada a evolução da respetiva situação pandémica, 
aplicáveis aos concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira.

Sucede, porém, que, face à situação epidemiológica que se verifica em Portugal, o Governo 
toma medidas adicionais para impor novas restrições, bem como para alargar as restrições já 
existentes, a outros concelhos do território nacional continental.

Estabelece -se um critério para identificação dos concelhos — a ocorrer a cada 15 dias — que 
devem estar sujeitos a medidas especiais, optando -se por uma intervenção tão restrita quanto se 
torne necessária.

Nesse sentido, é adotado o critério do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, 
uniforme para toda a União Europeia, que define como situação de elevada incidência a existência 
de 240 casos por cada 100 000 habitantes nos últimos 14 dias.

Simultaneamente, é fixado um critério de contiguidade territorial, na medida em que determi-
nados concelhos, apesar de não se integrarem naquele critério do Centro Europeu de Prevenção 
e Controlo das Doenças, se encontram circundados por outros concelhos com um elevado número 
de casos.

Por outro lado, excluem -se, de entre os concelhos que cumprem aquele critério, aqueles em 
que tal sucede por serem de baixa densidade e terem um foco epidemiologicamente bem determi-
nado, sem se tratar de contágios na comunidade.

Identificam -se, assim, em acréscimo aos concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira, 
os concelhos de Alcácer do Sal, Alcochete, Alenquer, Alfândega da Fé, Alijó, Almada, Amadora, 
Amarante, Amares, Arouca, Arruda dos Vinhos, Aveiro, Azambuja, Baião, Barcelos, Barreiro, Batalha, 
Beja, Belmonte, Benavente, Borba, Braga, Bragança, Cabeceiras de Basto, Cadaval, Caminha, 
Cartaxo, Cascais, Castelo Branco, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Chamusca, Chaves, Cinfães, 
Constância, Covilhã, Espinho, Esposende, Estremoz, Fafe, Figueira da Foz, Fornos de Algodres, 
Fundão, Gondomar, Guarda, Guimarães, Idanha -a -Nova, Lisboa, Loures, Macedo de Cavaleiros, 
Mafra, Maia, Marco de Canaveses, Matosinhos, Mesão Frio, Mogadouro, Moimenta da Beira, Moita, 
Mondim de Basto, Montijo, Murça, Odivelas, Oeiras, Oliveira de Azeméis, Oliveira de Frades, Ovar, 
Palmela, Paredes de Coura, Paredes, Penacova, Penafiel, Peso da Régua, Pinhel, Ponte de Lima, 
Porto, Póvoa de Varzim, Póvoa de Lanhoso, Redondo, Ribeira de Pena, Rio Maior, Sabrosa, Santa 
Comba Dão, Santa Maria da Feira, Santa Marta de Penaguião, Santarém, Santo Tirso, São Brás 
de Alportel, São João da Madeira, São João da Pesqueira, Sardoal, Seixal, Sesimbra, Setúbal, 
Sever do Vouga, Sines, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Tabuaço, Tondela, Trancoso, Trofa, Vale 
de Cambra, Valença, Valongo, Viana do Alentejo, Viana do Castelo, Vila do Conde, Vila Flor, Vila 
Franca de Xira, Vila Nova de Cerveira, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia, Vila Pouca de 
Aguiar, Vila Real, Vila Velha de Ródão, Vila Verde, Vila Viçosa e Vizela.

Pela presente resolução, estabelece -se a reposição do dever cívico de recolhimento domici-
liário, determinando -se que os cidadãos se devem abster de circular em espaços e vias públicas, 
bem como em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, exceto para o conjunto de 
deslocações autorizadas.

Ademais, em contexto de organização de trabalho, torna -se obrigatório o desfasamento horário 
nestes concelhos, bem como a obrigatoriedade de adoção do regime de teletrabalho, sempre que 
as funções em causa o permitam, nos termos da lei.
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Os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços, assim como os que se 
encontrem em conjuntos comerciais, encerram às 22:00 h, e os estabelecimentos de restauração 
não podem ter mesas com mais de seis pessoas, encerrando às 22:30 h.

Determina -se a proibição da realização de celebrações e de outros eventos que impliquem uma 
aglomeração de pessoas em número superior a cinco pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo 
agregado familiar, e determina -se a proibição da realização de feiras e mercados de levante, salvo 
autorização emitida pelo presidente da câmara municipal territorialmente competente, caso estejam 
verificadas as condições de segurança e o cumprimento das orientações definidas pela Direção-
-Geral da Saúde (DGS), sendo permitidas as cerimónias religiosas e determinados espetáculos, 
sem prejuízo do cumprimento das regras definidas pela DGS.

No restante território nacional continental — não abrangido por medidas especiais — continua 
a aplicar -se o regime da situação de calamidade que se encontrava definido.

Assim:
Nos termos dos artigos 12.º e 13.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua reda-

ção atual, por força do disposto no artigo 2.º da Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de março, na sua redação 
atual, do artigo 17.º da Lei n.º 81/2009, de 21 de agosto, do n.º 6 do artigo 8.º e do artigo 19.º da 
Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, 
o Conselho de Ministros resolve:

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

2 — Determinar, sem prejuízo das competências do Ministro de Estado, da Economia e da 
Transição Digital, do Ministro da Administração Interna, da Ministra da Modernização do Estado 
e da Administração Pública, da Ministra da Saúde, do Ministro do Ambiente e da Ação Climática 
e do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, as quais podem ser exercidas conjuntamente 
com os membros do Governo responsáveis pelas respetivas áreas setoriais, quando aplicável, a 
adoção, em todo o território nacional, das seguintes medidas de caráter excecional, necessárias 
ao combate à COVID -19, bem como as previstas no regime anexo à presente resolução e da qual 
faz parte integrante:

a) Fixação de regras de proteção da saúde individual e coletiva dos cidadãos;
b) Limitação ou condicionamento de acesso, circulação ou permanência de pessoas em espaços 

frequentados pelo público, bem como dispersão das concentrações superiores a cinco pessoas, 
salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar;

c) Limitação ou condicionamento de certas atividades económicas;
d) Fixação de regras de funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de 

serviços;
e) Fixação de regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos;
f) Racionalização da utilização dos serviços públicos de transportes, comunicações e abaste-

cimento de água e energia, bem como do consumo de bens de primeira necessidade.

3 — Reforçar, sem prejuízo dos números anteriores, que compete às forças e serviços de 
segurança e às polícias municipais fiscalizar o cumprimento do disposto na presente resolução, 
mediante:

a) O encerramento dos estabelecimentos e a cessação das atividades previstas no anexo I do 
regime anexo à presente resolução e da qual faz parte integrante;

b) A cominação e a participação por crime de desobediência, nos termos e para os efeitos 
da alínea b) do n.º 1 do artigo 348.º do Código Penal, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 48/95, 
de 15 de março, na sua redação atual, do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua 
redação atual, por violação do disposto no artigo 3.º do regime anexo à presente resolução, 
bem como do confinamento obrigatório por quem a ele esteja sujeito nos termos do artigo 2.º 
do referido regime;

c) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública e a dispersão das con-
centrações superiores a cinco pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar.
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4 — Determinar a criação de uma estrutura de monitorização da situação de calamidade, 
coordenada pelo membro do Governo responsável pela área da administração interna, com facul-
dade de delegação, composta por representantes das áreas governativas definidas por despacho 
do Primeiro -Ministro e de representantes das forças e serviços de segurança e da Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), para efeitos de acompanhamento regular da 
situação declarada.

5 — Determinar, no âmbito da declaração da situação de calamidade, o acionamento das 
estruturas de coordenação política territorialmente competentes, as quais avaliam a necessidade 
de ativação do plano de emergência de proteção civil.

6 — Estabelecer, no âmbito da proteção e socorro:

a) A manutenção do estado de prontidão das forças e serviços de segurança, dos serviços de 
emergência médica e de todos os agentes de proteção civil, com reforço de meios para eventuais 
operações de apoio na área da saúde pública;

b) A manutenção do funcionamento da Subcomissão COVID -19, no âmbito da Comissão Na-
cional de Proteção Civil, em regime de permanência, enquanto estrutura responsável pela recolha 
e tratamento da informação relativa ao surto epidémico em curso, garantindo uma permanente 
monitorização da situação;

c) A utilização, quando necessário, do sistema de avisos à população pela ANEPC.

7 — Recomendar às juntas de freguesia, no quadro da garantia de cumprimento do disposto 
no regime anexo à presente resolução, a sinalização, junto das forças e dos serviços de segurança, 
bem como da polícia municipal, dos estabelecimentos a encerrar, para garantir a cessação das 
atividades previstas no anexo I do regime anexo à presente resolução.

8 — Determinar que, para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 3, as autoridades de saúde 
comunicam às forças e aos serviços de segurança do local de residência a aplicação das medidas 
de confinamento obrigatório a doentes com COVID -19, a infetados com SARS -CoV -2 e aos con-
tactos próximos em vigilância ativa.

9 — Determinar que, por decisão da administração regional de saúde e do departamento de 
saúde pública territorialmente competentes, podem ser constituídas equipas de acompanhamento 
dos cidadãos em situação de confinamento obrigatório, com representantes da autoridade de 
saúde local, proteção civil municipal, segurança social e, quando necessário, forças e serviços de 
segurança.

10 — Reforçar que, durante o período de vigência da situação de calamidade, os cidadãos e 
as demais entidades têm, nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, 
na sua redação atual, o dever de colaboração, nomeadamente no cumprimento de ordens ou 
instruções das autoridades de saúde, dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança interna 
e pela proteção civil e na pronta satisfação de solicitações que justificadamente lhes sejam feitas 
pelas entidades competentes para a concretização das medidas que justificam a presente decla-
ração de calamidade.

11 — Recomendar a utilização da aplicação Stayaway COVID pelos possuidores de equipa-
mento que a permita.

12 — Determinar às forças e serviços de segurança e à Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica o reforço das ações de fiscalização do cumprimento do disposto na presente resolução, 
quer na via pública quer nos estabelecimentos comerciais e de restauração.

13 — Estabelecer que o Governo avalia, a todo o tempo, a monitorização da aplicação do 
quadro sancionatório por violação da presente resolução, com base no reporte efetuado pelas forças 
e pelos serviços de segurança ao membro do Governo responsável pela área da administração 
interna relativamente ao grau de acatamento das medidas adotadas pela presente resolução.

14 — Reforçar que a desobediência e a resistência às ordens legítimas das entidades compe-
tentes, quando praticadas durante a vigência da situação de calamidade e em violação do disposto 
no regime anexo à presente resolução, constituem crime e são sancionadas nos termos da lei penal, 
sendo as respetivas penas agravadas em um terço, nos seus limites mínimo e máximo, nos termos 
do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual.
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15 — Determinar que para efeitos do disposto no artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 79 -A/2020, de 1 
de outubro, na sua redação atual, são considerados os concelhos referidos no anexo II do regime 
anexo à presente resolução.

16 — Determinar que a publicação da presente resolução constitui, para todos os efeitos legais, 
cominação suficiente, designadamente para o preenchimento do tipo de crime de desobediência.

17 — Revogar as Resoluções do Conselho de Ministros n.os 88 -A/2020, de 14 de outubro, 
88 -B/2020, de 22 de outubro, e 89 -A/2020, de 26 de outubro.

18 — Determinar que a presente resolução produz efeitos às 00:00 h do dia 4 de novembro 
de 2020.

Presidência do Conselho de Ministros, 31 de outubro de 2020. — O Primeiro -Ministro, António 
Luís Santos da Costa.

ANEXO

Regime da situação de calamidade a que se refere o n.º 2 da presente resolução

Artigo 1.º

Objeto

O presente regime estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia 
SARS -CoV -2 e à doença COVID -19 no âmbito da declaração de situação de calamidade.

Artigo 2.º

Confinamento obrigatório

1 — Ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde, no respetivo domicílio 
ou noutro local definido pelas autoridades de saúde:

a) Os doentes com COVID -19 e os infetados com SARS -CoV -2;
b) Os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde 

tenham determinado a vigilância ativa.

2 — As autoridades de saúde comunicam às forças e serviços de segurança do local de resi-
dência a aplicação das medidas de confinamento obrigatório.

3 — De acordo com a avaliação da situação epidemiológica e do risco concreto, da responsa-
bilidade da administração regional de saúde e do departamento de saúde pública territorialmente 
competentes, os cidadãos sujeitos a confinamento obrigatório podem ser acompanhados para 
efeitos de provisão de necessidades sociais e de saúde, mediante visita conjunta da proteção 
civil municipal, dos serviços de ação social municipais, dos serviços de ação social do Instituto da 
Segurança Social, I. P., ou de outros com as mesmas competências, das autoridades de saúde 
pública, das unidades de cuidados e das forças de segurança.

Artigo 3.º

Instalações e estabelecimentos encerrados

1 — São encerradas as instalações e os estabelecimentos referidos no anexo I do presente 
regime e do qual faz parte integrante.

2 — Excetuam -se do disposto no número anterior as instalações e os estabelecimentos cuja 
atividade venha a ser autorizada pelo membro do Governo responsável pela área da atividade a 
retomar, após emissão de parecer técnico favorável pela Direção -Geral da Saúde (DGS).

3 — Na ausência de publicação de documentos técnico -normativos ou de orientações específi-
cas da DGS para a retoma do funcionamento de determinada atividade, legalmente autorizada pela 
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área governativa responsável pela área da atividade a retomar, devem ser seguidas as recomen-
dações previstas no Guia de Recomendações por tema e setor de atividade, publicado pela DGS.

Artigo 4.º

Teletrabalho e organização de trabalho

1 — O empregador deve proporcionar ao trabalhador condições de segurança e saúde adequa-
das à prevenção de riscos de contágio decorrentes da pandemia da doença COVID -19, podendo, 
nomeadamente, adotar o regime de teletrabalho, nos termos previstos no Código do Trabalho, 
aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual.

2 — Sem prejuízo da possibilidade de adoção do regime de teletrabalho nos termos gerais 
previstos no Código do Trabalho, este regime é obrigatório quando requerido pelo trabalhador, 
independentemente do vínculo laboral e sempre que as funções em causa o permitam, nas se-
guintes situações:

a) O trabalhador, mediante certificação médica, se encontrar abrangido pelo regime excecional 
de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos, nos termos do artigo 25.º -A do Decreto -Lei 
n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual;

b) O trabalhador com deficiência, com grau de incapacidade igual ou superior a 60 %;
c) O trabalhador com filho ou outro dependente a cargo que seja menor de 12 anos, ou, inde-

pendentemente da idade, com deficiência ou doença crónica, que, de acordo com as orientações 
da autoridade de saúde, seja considerado doente de risco e que se encontre impossibilitado de 
assistir às atividades letivas e formativas presenciais em contexto de grupo ou turma, nos termos do 
Despacho n.º 8553 -A/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 173, de 4 de setembro 
de 2020.

3 — O regime de teletrabalho é ainda obrigatório, independentemente do vínculo laboral e 
sempre que as funções em causa o permitam, quando os espaços físicos e a organização do tra-
balho não permitam o cumprimento das orientações da DGS e da Autoridade para as Condições 
do Trabalho sobre a matéria, na estrita medida do necessário.

4 — Nas situações em que não seja adotado o regime de teletrabalho nos termos previstos 
no Código do Trabalho, podem ser implementadas, dentro dos limites máximos do período nor-
mal de trabalho e com respeito pelo direito ao descanso diário e semanal previstos na lei ou em 
instrumento de regulamentação coletiva de trabalho aplicável, medidas de prevenção e mitigação 
dos riscos decorrentes da pandemia da doença COVID -19, nomeadamente a adoção de escalas 
de rotatividade de trabalhadores entre o regime de teletrabalho e o trabalho prestado no local de 
trabalho habitual, diárias ou semanais, de horários diferenciados de entrada e saída ou de horários 
diferenciados de pausas e de refeições.

5 — Para efeitos do disposto no número anterior, o empregador pode alterar a organização 
do tempo de trabalho ao abrigo do respetivo poder de direção.

6 — Para efeitos do disposto no número anterior, deve ser respeitado o procedimento previsto 
na legislação aplicável.

Artigo 5.º

Venda e consumo de bebidas alcoólicas

1 — É proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou em postos de abas-
tecimento de combustíveis e, a partir das 20:00 h, nos estabelecimentos de comércio a retalho, 
incluindo supermercados e hipermercados.

2 — É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público 
e vias públicas, excetuando -se os espaços exteriores dos estabelecimentos de restauração e be-
bidas devidamente licenciados para o efeito.

3 — No período após as 20:00 h, a exceção prevista na parte final do número anterior admite 
apenas o consumo de bebidas alcoólicas no âmbito do serviço de refeições.
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Artigo 6.º

Veículos particulares com lotação superior a cinco lugares

Os veículos particulares com lotação superior a cinco lugares apenas podem circular salvo se 
todos os ocupantes integrarem o mesmo agregado familiar, com dois terços da sua capacidade, 
devendo os ocupantes usar máscara ou viseira, com as exceções previstas no artigo 13.º -B do 
Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.

Artigo 7.º

Regras de ocupação, permanência e distanciamento físico

1 — Em todos os locais abertos ao público devem ser observadas as seguintes regras de 
ocupação, permanência e distanciamento físico:

a) A afetação dos espaços acessíveis ao público deve observar regra de ocupação máxima 
indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área, com exceção dos estabelecimentos de 
prestação de serviços;

b) A adoção de medidas que assegurem uma distância mínima de 2 m entre as pessoas, salvo 
disposição especial ou orientação da DGS em sentido distinto;

c) A garantia de que as pessoas permanecem dentro do espaço apenas pelo tempo estrita-
mente necessário;

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

e) A definição, sempre que possível, de circuitos específicos de entrada e saída nos estabe-
lecimentos e instalações, utilizando portas separadas;

f) A observância de outras regras definidas pela DGS;
g) O incentivo à adoção de códigos de conduta aprovados para determinados setores de ati-

vidade ou estabelecimentos, desde que não contrariem o disposto no presente regime.

2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior:

a) Entende -se por «área» a área destinada ao público, incluindo as áreas de uso coletivo ou 
de circulação, à exceção das zonas reservadas a parqueamento de veículos;

b) Os limites previstos de ocupação máxima por pessoa não incluem os funcionários e pres-
tadores de serviços que se encontrem a exercer funções nos espaços em causa.

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

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

b) Monitorizar as recusas de acesso de público, de forma a evitar a concentração de pessoas 
à entrada dos espaços ou estabelecimentos.

Artigo 8.º

Regras de higiene

Os locais abertos ao público devem observar as seguintes regras de higiene:

a) A prestação do serviço e o transporte de produtos devem ser efetuados mediante o respeito 
das necessárias regras de higiene definidas pela DGS;

b) Os operadores económicos devem promover a limpeza e desinfeção diárias e periódicas 
dos espaços, equipamentos, objetos e superfícies com os quais haja um contacto intenso;
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c) Os operadores económicos devem promover a limpeza e desinfeção, antes e após cada 
utilização ou interação pelo cliente, dos terminais de pagamento automático (TPA), equipamentos, 
objetos, superfícies, produtos e utensílios de contacto direto com os clientes;

d) Os operadores económicos devem promover a contenção, tanto quanto possível, pelos 
trabalhadores ou pelos clientes, do toque em produtos ou equipamentos bem como em artigos não 
embalados, os quais devem preferencialmente ser manuseados e dispensados pelos trabalhadores;

e) Nos estabelecimentos de comércio a retalho de vestuário e similares, durante a presente fase, 
deve ser promovido o controlo do acesso aos provadores, salvaguardando -se, quando aplicável, a 
inativação parcial de alguns destes espaços, por forma a garantir as distâncias mínimas de segurança, 
e garantindo -se a desinfeção dos mostradores, suportes de vestuário e cabides após cada utiliza-
ção, bem como a disponibilização de soluções desinfetantes cutâneas para utilização pelos clientes;

f) Em caso de trocas, devoluções ou retoma de produtos usados, os operadores devem, sempre 
que possível, assegurar a sua limpeza e desinfeção antes de voltarem a ser disponibilizados para 
venda, a menos que tal não seja possível ou comprometa a qualidade dos produtos;

g) Outras regras definidas em códigos de conduta aprovados para determinados setores de 
atividade ou estabelecimentos, desde que não contrariem o disposto no presente regime.

Artigo 9.º

Soluções desinfetantes cutâneas

Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem procurar asse-
gurar a disponibilização de soluções desinfetantes cutâneas, para os trabalhadores e clientes, junto 
de todas as entradas e saídas dos estabelecimentos, assim como no seu interior, em localizações 
adequadas para desinfeção de acordo com a organização de cada espaço.

Artigo 10.º

Horários de funcionamento

1 — Sem prejuízo do n.º 3, os estabelecimentos que retomaram a sua atividade ao abrigo da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33 -A/2020, de 30 de abril, da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 40 -A/2020, de 
29 de maio, na sua redação atual, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 51 -A/2020, de 26 de 
junho, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53 -A/2020, de 14 de julho, e da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 55 -A/2020, de 31 de julho, na sua redação atual, não podem abrir antes 
das 10:00 h.

2 — Excetuam -se do disposto no número anterior os salões de cabeleireiro, barbeiros, insti-
tutos de beleza, restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, escolas de condução e 
centros de inspeção técnica de veículos, bem como ginásios e academias.

3 — Os estabelecimentos encerram entre as 20:00 h e as 23:00 h, podendo o horário de en-
cerramento, dentro deste intervalo, bem como o horário de abertura, ser fixado pelo presidente da 
câmara municipal territorialmente competente mediante parecer favorável da autoridade local de 
saúde e das forças de segurança.

4 — A manutenção dos horários de encerramento vigentes à entrada em vigor da presente 
resolução dispensa o despacho previsto no número anterior caso esses horários se enquadrem no 
intervalo entre as 20:00 h e as 23:00 h.

5 — Excetuam -se do disposto no n.º 3:

a) Estabelecimentos de restauração exclusivamente para efeitos de serviço de refeições no 
próprio estabelecimento;

b) Estabelecimentos de restauração e similares que prossigam a atividade de confeção des-
tinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio, diretamente ou através de 
intermediário, os quais não podem fornecer bebidas alcoólicas no âmbito dessa atividade;

c) Estabelecimentos de educação, ensino, culturais e desportivos;
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d) Farmácias e locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica;
e) Consultórios e clínicas, designadamente clínicas dentárias e centros de atendimento médico 

veterinário com urgências;
f) Atividades funerárias e conexas;
g) Estabelecimentos de prestação de serviços de aluguer de veículos de mercadorias sem 

condutor (rent -a -cargo) e de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent -a -car), po-
dendo, sempre que o respetivo horário de funcionamento o permita, encerrar à 01:00 h e reabrir 
às 06:00 h;

h) Estabelecimentos situados no interior de aeroportos, após o controlo de segurança dos 
passageiros;

i) Áreas de serviço e postos de abastecimento de combustíveis.

6 — Os horários de funcionamento dos estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação 
de serviços podem ser ajustados por forma a garantir um desfasamento da hora de abertura ou de 
encerramento, por iniciativa dos próprios, por decisão concertada, por decisão dos gestores dos 
espaços onde se localizam os estabelecimentos ou do membro do Governo responsável pela área 
da economia, podendo, neste caso, ser adiado o horário de encerramento num período equivalente 
desde que dentro dos limites e regras definidos ao abrigo do presente artigo.

7 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços podem encerrar 
em determinados períodos do dia para assegurar operações de limpeza e desinfeção dos funcio-
nários, dos produtos ou do espaço.

8 — A presente resolução não prejudica os atos que tenham sido adotados por presidentes 
de câmaras municipais ao abrigo do n.º 9 do artigo 5.º do regime anexo à Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 55 -A/2020, de 31 de julho, na redação dada pelas Resoluções do Conselho de 
Ministros n.os 63 -A/2020, de 14 de agosto, 68 -A/2020, de 28 de agosto, e 70 -A/2020, de 11 de 
setembro, desde que sejam compatíveis com os limites fixados no n.º 3.

Artigo 11.º

Atendimento prioritário

Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem atender com 
prioridade os profissionais de saúde, os elementos das forças e serviços de segurança, de proteção 
e socorro, o pessoal das Forças Armadas e de prestação de serviços de apoio social, sem prejuízo 
da aplicação do disposto no Decreto -Lei n.º 58/2016, de 29 de agosto, na sua redação atual.

Artigo 12.º

Dever de prestação de informações

Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem informar, de 
forma clara e visível, os clientes relativamente às novas regras de ocupação máxima, funciona-
mento, acesso, prioridade, atendimento, higiene, segurança e outras relevantes aplicáveis a cada 
estabelecimento.

Artigo 13.º

Eventos

1 — Não é permitida a realização de celebrações e de outros eventos que impliquem uma 
aglomeração de pessoas em número superior a cinco pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo 
agregado familiar, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2 — A DGS define as orientações específicas para os seguintes eventos:

a) Cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias;
b) Eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, não sendo permitida uma 

aglomeração de pessoas em número superior a 50 pessoas;



N.º 213 2 de novembro de 2020 Pág. 11-(10)

Diário da República, 1.ª série

c) Eventos de natureza corporativa realizados em espaços adequados para o efeito, designa-
damente salas de congressos, estabelecimentos turísticos, recintos adequados para a realização 
de feiras comerciais e espaços ao ar livre.

3 — Excecionam -se do limite previsto na alínea b) do número anterior os casamentos e ba-
tizados cujo agendamento tenha sido realizado até às 23:59 h do dia 14 de outubro de 2020, a 
comprovar por declaração da entidade celebrante.

4 — Na ausência de orientação da DGS, os organizadores dos eventos devem observar, com 
as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 7.º a 9.º, bem como no artigo 16.º quanto aos 
espaços de restauração nestes envolvidos, devendo os participantes usar máscara ou viseira nos 
espaços fechados.

5 — 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.

6 — Em situações devidamente justificadas, os membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da administração interna e da saúde podem, conjuntamente, autorizar a realização de outras 
celebrações ou eventos, definindo os respetivos termos.

Artigo 14.º

Funerais

1 — A realização de funerais está condicionada à adoção de medidas organizacionais que 
garantam a inexistência de aglomerados de pessoas e o controlo das distâncias de segurança, 
designadamente a fixação de um limite máximo de presenças, a determinar pela autarquia local 
que exerça os poderes de gestão do respetivo cemitério.

2 — Do limite fixado nos termos do número anterior não pode resultar a impossibilidade da 
presença no funeral de cônjuge ou unido de facto, ascendentes, descendentes, parentes ou afins.

Artigo 15.º

Regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos

1 — Os passageiros de voos com origem em países a definir por despacho dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros, da defesa nacional, da administração 
interna, da saúde e da aviação civil têm de apresentar, no momento da partida, um comprovativo de 
realização de teste molecular por RT -PCR para despiste da infeção por SARS -CoV -2 com resultado 
negativo, realizado nas 72 horas anteriores à hora do embarque, sob pena de lhes ser recusado o 
embarque na aeronave e a entrada em território nacional.

2 — Os cidadãos nacionais e cidadãos estrangeiros com residência legal em território nacional, 
bem como o pessoal diplomático colocado em Portugal, que, excecionalmente, não sejam porta-
dores de comprovativo de realização de teste molecular por RT -PCR para despiste da infeção por 
SARS -CoV -2 com resultado negativo, nos termos do número anterior, à chegada, antes de entrar 
em território nacional, são encaminhados, pelas autoridades competentes, para a realização do 
referido teste a expensas próprias.

3 — Os testes laboratoriais referidos no número anterior são efetuados e disponibilizados pela 
ANA — Aeroportos de Portugal, S. A. (ANA, S. A.), através de profissionais de saúde habilitados 
para o efeito, podendo este serviço ser subcontratado.

4 — A ANA, S. A., deve efetuar nos aeroportos internacionais portugueses que gere o ras-
treio de temperatura corporal por infravermelhos a todos os passageiros que chegam a território 
nacional.

5 — Os passageiros a quem, no âmbito do rastreio a que se refere o número anterior, seja 
detetada uma temperatura corporal igual ou superior a 38° C, tal como definida pela DGS, devem 
ser encaminhados imediatamente para um espaço adequado à repetição da medição da tempe-
ratura corporal, devendo esses passageiros, se a avaliação da situação o justificar, ser sujeitos a 
teste molecular por RT -PCR para despiste da infeção por SARS -CoV -2.
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6 — O rastreio do controlo da temperatura corporal por infravermelhos e a medição da tem-
peratura corporal são da responsabilidade da ANA, S. A., devendo esta última ser efetuada por 
profissionais de saúde devidamente habilitados para o efeito, ainda que subcontratados.

7 — Os passageiros a que se refere o n.º 2, bem como aqueles a quem seja detetada uma 
temperatura corporal igual ou superior a 38° C e que realizem o teste molecular por RT -PCR para 
despiste da infeção por SARS -CoV -2, podem abandonar o aeroporto desde que disponibilizem os 
seus dados de contacto e permaneçam em isolamento e confinamento obrigatórios nos seus locais 
de destino, nos termos do artigo 2.º, até à receção do resultado do referido teste laboratorial.

8 — O disposto nos n.os 4 a 7 não se aplica aos aeroportos das Regiões Autónomas da Ma-
deira e dos Açores.

Artigo 16.º

Restauração e similares

1 — O funcionamento de estabelecimentos de restauração e similares apenas é permitido 
caso se verifiquem as seguintes condições:

a) A observância das instruções especificamente elaboradas para o efeito pela DGS, bem 
como as regras e instruções previstas no presente regime;

b) A ocupação, no interior do estabelecimento, seja limitada a 50 % da respetiva capacidade, 
tal como definida no artigo 133.º do anexo ao Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, na sua 
redação atual, ou, em alternativa, sejam utilizadas barreiras físicas impermeáveis de separação 
entre os clientes que se encontrem frente a frente e um afastamento entre mesas de 1,5 m;

c) A partir das 00:00 h o acesso ao público fique excluído para novas admissões;
d) Encerrem à 01:00 h;
e) O recurso a mecanismos de marcação prévia, a fim de evitar situações de espera para 

atendimento nos estabelecimentos, bem como no espaço exterior;
f) Não seja admitida a permanência de grupos superiores seis pessoas, salvo se pertencerem 

ao mesmo agregado familiar.

2 — Até às 20:00 h dos dias úteis, nos estabelecimentos de restauração, cafés, pastelarias ou 
similares que se localizem num raio circundante de 300 m a partir de um estabelecimento de ensino, 
básico ou secundário, ou de uma instituição de ensino superior, não é admitida a permanência de 
grupos superiores a quatro pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar.

3 — A ocupação ou o serviço em esplanadas apenas é permitida desde que sejam respeitadas, 
com as necessárias adaptações, as orientações da DGS para o setor da restauração.

4 — Nas áreas de consumo de comidas e bebidas (food -courts) dos conjuntos comerciais não 
é admitida a permanência de grupos superiores a quatro pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo 
agregado familiar, e deve prever -se a organização do espaço por forma a evitar aglomerações de pes-
soas e a respeitar, com as devidas adaptações, as orientações da DGS para o setor da restauração.

5 — Os estabelecimentos de restauração e similares que pretendam manter a respetiva ativi-
dade, total ou parcialmente, para efeitos de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento 
ou entrega no domicílio, diretamente ou através de intermediário, estão dispensados de licença para 
confeção destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio e podem deter-
minar aos seus trabalhadores, desde que com o seu consentimento, a participação nas respetivas 
atividades, ainda que as mesmas não integrassem o objeto dos respetivos contratos de trabalho.

Artigo 17.º

Bares e outros estabelecimentos de bebidas

1 — Permanecem encerrados, por via do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua 
redação atual, os bares, outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e os estabelecimentos 
de bebidas com espaço de dança.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, os bares, outros estabelecimentos de be-
bidas sem espetáculo e os estabelecimentos de bebidas com espaço de dança podem funcionar 
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com sujeição às regras estabelecidas na presente resolução para os cafés ou pastelarias, sem 
necessidade de alteração da respetiva classificação de atividade económica, desde que:

a) Observem as regras e orientações em vigor e as especificamente elaboradas pela DGS 
para estes estabelecimentos;

b) Os espaços destinados a dança ou similares não sejam utilizados para esse efeito, devendo 
permanecer inutilizáveis ou, em alternativa, ser ocupados com mesas destinadas aos clientes.

3 — São aplicáveis aos estabelecimentos que funcionem nos termos dos números anteriores 
quaisquer medidas em vigor territorialmente mais restritivas.

Artigo 18.º

Feiras e mercados

1 — Para cada recinto de feira ou mercado deve existir um plano de contingência para a do-
ença COVID -19, elaborado pela autarquia local competente ou aprovado pela mesma, no caso de 
feiras e mercados sob exploração de entidades privadas.

2 — O plano de contingência deve ser disponibilizado no sítio do município na Internet.
3 — A reabertura das feiras e mercados deve ser precedida de ações de sensibilização de 

todos os feirantes e comerciantes, relativas à implementação do plano de contingência e sobre 
outras medidas de prevenção e práticas de higiene.

4 — O referido plano de contingência deve, com as necessárias adaptações, respeitar as re-
gras em vigor para os estabelecimentos de comércio a retalho quanto a ocupação, permanência e 
distanciamento físico, assim como as orientações da DGS, prevendo um conjunto de procedimentos 
de prevenção e controlo da infeção, designadamente:

a) Procedimento operacional sobre as ações a desencadear em caso de doença, sintomas ou 
contacto com um caso confirmado da doença COVID -19;

b) Implementação da obrigatoriedade do uso de máscara ou viseira por parte dos feirantes e 
comerciantes e dos clientes;

c) Medidas de distanciamento físico adequado entre lugares de venda, quando possível;
d) Medidas de higiene, nomeadamente a obrigatoriedade de cumprimento de medidas de 

higienização das mãos e de etiqueta respiratória, bem como a disponibilização obrigatória de 
soluções desinfetantes cutâneas, nas entradas e saídas dos recintos das feiras e mercados, nas 
instalações sanitárias, quando existentes, bem como a respetiva disponibilização pelos feirantes e 
comerciantes, quando possível;

e) Medidas de acesso e circulação relativas, nomeadamente:

i) À gestão dos acessos ao recinto das feiras e dos mercados, de modo a evitar uma concen-
tração excessiva quer no seu interior quer à entrada dos mesmos;

ii) Às regras aplicáveis à exposição dos bens, preferencialmente e sempre que possível, me-
diante a exigência de disponibilização dos mesmos pelos feirantes e comerciantes;

iii) Aos procedimentos de desinfeção dos veículos e das mercadorias, ajustados à tipologia 
dos produtos e à organização da circulação;

f) Plano de limpeza e de higienização dos recintos das feiras e dos mercados;
g) Protocolo para tratamento dos resíduos, em particular no que diz respeito aos equipamentos 

de proteção individual.

5 — O reinício da atividade, em feiras e mercados, de prestação de serviços de restauração 
e bebidas não sedentária ou de outros prestadores de serviços acompanha a reabertura faseada 
das atividades correspondentes exercidas em estabelecimento comercial.

6 — Sem prejuízo das competências das demais autoridades, as autoridades de fiscalização 
municipal, a polícia municipal e as entidades responsáveis pela gestão dos recintos das feiras e 
dos mercados, consoante os casos, podem contribuir na monitorização do cumprimento dos pro-
cedimentos contidos nos planos de contingência.
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Artigo 19.º

Serviços públicos

1 — Os serviços públicos mantêm, preferencialmente, o atendimento presencial por marcação, 
bem como a continuidade e o reforço da prestação dos serviços através dos meios digitais e dos 
centros de contacto com os cidadãos e as empresas.

2 — Aos serviços abrangidos pelo presente artigo aplica -se o disposto nos artigos 8.º e 11.º
3 — Sem prejuízo do atendimento presencial previamente agendado nos serviços, o atendi-

mento prioritário previsto no Decreto -Lei n.º 58/2016, de 29 de agosto, é realizado sem necessidade 
de marcação prévia.

Artigo 20.º

Museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e similares

1 — O funcionamento dos museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e similares 
apenas é permitido desde que se:

a) Observem as normas e as instruções definidas pela DGS referentes ao distanciamento físico, 
higiene das mãos e superfícies, etiqueta respiratória e as regras previstas no presente regime;

b) Garanta que cada visitante dispõe de uma área mínima de 20 m2 e distância mínima de 2 m 
para qualquer outra pessoa que não seja sua coabitante;

c) Assegure, sempre que possível:

i) A criação de um sentido único de visita;
ii) A limitação do acesso a visita a espaços exíguos;
iii) A eliminação ou, caso não seja possível, a redução do cruzamento de visitantes em zonas 

de estrangulamento;

d) Minimizem as áreas de concentração dos visitantes com equipamentos interativos, de-
vendo, preferencialmente, desativar os equipamentos que necessitem ou convidem à interação 
dos visitantes;

e) Recorra, preferencialmente, no caso de visitas de grupo, a mecanismos de marcação pré-
via, a fim de evitar situações de espera para entrar no equipamento cultural, bem como no espaço 
exterior;

f) Coloquem barreiras nas áreas de bilheteira e atendimento ao público;
g) Privilegie a realização de transações por TPA.

2 — A admissão dos visitantes deve ser realizada de forma livre ou por conjunto de pessoas, 
dependendo da área do referido equipamento cultural, devendo ser assegurada a regra de ocupa-
ção máxima indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área.

3 — A ocupação ou o serviço em esplanadas dos equipamentos culturais apenas é permitida 
desde que sejam respeitadas, com as necessárias adaptações, as orientações da DGS para o 
setor da restauração.

4 — Nas áreas de consumo de restauração e bebidas dos equipamentos culturais devem 
respeitar -se as orientações definidas pela DGS para o setor da restauração.

Artigo 21.º

Eventos de natureza cultural

1 — Não obstante o disposto no n.º 1 do artigo 13.º, é permitido o funcionamento das salas de 
espetáculos, de exibição de filmes cinematográficos e similares, bem como de eventos de natureza 
cultural realizados ao ar livre, desde que:

a) Sejam observadas, com as devidas adaptações, as regras definidas nos artigos 7.º e 8.º;
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b) Nas salas de espetáculo ou salas de exibição de filmes cinematográficos seja reduzida, 
sempre que necessário, sendo observadas as seguintes orientações:

i) Os lugares ocupados tenham um lugar de intervalo entre espectadores que não sejam coa-
bitantes, sendo que na fila seguinte os lugares ocupados devem ficar desencontrados;

ii) No caso de existência de palco, seja garantida uma distância mínima de, pelo menos, 2 m 
entre a boca da cena e a primeira fila de espectadores;

c) Nos recintos de espetáculos ao ar livre, a lotação do recinto observe as seguintes orientações:

i) Os lugares estejam previamente identificados, cumprindo um distanciamento físico entre 
espectadores de 1,5 m;

ii) No caso de existência de palco, seja garantida uma distância mínima de, pelo menos, 2 m 
entre a boca da cena e a primeira fila de espectadores;

d) Os postos de atendimento estejam, preferencialmente, equipados com barreiras de proteção;
e) Seja privilegiada a compra antecipada de ingressos por via eletrónica e os pagamentos por 

vias sem contacto, através de cartão bancário ou outros métodos similares;
f) Sempre que aplicável, seja assegurada a manutenção dos sistemas de ventilação, garantindo 

que o seu funcionamento é efetuado sem ocorrência de recirculação de ar;
g) Se adaptem as cenas e os espetáculos ao vivo, sempre que possível, de forma a minimizar 

o contacto físico entre os envolvidos e a manter o distanciamento recomendado;
h) Sejam observadas outras regras definidas pela DGS.

2 — Nas áreas de consumo de restauração e bebidas destes equipamentos culturais devem 
respeitar -se as orientações definidas pela DGS para o setor da restauração.

3 — Para efeitos da presente resolução, não são consideradas concentrações de pessoas os 
eventos de natureza cultural organizados ao abrigo do presente artigo.

Artigo 22.º

Atividade física e desportiva

1 — A prática de atividade física e desportiva, em contexto de treino e em contexto compe-
titivo, incluindo a 1.ª Liga de Futebol Profissional, pode ser realizada sem público desde que no 
cumprimento das orientações definidas pela DGS.

2 — As instalações desportivas em funcionamento regem -se pelo disposto no artigo 8.º, com 
as necessárias adaptações.

Artigo 23.º

Medidas no âmbito das estruturas residenciais

O dever especial de proteção dos residentes em estruturas residenciais para idosos, unidades 
de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e outras 
respostas dedicadas a pessoas idosas, bem como a crianças, jovens e pessoas com deficiência, 
face à sua especial vulnerabilidade, envolve:

a) Autovigilância de sintomas de doença pelos profissionais afetos a estas unidades e o seu 
rastreio regular de forma a identificar precocemente casos suspeitos;

b) Realização de testes a todos os residentes caso seja detetado um caso positivo em qual-
quer contacto;

c) Colocação em prontidão de equipamento de âmbito municipal ou outro, para eventual neces-
sidade de alojamento de pessoas em isolamento profilático ou em situação de infeção confirmada 
da doença COVID -19 que, face à avaliação clínica, não determine a necessidade de internamento 
hospitalar;

d) Permissão da realização de visitas a utentes, com observação das regras definidas pela 
DGS, e avaliação da necessidade de suspensão das mesmas por tempo limitado e de acordo com 
a situação epidemiológica específica, em articulação com a autoridade de saúde local;



N.º 213 2 de novembro de 2020 Pág. 11-(15)

Diário da República, 1.ª série

e) Seguimento clínico de doentes COVID -19 cuja situação clínica não exija internamento 
hospitalar por profissionais de saúde dos agrupamentos de centros de saúde da respetiva área de 
intervenção em articulação com o hospital da área de referência;

f) Operacionalização de equipas de intervenção rápida, de base distrital, compostas por técnicos 
de ação direta, auxiliares de serviços gerais, enfermeiros, psicólogos e médicos com capacidade 
de ação imediata na contenção e estabilização de surtos da doença COVID -19;

g) Manutenção do acompanhamento pelas equipas multidisciplinares.

Artigo 24.º

Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, bingos ou similares

É permitido o funcionamento dos estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, 
bingos ou similares desde que:

a) Observem as orientações e as instruções definidas especificamente para o efeito pela DGS 
referentes ao distanciamento físico, higiene das mãos e superfícies, etiqueta respiratória e as regras 
previstas no presente regime;

b) Possuam um protocolo específico de limpeza e higienização das zonas de jogo;
c) Privilegiem a realização de transações por TPA;
d) Não permaneçam no interior dos estabelecimentos frequentadores que não pretendam 

consumir ou jogar.
Artigo 25.º

Cuidados pessoais e estética

1 — É permitido o funcionamento de:

a) Salões de cabeleireiro, barbeiros, institutos de beleza, mediante marcação prévia;
b) Estabelecimentos ou estúdios de tatuagens e bodypiercing, mediante marcação prévia;
c) Atividade de massagens em salões de beleza, em ginásios ou em estabelecimentos 

similares.

2 — Nestes estabelecimentos devem respeitar -se as orientações definidas pela DGS.

Artigo 26.º

Equipamentos de diversão e similares

1 — É permitido o funcionamento de equipamentos de diversão e similares desde que:

a) Observem as orientações e instruções definidas pela DGS, em parecer técnico especifica-
mente elaborado para o efeito;

b) Funcionem em local autorizado, nos termos legais, pela autarquia local territorialmente 
competente;

c) Cumpram o previsto no Decreto -Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, e na demais legis-
lação aplicável.

2 — Os equipamentos de diversão e similares autorizados a funcionar nos termos do nú-
mero anterior estão sujeitos à fiscalização das entidades competentes nos termos da presente 
resolução.

Artigo 27.º

Atividades em contexto académico

É proibida, no âmbito académico do ensino superior, a realização de festejos, bem como de 
atividades lúdicas ou recreativas.
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Artigo 28.º

Medidas especiais aplicáveis aos concelhos referidos no anexo II

1 — Nos concelhos referidos no anexo II do presente regime, do qual faz parte integrante, os 
cidadãos devem abster -se de circular em espaços e vias públicas, bem como em espaços e vias 
privadas equiparadas a vias públicas, e permanecer no respetivo domicílio, exceto para deslocações 
autorizadas pelo presente artigo.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, consideram -se «deslocações autorizadas» 
aquelas que visam:

a) Aquisição de bens e serviços;
b) Deslocação para efeitos de desempenho de atividades profissionais ou equiparadas;
c) Procura de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho;
d) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos de obtenção de cuidados 

de saúde e transporte de pessoas a quem devam ser administrados tais cuidados ou dádiva de 
sangue;

e) Deslocações para acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico 
de seres humanos, bem como de crianças e jovens em risco, por aplicação de medida decretada 
por autoridade judicial ou Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças 
e Jovens, em casa de acolhimento residencial ou familiar;

f) Deslocações para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos, 
progenitores, idosos ou dependentes;

g) Deslocações de menores e seus acompanhantes para frequência dos estabelecimentos 
escolares, creches e atividades de tempos livres;

h) Deslocações de pessoas com deficiência para frequência de centros de atividades ocupa-
cionais;

i) Deslocações para acesso a equipamentos culturais;
j) Deslocações de curta duração para efeitos de atividade física;
k) Deslocações para participação em ações de voluntariado social;
l) Deslocações por outras razões familiares imperativas, designadamente o cumprimento de 

partilha de responsabilidades parentais, conforme determinada por acordo entre os titulares das 
mesmas ou pelo tribunal competente;

m) Deslocações a estabelecimentos escolares;
n) Deslocações para visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens essenciais a pessoas 

incapacitadas ou privadas de liberdade de circulação;
o) Deslocações para participação em atos processuais junto das entidades judiciárias ou em 

atos da competência de notários, advogados, solicitadores e oficiais de registo;
p) Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais de companhia e para 

alimentação de animais;
q) Deslocações de médicos veterinários, de detentores de animais para assistência médico-

-veterinária, de cuidadores de colónias reconhecidas pelos municípios, de voluntários de associações 
zoófilas com animais a cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e serviços 
veterinários municipais para recolha e assistência de animais;

r) Deslocações por parte de pessoas portadoras de livre -trânsito, emitido nos termos legais, 
no exercício das respetivas funções ou por causa delas;

s) Deslocações por parte de pessoal das missões diplomáticas, consulares e das organizações 
internacionais localizadas em Portugal, desde que relacionadas com o desempenho de funções 
oficiais;

t) Deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa;
u) Retorno ao domicílio pessoal;
v) Deslocações para a frequência de formação e realização de provas e exames;
w) Deslocações para visitas a utentes de estruturas residenciais para idosos e para pessoas 

com deficiência, unidades de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados 
Integrados e outras respostas dedicadas a pessoas idosas, bem como para atividades realizadas 
nos centros de dia;
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x) Deslocação a estações e postos de correio, agências bancárias e agências de mediadores 
de seguros ou seguradoras;

y) Às deslocações necessárias para saída de território nacional continental;
z) Deslocações para outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força 

maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.

3 — Os veículos particulares podem circular na via pública para realizar as atividades men-
cionadas no número anterior ou para reabastecimento em postos de combustível.

4 — Para os efeitos do presente artigo, a atividade dos praticantes desportivos federados e 
seus treinadores, bem como acompanhantes desportivos do desporto adaptado, é equiparada a 
atividade profissional.

5 — Sem prejuízo do estabelecido nos números anteriores, em todas as deslocações efetuadas 
devem ser respeitadas as recomendações e ordens determinadas pelas autoridades de saúde e 
pelas forças e serviços de segurança, designadamente as respeitantes às distâncias a observar 
entre as pessoas.

6 — Nos concelhos referidos no anexo II do presente regime, todos os estabelecimentos de 
comércio a retalho e de prestação de serviços, bem como os que se encontrem em conjuntos co-
merciais, encerram até às 22:00 h, excetuando -se:

a) Estabelecimentos de restauração, os quais devem encerrar às 22:30 h;
b) Estabelecimentos de restauração e similares exclusivamente para efeitos de entrega no 

domicílio, diretamente ou através de intermediário, os quais não podem fornecer bebidas alcoólicas 
no âmbito dessa atividade, os quais devem encerrar à 01:00 h;

c) Farmácias e locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica;
d) Consultórios e clínicas, designadamente clínicas dentárias e centros de atendimento médico-

-veterinário com urgências;
e) Atividades funerárias e conexas;
f) Estabelecimentos de prestação de serviços de aluguer de veículos de mercadorias sem 

condutor (rent -a -cargo) e de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent -a -car), po-
dendo, sempre que o respetivo horário de funcionamento o permita, encerrar à 01:00 h e reabrir 
às 06:00 h;

g) Estabelecimentos situados no interior de aeroportos situados em território nacional conti-
nental, após o controlo de segurança dos passageiros;

h) Áreas de serviço e postos de abastecimento de combustíveis que integrem autoestradas;
i) Postos de abastecimento de combustíveis não abrangidos pela alínea anterior, exclusiva-

mente para efeitos de venda ao público de combustíveis e abastecimento de veículos;
j) Equipamentos culturais, os quais devem encerrar às 22:30 h.

7 — O horário de encerramento pode ser fixado pelo presidente da câmara municipal territo-
rialmente competente, mediante parecer favorável da autoridade local de saúde e das forças de 
segurança, desde que cumpridos os limites máximos estabelecidos no número anterior.

8 — Nos concelhos referidos no anexo II do presente regime não é permitida:

a) A realização de celebrações e de outros eventos que impliquem uma aglomeração de 
pessoas em número superior a cinco pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado 
familiar;

b) A realização de feiras e mercados de levante, salvo autorização emitida pelo presidente da 
câmara municipal territorialmente competente, caso estejam verificadas as condições de segurança 
e o cumprimento das orientações definidas pela DGS.

9 — Sem prejuízo da observância das orientações definidas pela DGS, o disposto no número 
anterior não se aplica:

a) A cerimónias religiosas;
b) A espetáculos culturais que decorram em recintos fixos de espetáculos de natureza artística.
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10 — Nos concelhos referidos no anexo II do presente regime, é obrigatória a adoção do regime 
de teletrabalho, nos termos da lei.

11 — Compete às forças e serviços de segurança e à polícia municipal fiscalizar o cumprimento 
do disposto no presente artigo, mediante a recomendação a todos os cidadãos do cumprimento 
do dever cívico de recolhimento domiciliário, bem como o aconselhamento da não concentração 
de pessoas na via pública e a dispersão das concentrações superiores a cinco pessoas, salvo se 
pertencerem ao mesmo agregado familiar.

12 — A transmissão da informação necessária à verificação, pelas forças de segurança, do 
cumprimento das determinações de confinamento de doentes e contactos realiza -se até 24 horas 
após cada uma das determinações em causa.

13 — A transmissão da informação necessária à georreferenciação dos casos ativos e dos 
contactos em vigilância realiza -se mediante articulação das autoridades locais de saúde e das 
autarquias.

14 — O acompanhamento das determinações de confinamento domiciliário, para efeitos de 
provisão de necessidades sociais e de saúde, realiza -se até 72 horas após cada uma das deter-
minações em causa, mediante visita conjunta da Comissão Municipal de Proteção Civil, Centro 
Distrital de Segurança Social e Unidades de Cuidados na Comunidade.

15 — O presente artigo é norma especial e prevalece sobre as demais disposições do presente 
regime que disponham em sentido contrário.

ANEXO I

(a que se refere o n.º 1 do artigo 3.º)

1 — Atividades recreativas, de lazer e diversão:

Salões de dança ou de festa;
Parques de diversões e parques recreativos e similares para crianças;
Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores, sem prejuízo do disposto no artigo 26.º 

do regime da situação de calamidade.

2 — Atividades em espaços abertos, espaços e vias públicas, ou espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas:

Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de qualquer natureza.

3 — Espaços de jogos e apostas:

Salões de jogos e salões recreativos.

4 — Estabelecimentos de bebidas:

Estabelecimentos de bebidas e similares, com ou sem espaços de dança, salvo quanto aos 
integrados em estabelecimentos turísticos e de alojamento local, para prestação de serviço exclu-
siva para os respetivos hóspedes, sem prejuízo do disposto no artigo 17.º do regime da situação 
de calamidade.

ANEXO II

(a que se referem os n.os 1, 6, 8 e 10 do artigo 28.º)

1 — Alcácer do Sal.
2 — Alcochete.
3 — Alenquer.
4 — Alfândega da Fé.
5 — Alijó.
6 — Almada.
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7 — Amadora.
8 — Amarante.
9 — Amares.
10 — Arouca.
11 — Arruda dos Vinhos.
12 — Aveiro.
13 — Azambuja.
14 — Baião.
15 — Barcelos.
16 — Barreiro.
17 — Batalha.
18 — Beja.
19 — Belmonte.
20 — Benavente.
21 — Borba.
22 — Braga.
23 — Bragança.
24 — Cabeceiras de Basto.
25 — Cadaval.
26 — Caminha.
27 — Cartaxo.
28 — Cascais.
29 — Castelo Branco.
30 — Castelo de Paiva.
31 — Celorico de Basto.
32 — Chamusca.
33 — Chaves.
34 — Cinfães.
35 — Constância.
36 — Covilhã.
37 — Espinho.
38 — Esposende.
39 — Estremoz.
40 — Fafe.
41 — Felgueiras.
42 — Figueira da Foz.
43 — Fornos de Algodres.
44 — Fundão.
45 — Gondomar.
46 — Guarda.
47 — Guimarães.
48 — Idanha -a -Nova.
49 — Lisboa.
50 — Loures.
51 — Lousada.
52 — Macedo de Cavaleiros.
53 — Mafra.
54 — Maia.
55 — Marco de Canaveses.
56 — Matosinhos.
57 — Mesão Frio.
58 — Mogadouro.
59 — Moimenta da Beira.
60 — Moita.
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61 — Mondim de Basto.
62 — Montijo.
63 — Murça.
64 — Odivelas.
65 — Oeiras.
66 — Oliveira de Azeméis.
67 — Oliveira de Frades.
68 — Ovar.
69 — Paços de Ferreira.
70 — Palmela.
71 — Paredes de Coura.
72 — Paredes.
73 — Penacova.
74 — Penafiel.
75 — Peso da Régua.
76 — Pinhel.
77 — Ponte de Lima.
78 — Porto.
79 — Póvoa de Varzim.
80 — Póvoa de Lanhoso.
81 — Redondo.
82 — Ribeira de Pena.
83 — Rio Maior.
84 — Sabrosa.
85 — Santa Comba Dão.
86 — Santa Maria da Feira.
87 — Santa Marta de Penaguião.
88 — Santarém.
89 — Santo Tirso.
90 — São Brás de Alportel.
91 — São João da Madeira.
92 — São João da Pesqueira.
93 — Sardoal.
94 — Seixal.
95 — Sesimbra.
96 — Setúbal.
97 — Sever do Vouga.
98 — Sines.
99 — Sintra.
100 — Sobral de Monte Agraço.
101 — Tabuaço.
102 — Tondela.
103 — Trancoso.
104 — Trofa.
105 — Vale de Cambra.
106 — Valença.
107 — Valongo.
108 — Viana do Alentejo.
109 — Viana do Castelo.
110 — Vila do Conde.
111 — Vila Flor.
112 — Vila Franca de Xira.
113 — Vila Nova de Cerveira.
114 — Vila Nova de Famalicão.
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115 — Vila Nova de Gaia.
116 — Vila Pouca de Aguiar.
117 — Vila Real.
118 — Vila Velha de Ródão.
119 — Vila Verde.
120 — Vila Viçosa.
121 — Vizela.
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