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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

75.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 18 de novembro de 2020 

 
 
 

PRESENÇAS 
 

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

Bernardo Lopes 
 
• Maria Rita Colaço Leão 
 
• Ivone de Fátima da Cunha Gonçalves 
 
 
 
Senhores Vereadores: 
 
• Gonçalo Filipe Vintém Caroço 
 
• Tiago Farinha Matias 
 
• Nuno Ricardo Conceição Dias 
 
• Carlos César Cipriano Araújo 
 
• Vasco António Pinhão Ramos Teles 

Touguinha 
 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Justificadas as faltas dos Srs. Vereadores António 
Manuel Lopes Marcelino 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 número de casos no 
Concelho de Loures durante a semana anterior, a 
situação nos estabelecimentos de ensino e nas 
residências de Terceira Idade, ao previsível 
prolongamento do Estado de Emergência e 
eventual escalonamento de concelhos pelos 
números de casuística apresentados, a divulgação 
de informação relativa à situação nas freguesias 
parametrizada pela autoridade de saúde pública e 
a divulgação, em novos moldes, de mensagens 
alusivas à prevenção da pandemia.  

 
 
 
 

ADMISSÃO DE PROPOSTAS 
 

Foram apresentados 2 documentos, abaixo 
listados: 
 
Proposta de Deliberação n.º 569/2020 - Saudação, 
apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara, Sr. 
Vice-Presidente e Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária. 
 
 
Proposta de Deliberação n.º 570/2020 - Moção 
apresentada pelas Sr.ªs Vereadoras e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 
 
 
(Admitidos por unanimidade) 

 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

Saudação à Associação "O Saltarico" e à 
Instituição Social da Freguesia de Bucelas, 
apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara, Sr. 
Vice-Presidente e Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 569/2020 

 
Associação "O Saltarico" 

Instituição Social da Freguesia de Bucelas 
 

No dia 17 de novembro de 2020, a Associação "O 
Saltarico" e a Instituição Social da Freguesia de 
Bucelas assinaram os contratos de 
comparticipação financeira com o Ministério do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, no 
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âmbito do Programa de Alargamento da Rede de 
Equipamentos Sociais, denominado PARES 2.0. 
Este programa tem como finalidade apoiar 
investimentos na área dos Equipamentos Sociais, 
viabilizar a promoção de respostas sociais de 
qualidade aos utentes, adotar soluções capazes 
de assegurar a qualidade e modernização, bem 
como responder, de forma eficiente, a novas 
necessidades sociais territoriais. 
 
A Associação "O Saltarico " e a Instituição Social 
da Freguesia de Bucelas são duas instituições 
sociais de referência no concelho de Loures, muito 
graças ao trabalho de qualidade que, há vários 
anos,·desenvolvem na área da infância, facto que 
é reconhecido pela comunidade onde se inserem. 
 
A assinatura destes contratos de apoio financeiro 
não só valoriza o esforço destas instituições no 
apoio às famílias, como também lhes assegura as 
condições indispensáveis para concretizar os seus 
projetos de construção de duas novas creches, em 
terrenos cedidos pelo Município de Loures, num 
investimento estimado de cerca de 1,9 milhões de 
euros. 
 
Com este reforço da Rede de Equipamentos 
Sociais do Concelho de Loures, mais 158 crianças 
das Freguesias de Loures (Quinta do Infantado) e 
Bucelas, vão passar a ter resposta de creche, 
dando-se um passo importante para a redução da 
lista de espera desta resposta social. 
 
 
Pela dedicação e empenho, pelo papel que 
desempenham junto da comunidade que servem e 
pela conquista, por mérito próprio, do apoio 
financeiro para a construção dos seus projetos de 
duas novas creches, a Câmara Municipal de 
Loures, reunida a 18 de novembro de 2020, saúda 
e felicita a Associação "O Saltarico" e a Instituição 
Social da Freguesia de Bucelas. 
 
Propõe-se dar conhecimento da presente 
saudação à Associação "O Saltarico", à Instituição 
Social da Freguesia de Bucelas, à Junta de 
Freguesia de Loures e à Junta e Freguesia de 
Bucelas e Comunicação Social Local. 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho) 

 
 
 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

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

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 570/2020 

 
Pelo alargamento do estudo da expansão 

da linha de elétrico rápido E15 
à União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 

São João da Talha e Bobadela 
 

Considerando que: 
 
a. A melhoria da mobilidade urbana da 

população do concelho de Loures, no contexto 
dos municípios que integram a Área 
Metropolitana de Lisboa, assume-se como 
uma prioridade política que aponte a uma 
visão integrada do sistema de mobilidade e 
promova a mobilidade sustentável do ponto de 
vista económico, social e ambiental; 

 
b. Para efeito da alínea anterior, a maior aposta 

nos transportes públicos e na sua eletrificação 
crescente contribuem para a descarbonização, 
aliviar o tráfego e introduzir maior eficiência na 
circulação; 

 
c. A Câmara Municipal de Loures aprovou, a 29 

de julho de 2020, a celebração de Protocolo 
de Cooperação com o Metropolitano de 
Lisboa, a Companhia Carris de Ferro de 
Lisboa e os municípios de Lisboa e Oeiras, 
com o objeto de definir os termos e condições 
da cooperação entre as partes com vista ao 
estudo, planeamento e concretização dum 
projeto de expansão da cobertura intermodal 
do prolongamento da linha de elétrico rápido 
E15, designada "LIOS - Linha Intermodal 
Sustentável"; 

 
d. O referido Protocolo promove o acordo das 

partes em desenvolver, de forma coordenada, 
os estudos necessários para avaliar a 
pertinência do planeamento da rede de 
transportes coletivos em sítio próprio que 
assegure a articulação e otimização dos 
serviços de transporte público e promova uma 
boa articulação com as infraestruturas de 
conectividade regional; 

 
e. Nas Bases do Protocolo de Cooperação, 

nomeadamente nas suas fases e 
responsabilidades de cada uma das partes, o 
traçado e pontos de paragem, as alternativas 
ao traçado e de solução e os cenários da rede 
de transporte público cabem às entidades 
parceiras; 
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f. De acordo com a cláusula 7.ª, a Câmara 
Municipal de Loures integra um grupo de 
trabalho que garantirá o acompanhamento 
permanente do desenvolvimento do Projeto 
através de representante(s), na sua vigência 
prevista para o prazo de 14 meses; 

 
g. A União das Freguesias de Santa Iria de 

Azóia, São João da Talha e Bobadela tem 
uma população de cerca de 44 mil habitantes, 
assumindo-se como um dos grandes 
aglomerados urbanos que concentram uma 
grande parte da população do concelho de 
Loures e, por conseguinte, o tecido económico 
e empresarial, revelando grandes carências ao 
nível do transporte público e de dependência 
do transporte rodoviário que acentua as 
situações de tráfego. 

 
 
Pelo exposto, os Vereadores do Partido Socialista 
propõem que a Câmara Municipal de Loures, 
reunida a 18 de novembro de 2020, delibere: 
 
- Afirmar a necessidade do alargamento do 

estudo de expansão da linha de elétrico 
intermodal E15 ao território da União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, de acordo com uma 
avaliação de ordem técnico-económica e do 
contributo para a otimização e racionalização 
do sistema de transportes, na sequência da 
concretização já anunciada do Metro até 
Sacavém; 

 
- Mandatar o(s) representante(s) do Município 

de Loures a declarar o exposto no ponto 
anterior, com franca determinação, no âmbito 
da ação do Grupo de Trabalho previsto na 
Cláusula 7.ª do Protocolo de Cooperação com 
o Metropolitano de Lisboa, a Companhia 
Carris de Ferro de Lisboa e os municípios de 
Lisboa e Oeiras. 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Sr. Presidente, do Sr. Vice-Presidente e dos 
Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária, não tendo participado na 
votação o Sr. Vereador Nuno Miguel Ribeiro 
Vasconcelos Botelho) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 72.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 7 de outubro de 
2020. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Vasco 
António Pinhão Ramos Teles Touguinha, por 
não ter estado presente naquela Reunião) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação da 17.ª Alteração 
Orçamental Permutativa ao Orçamento 2020 e 
Opções do Plano 2020-2023. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 542/2020 

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

ajustamentos nas dotações de alguns 
projetos, nomeadamente a Ceia de Natal 2020 
para a Academia dos Saberes; Transferências 
para os parceiros que acompanham as 
Atividades de Animação e Apoio à Família 
(AAAF) e acompanhamento às refeições 
escolares; Festival de Natal; Rodinhas; 

 
B. Na sequência dos impactos da pandemia por 

COVID-19 na gestão dos bares do CCD, há 
necessidade de proceder ao apoio 
extraordinário a esta entidade; 

 
C. Há necessidade, para a execução de alguns 

investimentos, de proceder a ajustes nas 
dotações orçamentais das respetivas ações, 
mais exatamente a Empreitada de Obras 
Públicas - Parque Verde do Planalto do 
Catujal; Substituição de reservatório de água 
com vista ao armazenamento de água para 
rega dos viveiros e para o apoio ao combate a 
incêndios; Equipamento para a Academia dos 
Saberes; Aquisição de servidor de ficheiros 
multimédia. 
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Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, nos termos do n.º 3 
do artigo 35.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º, 
ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do ponto 8.3.1 
do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na 
redação vigente, aprovar a 17.ª Alteração 
Orçamental Permutativa ao Orçamento 2020 e 
Opções do Plano 2020-2023, conforme 
documento em anexo. 

 
 

Loures, 12 de novembro 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 os votos contra da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O documento 17.ª 
Alteração Orçamental Permutativa ao Orçamento 
2020 e Opções do Plano 2020-2023 encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 

CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 
 

Proposta de revogação do Protocolo celebrado em 
11 de dezembro de 2000 entre o Município de 
Loures e a Associação Pomba da Paz, l.P.S.S., e 
de celebração de Contrato de Utilização de Imóvel 
Municipal, entre o Município de Loures e aquela 
Associação, sobre parte da fração autónoma 
designada pela letra A, correspondente ao rés do 
chão do prédio situado na Urbanização Terraços 
da Ponte, Quinta do Mocho, Lote 20, União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 544/2020 

 
Considerando que; 
 
A. A Associação Pomba da Paz, l.P.S.S. é uma 

Associação sem fins lucrativos que tem por 
objetivos a promoção e o integral 
desenvolvimento da criança, dos jovens e o 
apoio aos idosos, contribuindo para o 
desenvolvimento e progresso; 

B. A Associação Pomba da Paz, l.P.S.S. veio 
solicitar uma maior abrangência ao objeto do 
Protocolo celebrado em 11 de dezembro de 
2000, que se encontra em vigor, todavia, sem 
contemplar a prossecução de atividades 
ligadas à deficiência, havendo necessidade de 
se proceder à alteração das valências a 
funcionar no imóvel bem como a delimitar o 
espaço ocupado pela Associação pelo que se 
torna oportuna a celebração de novo contrato 
de utilização do imóvel municipal e a 
revogação do referido Protocolo; 

 
C. A Associação Pomba da Paz, I.P.S.S. 

pretende apresentar candidatura ao Programa 
de Alargamento da Rede de Equipamentos 
Sociais - 3.ª Geração (PARES 3.0); 

 
D. Foi emitido parecer favorável pelo 

Departamento de Coesão Social e Habitação; 
 
E. A Direção da Associação Pomba da Paz, 

I.P.S.S. aceitou a revogação do Protocolo 
celebrado em 11 de dezembro de 2000, bem 
como as condições do contrato a celebrar com 
o Município de Loures, no entanto a 
formalização do ato fica condicionada ao 
cumprimento dos requisitos estatutários para a 
aceitação. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
da alínea a) do n.º 2 do artigo 52.º do Decreto-Lei 
n.º 280/2007, de 07 de agosto, aprovar: 
 
1. A revogação do Protocolo celebrado em 11 de 

dezembro de 2000 entre o Município de 
Loures e a Associação Pomba da Paz, 
l.P.S.S.. 

 
2. A celebração de Contrato de Utilização de 

Imóvel Municipal, entre o Município de Loures 
e a Associação Pomba da Paz, l.P.S.S. sobre 
parte da fração autónoma designada pela letra 
A, correspondente ao rés do chão do prédio 
situado na Urbanização Terraços da Ponte, 
Quinta do Mocho, Lote 20, União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho, 
descrita na 2.ª Conservatória do Registo 
Predial de Loures sob a ficha n.º 1960-A da 
freguesia de Sacavém e inscrita na matriz 
predial urbana sob o artigo 2059-A da União 
das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, 
nas condições que constam da minuta anexa 
à presente proposta. 
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Loures, 12 de novembro de 2020. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

MINUTA 
DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO 

DE IMÓVEL MUNICIPAL 
 
 

CLÁUSULA 1.ª 
Objeto 

 
O presente contrato tem por objeto a cedência de 
utilização de parte da fração autónoma designada 
pela letra A, correspondente ao rés do chão do 
prédio situado na Urbanização Terraços da Ponte, 
Quinta do Mocho, Lote 20, União das Freguesias 
de Sacavém e Prior Velho, integrada no domínio 
privado municipal, descrita na 2.ª Conservatória do 
Registo Predial de Loures sob a ficha n.º 1960 da 
freguesia de Sacavém e inscrita na matriz predial 
urbana sob o artigo 2059 - "A" da União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho, cuja 
situação é a que se encontra refletida no 
Documento Complementar que faz parte 
integrante deste Contrato, e destina-se à 
instalação e funcionamento de um Centro de 
Atividades Ocupacionais (CAO), Serviço de Apoio 
Domiciliário e/ou outras valências compreendidas 
dentro do objeto da Associação Pomba da Paz, 
I.P.S.S.. 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
Partes Comuns 

 
A Associação Pomba da Paz, l.P.S.S. pode utilizar 
as áreas de uso comum da fração identificada na 
cláusula que antecede e que não lhe são cedidas, 
de acordo com regulamento a definir pelo 
Município de Loures. 

 
 

CLÁUSULA 3.ª 
Gratuitidade 

 
O imóvel é entregue a título gratuito, pelo período 
de 30 (trinta) anos, renovando-se 
automaticamente, por períodos de 5 (cinco) anos, 
caso não seja denunciado por nenhuma das 
partes. 

 
 
 
 
 

CLÁUSULA 4.ª 
Informação da Atividade Desenvolvida 

 
A Associação Pomba da Paz, l.P.S.S. deve 
apresentar um relatório anual da atividade 
desenvolvida assim como da situação do bem 
objeto do presente Contrato, sob pena de se 
verificar a sua caducidade. 

 
 

CLÁUSULA 5.ª 
Acompanhamento de Funcionamento 

 
O Município de Loures tem o direito de, quando e 
pelos meios que entender convenientes, 
acompanhar e fiscalizar o exercício das atividades 
direta ou indiretamente relacionadas com o âmbito 
do Contrato e solicitar informação adequada ao 
cumprimento das condições que resultam da sua 
celebração. 

 
 

CLÁUSULA 6.ª 
Despesas de Funcionamento 

 
As despesas de funcionamento, nomeadamente 
com a água, eletricidade (incluindo as despesas 
devidas com a autonomização dos contadores, 
quando aplicável) e gás são da responsabilidade 
da Associação Pomba da Paz, l.P.S.S.. 

 
 

CLÁUSULA 7.ª 
Prazo para Execução de Diligências 

Referentes a Serviços Públicos Essenciais 
 

A Associação Pomba da Paz, l.P.S.S. obriga-se a 
diligenciar pela colocação ou alteração da 
titularidade dos contadores de eletricidade e água 
e a fazer prova de tal na Divisão de Administração 
Geral (DAG) e na Divisão de Infraestruturas (DI), 
no prazo de 90 (noventa) dias (seguidos) a contar 
da celebração do presente contrato, sob pena de 
ser promovida a retirada dos contadores pelo 
Município de Loures e de se poder verificar a 
caducidade do contrato. 

 
 

CLÁUSULA 8.ª 
Obras no Imóvel 

 
A Associação Pomba da Paz, l.P.S.S fica 
autorizada a proceder à execução das obras que 
considere úteis e necessárias à prossecução dos 
fins a que se destina o imóvel, desde que 
previamente autorizadas pelo Município de 
Loures. 
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CLÁUSULA 9.ª 
Manutenção do Bem 

 
A Associação Pomba da Paz, I.P.S.S. assegurará 
a manutenção do bem municipal, sendo 
responsável por conservá-lo no estado em que lhe 
foi entregue. 

 
 

CLÁUSULA 10.ª 
Sinistros e Responsabilidade 

 
1. A Associação Pomba da Paz, l.P.S.S. é 

responsável pela prestação de informação ao 
Município de Loures, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias após ocorrência de qualquer facto 
que cause prejuízo ao bem municipal, a qual 
deve ser pormenorizada e acompanhada de 
fotos, orçamento ou fatura referente à 
reparação dos prejuízos e de auto policial, 
caso a causa do dano seja provocada por 
terceiro. 

 
2. A responsabilidade pela ocorrência de 

quaisquer acidentes ou sinistros no imóvel 
cedido é da Associação Pomba da Paz, 
l.P.S.S.. 

 
 

CLÁUSULA 11.ª 
Iniciativas no Imóvel 

 
No caso do Município de Loures pretender realizar 
iniciativas no imóvel, deverá informar a 
Associação Pomba da Paz, l.P.S.S. com, pelo 
menos, 30 (trinta) dias de antecedência. 

 
 

CLÁUSULA 12.ª 
Ruído 

 
A Associação Pomba da Paz, l.P.S.S. obriga-se a 
respeitar o que se encontra estabelecido no 
Regulamento Geral do Ruído, nomeadamente no 
que concerne ao período de funcionamento das 
respetivas atividades. 

 
 

CLÁUSULA 13.ª 
Denúncia 

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

Associação Pomba da Paz, l.P.S.S. com, pelo 
menos, 6 (seis) meses de antecedência. 

 
b) A Associação Pomba da Paz, l.P.S.S. avise, 

por escrito, o Município de Loures, com uma 
antecedência não inferior a 120 dias. 

CLÁUSULA 14.ª 
Extinção 

 
O presente contrato extingue-se: 
 
a) Se o funcionamento das atividades ali 

exercidas provocar, de modo evidente, 
incomodidade para os residentes contíguos ao 
imóvel; 

 
b) Se o imóvel for afeto a fim diverso do fixado no 

Contrato ou se houver paralisação da 
atividade sem motivo justificado por período 
superior a dois (2) meses; 

 
c) Se a Associação Pomba da Paz, l.P.S.S. 

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

 
d) Se a Associação Pomba da Paz, l.P.S.S. 

deixar de ter existência jurídica própria e 
autónoma; 

 
e) Se se verificar a denúncia prevista na cláusula 

anterior. 
 
 

CLÁUSULA 15.ª 
Devolução do Bem 

 
Findo o Contrato: 
 
a) O imóvel municipal será restituído em bom 

estado de conservação ao Município de 
Loures, sem qualquer direito de indemnização 
à Associação Pomba da Paz, l.P.S.S. pelas 
obras por esta realizadas; 

 
b) A Associação Pomba da Paz, I.P.S.S. deverá 

entregar o bem municipal, no prazo de trinta 
30 (trinta) dias, findos os quais o Município de 
Loures retoma a posse do mesmo. 

 
 

CLÁUSULA 16.ª 
Benfeitorias 

 
A Associação Pomba da Paz, l.P.S.S. poderá 
levantar as benfeitorias úteis, mas apenas no caso 
de não provocar detrimento do imóvel, não tendo 
direito a haver o valor das mesmas em caso 
contrário. 

 
 

CLÁUSULA 17.ª 
COMUNICAÇÕES 

 
1. As notificações e comunicações entre as 

partes no âmbito da execução do contrato 
devem ser efetuadas por e-mail para os 
seguintes endereços eletrónicos: 
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- Município de Loures: dcp@cm-loures.pt; 
- Associação Pomba da Paz, l.P.S.S.: 

geral@pombadapaz.org. 
 
2. Qualquer alteração dos contactos contidos no 

contrato deve ser comunicada ao outro 
contraente. 

 
 

CLÁUSULA 18.ª 
Resolução de Questões Diversas 

 
Quaisquer dúvidas resultantes da interpretação, 
aplicação e execução do presente contrato, bem 
como a integração de lacunas, serão resolvidas 
por acordo entre o Município de Loures e a 
Associação Pomba da Paz, l.P.S.S.. 

 
 

Rúbricas dos outorgantes: 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DOCUMENTO COMPLEMENTAR 
ao 

Contrato de Utilização de Parte de Imóvel Municipal 
 

(parte da fração autónoma designada pela letra A, 
correspondente ao rés do chão do prédio situado na Urbanização Terraços da Ponte, Quinta do Mocho, Lote 20, 

União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho 
[PR 010358/01]) 

 
O estado de conservação do imóvel e suas dependências bem como do edifício em que se integra é o 
seguinte: 
 

IMÓVEL 1) 

 Descrição Estado de conservação 
(bom/mau/razoável) 

 
 
 
 
 
Imóvel protocolado 

Parte da fração autónoma designada pela 
letra "A" ocupada com instalações da 
Associação "Pomba da Paz" para instalação 
de serviços relacionados com apoios sociais à 
infância, juventude, pessoas com deficiência e 
à população idosa. O que pressupõe a 
remodelação do espaço passando o mesmo a 
ter duas salas de atividades; duas instalações 
sanitárias; uma sala de fisioterapia e uma sala 
de apoio técnico. 

 
 
 
 
 

Razoável 



 

 
N.º 23 

 

 
 

18 de NOVEMBRO 
de 2020 

 
 
 
 

12 

 

 Valor do bem imóvel (patrimonial) 2) Data correspondente 
ao valor do bem imóvel 

 
220.000,00 € 

 
2019 

 
 
1) São parte integrante deste documento complementar a planta de localização e planta do piso com área assinalada a ceder. 
 
2) Este valor corresponde à área do imóvel municipal a ceder. 

 
 
 

 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 
 

Processo n.º 53199/DCA/2020 
Concurso Público para aquisição de gás 
natural para o Município de Loures, para o 
Município de Odivelas e para a GesLoures - 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda. 
Proposta de aprovação do documento “Regras de 
entendimento para constituição de agrupamento 
de entidades adjudicantes” subscrito pelos 
respetivos representantes do Município de Loures, 
do Município de Odivelas e da GesLoures - 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda. e do documento “Proposta de 
autorização para início e tipo de procedimento, 
nomeação do gestor do contrato e designação do 
júri do procedimento”, e de aprovação das peças 
do procedimento de formação do contrato, do 
Programa do Concurso, do Caderno de Encargos 
e da Minuta do Anúncio do Procedimento 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 546/2020 

 
Considerando que: 
 
A. De forma a garantir a aquisição de gás natural 

para as instalações do Município de Loures e 
escolas, se torna imperativa a celebração de 
contrato para o efeito, contrato esse válido 
pelo período contratual de 1 (um) ano, 
renovável automaticamente por iguais e 
sucessivos períodos de um ano, até um 
período máximo de vigência contratual de 3 
(três) anos, salvo denúncia pelas partes nos 
termos contratualmente previstos com 
produção de efeitos a 1 de abril de 2021; 

 
B. As entidades Município de Odivelas e 

GesLoures - Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda., através dos seus 
representantes, manifestaram necessidade 
comum para as suas instalações e vontade de 
integrar o procedimento aquisitivo segundo a 
modalidade jurídica de agrupamento de 
entidades adjudicantes; 

 
C. Se afigura possível, e vantajoso, o lançamento 

de um único concurso público com vista à 
celebração de um único contrato para a 
aludida aquisição de gás natural por parte do 
Município de Loures, do Município de Odivelas 
e da GesLoures - Gestão de Equipamentos 
Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., foi elaborado 
um documento sob o título “Regras de 
entendimento para constituição de 
agrupamento de entidades adjudicantes”, 
subscrito pelo Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Loures, pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas e pela Sra. 
Presidente do Conselho de Administração da 
GesLoures - Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda., para a constituição de 
um agrupamento das três entidades 
adjudicantes, à luz do disposto no artigo 39.º 
do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
relevando dessas regras a designação do 
Município de Loures como representante de 
tal agrupamento, para efeitos de condução do 
procedimento de formação do contrato, 
documento esse que se anexa a esta proposta 
para efeitos de aprovação pela Câmara 
Municipal; 

 
D. O documento referido no considerando 

imediatamente anterior, bem como as peças 
do procedimento propostas para aprovação, o 
Programa do Concurso e o Caderno de 
Encargos, previamente à publicitação do 
concurso público carecem de ser aprovadas 
pelos órgãos competentes das três entidades 
adjudicantes, sendo que quer o Programa do 
Concurso, quer o Caderno de Encargos, já 
refletem o teor desse documento. A aprovação 
da Minuta do Anúncio do Procedimento, 
também ela peça do procedimento, cabe ao 
Município de Loures, por efeito do que se 
mostra estabelecido nas referidas “Regras de 
entendimento para constituição de 
agrupamento de entidades adjudicantes”; 

 
E. Nos termos da regra geral de escolha do 

procedimento, prevista no artigo 18.º do 
Código dos Contratos Públicos, bem como do 
montante que se estima que virá a ser 
faturado pela entidade adjudicatária com a 
execução do contrato a celebrar, que no caso 
é de 624.728,44 € (seiscentos e vinte e quatro 
mil setecentos e vinte e oito euros e quarenta 
e quatro cêntimos) se mostra adequado adotar 
o procedimento do tipo concurso público, com 
publicação do anúncio no Diário da República 
e no Jornal Oficial da União Europeia, tudo em 
conformidade, designadamente com o previsto 
no artigo 16.º n.º 1, alínea c), artigos 17.º, 18.º 
e 20.º, n.º 1, alínea a), todos do Código dos 
Contratos Públicos, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de 
agosto. O montante global da despesa 
estimada atrás identificada, decorre de uma 
despesa estimada na componente de 
fornecimento de energia sujeita à concorrência 
de 146.917,00 € (cento e quarenta e seis mil 
novecentos e dezassete euros) para o 
Município de Loures, de 141.089,94 € (cento e 
quarenta e um mil, oitenta e nove euros e 
noventa e quatro cêntimos) para o Município 
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de Odivelas e 336.721,80 € (trezentos e trinta 
e seis mil, setecentos e vinte e um euros e 
oitenta cêntimos) para a GesLoures, sendo 
que tais despesas estimadas decorrerão dos 
preços a suportar apenas com a componente 
de preço de energia sujeita à concorrência, 
despesa essa à qual acrescerão os preços 
com as tarifas de acesso às redes, capacidade 
de entrada, taxa de ocupação do subsolo, etc. 
referentes às componentes do preço ou 
encargos não sujeitos à concorrência; 

 
F. No que ao Município de Loures diz respeito, o 

órgão competente para contratar, autorizar a 
despesa, escolher o procedimento, aprovar os 
documentos pré-contratuais, aprovar a minuta 
de contrato, bem como para quaisquer outros 
atos inerentes ao procedimento aquisitivo em 
apreço, designadamente os atos que resultam 
de delegação de competências dos órgãos 
competentes para contratar das demais 
entidades adjudicantes do agrupamento, é a 
Câmara Municipal, à luz do disposto, 
designadamente na alínea f), do n.º 1, do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 8 de junho (repristinado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 
86/2011, de 11/04) e nos artigos 16.º, n.º 1, 
alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, 
39.º, 67.º, 69.º, 136º e 290.º-A, todos do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
111-B/2017, de 31 de agosto, uma vez que se 
estima que, tendo em conta os consumos e 
valores atuais do mercado, com a execução 
de todas as prestações relativas ao Município 
de Loures que constituem o objeto do 
contrato, a despesa contratual a pagar na 
parte sujeita à concorrência possa ser, 
conforme se enunciou supra, na ordem de 
146.917,00 € (cento e quarenta e seis mil 
novecentos e dezassete euros) acrescidos os 
preços com as tarifas de acesso às redes, 
capacidade de entrada, taxa de ocupação do 
subsolo, etc. referentes às componentes do 
preço ou encargos não sujeitos à 
concorrência; 

 
G. Foi verificado, nesta data, que a despesa do 

Município de Loures está prevista na rubrica 
0303 02010203 2016 A 118, conforme 
proposta de cabimento n.º 2999/2020, datada 
de 08/10/2020, produzindo-se efeitos 
financeiros apenas a partir do ano de 2021; 

 
 
 
 

H. Que é necessário, nomeadamente, informar 
os fundamentos aduzidos pelo serviço 
requisitante para a fixação do preço base que 
consta no caderno de encargos na 
componente de preço que cabe ao Município 
de Loures, informar os fundamentos aduzidos 
pelo serviço requisitante para que seja tomada 
uma decisão de não adjudicação por lotes, 
propor o júri a designar para o procedimento 
conforme mandato conferido pelas demais 
entidades do agrupamento, bem como propor 
o gestor do contrato a celebrar, foi elaborado 
documento intitulado de “proposta de 
autorização para início e tipo de procedimento, 
nomeação do gestor do contrato e designação 
do júri do procedimento” que se anexa, 
também para efeitos de aprovação; 

 
I. Nos termos e para efeitos do disposto no art.º 

68.º da Lei de Orçamento do Estado para 
2020, o presente procedimento está 
dispensado da autorização aí prevista na 
medida em que o preço da componente 
energia (€/Kwh) é inferior ao preço da energia 
do contrato anterior traduzindo-se, pois, num 
decréscimo relativamente ao mesmo. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto, designadamente na alínea f) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho (repristinado pela Resolução da 
Assembleia da República n.º 86/2011, de 11/04) e 
nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 
1, alínea a), 36.º, 39.º, 67.º, 69.º, 136.º, 290.º-A e 
474.º, n.º 3, alínea c), todos do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, 
aprovar: 
 
1. O documento que consta em anexo sob o 

título “Regras de entendimento para 
constituição de agrupamento de entidades 
adjudicantes” subscrito pelos respetivos 
representantes do Município de Loures, do 
Município de Odivelas e da GesLoures - 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda. e que visa o estabelecimento 
de regras para constituição do agrupamento 
de entidades adjudicantes para o lançamento 
do procedimento aquisitivo aqui em apreço; 
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2. O documento junto sob o título “Proposta de 
autorização para início e tipo de procedimento, 
nomeação do gestor do contrato e designação 
do júri do procedimento” e as peças do 
procedimento de formação do contrato, o 
Programa do Concurso, o Caderno de 
Encargos e a Minuta do Anúncio do 
Procedimento, que se anexam, procedimento 
esse que ocorrerá sob a forma de concurso 
público, com publicitação no Diário da 
República e no Jornal Oficial da União 
Europeia, com vista à celebração de contrato 
para a aquisição de gás natural pelo Município 
de Loures, pelo Município de Odivelas e pela 
GesLoures - Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda., contrato esse válido 
pelo período de 1 (um) ano, renovável 
automaticamente por iguais e sucessivos 
períodos de um ano, até um período máximo 
de vigência contratual de 3 (três) anos, e com 
início de produção de efeitos pretendido para 
o dia 1 de abril de 2021, procedimento que se 
identifica internamente como Processo n.º 
53199/DCA/2020. 

 
 

Loures, 12 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

     
 
 

REGRAS DE ENTENDIMENTO 
PARA CONSTITUIÇÃO DE AGRUPAMENTO 

DE ENTIDADES ADJUDICANTES 
 

Entre: 
 
MUNICÍPIO DE LOURES, pessoa coletiva número 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, 4, 
em Loures, aqui representado pelo Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, Bernardino 
Soares 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa coletiva 
número 504293125, com sede nos Paços do 
Concelho, Quinta da Memória, Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, em Odivelas, aqui 
representado pelo Exmo. Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, Hugo Martins 
 
 
 

e 
 
GESLOURES - Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda., doravante designada 
GESLOURES, pessoa coletiva número 
502814063, com sede na Piscina Municipal de 
Santo António dos Cavaleiros, sita no Parque 
Urbano, Santo António dos Cavaleiros, aqui 
representada pela Exma. Senhora Presidente do 
Conselho de Administração, Regina Janeiro. 
 
 
E considerando que: 
 
A) Os intervenientes, aqui representados, 

pretendem a aquisição de gás natural, para as 
suas instalações, pelo período de 1 (um) ano, 
eventualmente renovável automaticamente por 
iguais e sucessivos períodos de um ano, até 
um período máximo de vigência contratual de 
3 (três) anos, salvo denúncia pelas partes, 
com início da aquisição pretendido para o dia 
1 de abril de 2021; 

 
B) Promovendo os intervenientes aqui 

representados, conjuntamente, um só 
procedimento aquisitivo, resultará numa 
redução de meios e custos na instrução e 
lançamento do procedimento, bem como 
existe a possibilidade de resultar na obtenção 
de proposta mais favorável em termos de 
preço; 

 
C) Os intervenientes aqui representados 

declaram pretender usar o mesmo tipo de 
procedimento aquisitivo, a saber o concurso 
público, com publicitação no Diário da 
República e no Jornal Oficial da União 
Europeia, com fundamento no disposto na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-8/2017, 
de 31 de agosto; 

 
D) Se mostra apropriada a criação de um 

agrupamento das entidades adjudicantes aqui 
intervenientes para contratação dos referidos 
serviços. 

 
 
Acordam os intervenientes, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 39.º do Código dos 
Contratos Públicos, constituir um Agrupamento de 
Entidades Adjudicantes, que se regerá pelas 
regras e condições insertas nos artigos seguintes: 
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ARTIGO 1.º 
Objeto 

 
O Município de Loures, o Município de Odivelas e 
a GesLoures, na qualidade de entidades 
adjudicantes, acordam agrupar-se com vista ao 
lançamento de um único procedimento aquisitivo, 
do tipo concurso público, com publicitação no 
Diário da República e no Jornal Oficial da União 
Europeia, tendente à aquisição de gás natural 
para as suas instalações, nos termos do disposto, 
designadamente, nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 
17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a) e 39.º, todos do 
CCP, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
111-8/2017, de 31 de agosto. 

 
 

ARTIGO 2.º 
Formalidades a Observar 
e Repartição de Custos 

 
1- Não haverá lugar ao lançamento do 

procedimento em causa nestas regras de 
entendimento enquanto o representante do 
agrupamento não dispuser das peças do 
procedimento, Programa do Concurso e 
Caderno de Encargos, a que se alude no 
número 1 do artigo 5.º, aprovadas pelas 
entidades adjudicantes respetivas através dos 
respetivos órgãos competentes para contratar. 

 
2- Os custos que se mostrem necessários à 

instrução e lançamento dos documentos do 
procedimento aquisitivo serão suportados pelo 
Município de Loures. 

 
 

ARTIGO 3.º 
Vigência do Agrupamento 

 
O agrupamento considera-se constituído com a 
aprovação deste documento pela Câmara 
Municipal de Loures, no que diz respeito ao 
Município de Loures, pela Câmara Municipal de 
Odivelas no que diz respeito ao Município de 
Odivelas e com a aprovação pelo respetivo 
Conselho de Administração no que diz respeito à 
GesLoures, E.M., sem necessidade de qualquer 
outra formalidade e extingue-se com a assinatura 
do contrato que resulte do procedimento. 

 
 

ARTIGO 4.º 
Representante do Agrupamento 

 
O representante do agrupamento é o Município de 
Loures. 

 
 
 

ARTIGO 5.º 
Obrigações das Partes 

 
1- A aprovação das peças do procedimento, 

Programa do Concurso e Caderno de 
Encargos, deve ser feita expressamente pelos 
órgãos competentes das entidades 
adjudicantes que integram o agrupamento. 

 
2- Sem prejuízo do que antecede no ponto 1, 

cada entidade adjudicante fica obrigada a 
assegurar por si todos os documentos de 
ordem procedimental que lhe digam respeito, 
tais como requisição interna, autorização de 
despesa, cabimentação orçamental, 
autorização prévia para repartição de 
encargos, se a eles houver lugar, assunção de 
compromissos plurianuais, se a eles houver 
lugar, e/ou outros que use ou tenha de 
observar, bem como, nomeadamente, 
apresentar os fundamentos para a fixação do 
preço base no procedimento, a 
fundamentação para a decisão de não 
adjudicação por lotes, etc.. 

 
3- As entidades adjudicantes Município de 

Odivelas e GesLoures E.M. ficam obrigadas a 
indicar ao Município de Loures, enquanto 
representante do Agrupamento, o nome do 
respetivo Gestor do Contrato na parte que lhes 
seja respeitante, previsto no artigo 290.º-A do 
CCP, até ao termo do prazo para 
apresentação das propostas previsto no 
Programa do Concurso. 

 
4- A decisão de adjudicação deve ser tomada 

com o acordo expresso do órgão competente 
para contratar de cada entidade adjudicante 
integrante do agrupamento. 

 
5- A decisão de aprovação das minutas dos 

contratos deve ser tomada com o acordo 
expresso do órgão competente para contratar 
de cada entidade adjudicante integrante do 
agrupamento. 

 
 

ARTIGO 6.º 
Preço da Aquisição e Repartição do Mesmo 

 
1- Nas peças do procedimento deverá ser fixado 

um preço base para contratação, 
correspondendo tal preço ao máximo que as 
entidades adjudicantes se dispõem a pagar 
pela integral execução do contrato na 
componente de fornecimento de energia 
sujeita à concorrência. 
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2- Deverá ficar estabelecido no caderno de 
encargos do procedimento que o preço da 
respetiva aquisição será pago por cada uma 
das entidades adjudicantes em função da 
parte que lhe diz respeito e de acordo com o 
preço que vier a ser apresentado pela 
entidade adjudicatária. 

 
3- Mais deverá ficar estabelecido no caderno de 

encargos do procedimento que a entidade 
adjudicatária emitirá faturas distintas em nome 
de cada entidade adjudicante e que cada 
entidade adjudicante integrante do 
agrupamento é responsável pelo cumprimento 
dos procedimentos necessários para 
assegurar os pagamentos a que fica obrigada 
nos prazos contratualmente estabelecidos. 

 
4- Deverá, igualmente, ficar estabelecido no 

Caderno de Encargos que o preço adjudicado 
não será revisível. 

 
 

ARTIGO 7.º 
Nomeação do Mandatário do Agrupamento 

 
1- Acordam as intervenientes estabelecer como 

mandatário do Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes o Município de Loures, a quem 
são cometidas as necessárias competências 
para promover todos os atos e procedimentos 
necessários com vista à instrução, 
desenvolvimento e lançamento do processo 
aquisitivo. 

 
2- O Município de Loures fica igualmente 

mandatado para a elaboração das peças do 
procedimento de aquisição necessárias, com 
integração das regras, entre outras, que 
resultam deste documento, e envio dessas 
peças aos órgãos competentes para contratar 
de cada entidade interveniente com vista à 
aprovação das mesmas, bem como 
mandatado para, através do órgão competente 
para contratar, designar o júri do procedimento 
e delegar-lhe competência para prestar 
esclarecimentos quanto à boa compreensão e 
interpretação a fazer das regras das peças do 
procedimento, nos termos estatuídos no 
número 1 do artigo 50.º do CCP, mandatado 
para o preenchimento do Documento previsto 
no n.º 6 do artigo 57.º do Código dos 
Contratos Públicos (Documento Europeu 
Único de Contratação Pública (DEUCP) na 
parte respeitante às entidades adjudicantes e, 
ainda, mandatado para aprovar a minuta do 
anúncio do procedimento. 

 
 
 

3- Incumbirá ao Município de Loures, através da 
entidade competente para o efeito, a prática 
dos atos tendentes à redução a escrito do 
contrato, designadamente, a notificação da 
decisão de adjudicação, solicitação dos 
documentos de habilitação bem como análise 
e decisão sobre a conformidade dos mesmos, 
solicitação de caução (quando aplicável) bem 
como análise e decisão sobre a conformidade 
da mesma, e ainda a elaboração da minuta do 
contrato e elaboração do contrato. 

 
 

ARTIGO 8.º 
Aceitação do Mandatário do Agrupamento 

 
O Município de Loures aceita a sua nomeação 
como mandatário do Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes. 

 
 

ARTIGO 9.º 
Mandato 

 
O mandato durará pelo mesmo período de tempo 
do Agrupamento de Entidades Adjudicantes e será 
exercido gratuitamente. 

 
 

ARTIGO 10.º 
Disposições Finais 

 
Estas regras de entendimento produzem efeitos 
após a sua assinatura. 
 
 
Por ser esta a vontade expressa dos 
intervenientes, vai o presente documento, 
composto por 6 (seis) páginas, ser rubricado e 
assinado em triplicado, ficando um exemplar em 
poder de cada uma das entidades intervenientes. 

 
 

Loures, 10 de novembro de 2020. 
 

Pelo Município de Loures, 
 

Bernardino Soares 
(Presidente da Câmara Municipal) 

 
 
 

Pelo Município de Odivelas, 
 

Hugo Martins 
(Presidente da Câmara Municipal) 
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Pela GesLoures 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Lda. 
 

Regina Janeiro 
(Presidente do Conselho de Administração) 

 
 
 

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO 
PARA INÍCIO E TIPO DE PROCEDIMENTO, 
NOMEAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO 

E DESIGNAÇÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO 
 

1. Na sequência de solicitação da Divisão de 
Administração Geral (DAG) através da 
informação n.º E/80353/2020, datada de 
19/08/2020, com despacho de concordância 
do Senhor Vereador Gonçalo Caroço de 
29/08/2020, bem como do teor do documento 
sob o título "Regras de entendimento para 
constituição de agrupamento de entidades 
adjudicantes", subscrito pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Loures, enquanto 
representante do Município de Loures, pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
enquanto representante do Município de 
Odivelas e pela Sr.ª Presidente do Conselho 
de Administração Regina Janeiro enquanto 
representante da GesLoures - Gestão de 
Equipamentos Sociais E.M. Unipessoal, Lda., 
e pelas razões constantes de tais documentos, 
propõe-se a adoção do procedimento 
aquisitivo do tipo concurso público, com 
publicitação 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 a) do n.º 
1 do artigo 20.º, todos do Código 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 gás natural cujo 
processo será desenvolvido sob o n.º 
53199/DCA/2020. 

 
2. O contrato em apreço terá produção de efeitos 

a 1 de abril de 2021 e um período de vigência 
contratual de 1 (um) ano, renovável 
automaticamente por iguais e sucessivos 
períodos de um ano, até um período máximo 
de vigência contratual de 3 (três) anos, salvo 
denúncia pelas partes nos termos 
contratualmente previstos. 

 
3. A necessidade em causa encontra-se 

devidamente identificada e fundamentada na 
informação indicada no ponto 1., conforme se 
passa a transcrever: "garantir a continuidade 
do serviço" "para fornecimento de gás natural 
para as instalações municipais e escolas". 

4. Nos termos do documento sob o título "Regras 
de entendimento para constituição de 
agrupamento de entidades adjudicantes" as 
três entidades identificadas constituir-se-ão 
em agrupamento de entidades adjudicantes 
neste procedimento, à luz do disposto no 
artigo 39.º do CCP. As regras resultantes do 
aludido entendimento já se encontram 
refletidas no conjunto das peças do 
procedimento aqui referidas e a submeter a 
aprovação, evidenciando-se aqui a 
designação do Município de Loures como 
representante do agrupamento para efeitos de 
condução do procedimento de formação do 
contrato. 

 
5. Por ser o órgão competente para a 

contratação aqui em apreço e, 
consequentemente, para a aprovação do 
documento sob o título "Regras de 
entendimento para constituição de 
agrupamento de entidades adjudicantes", para 
a aprovação do Programa do Concurso, do 
Caderno de Encargos, da Minuta do Anúncio 
do procedimento, bem como da nomeação do 
júri do procedimento e do gestor do contrato, 
propõe-se que o procedimento seja sujeito a 
deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
estimando-se que com a execução de todas 
as prestações que constituem o objeto do 
contrato a celebrar a despesa contratual global 
(artigo 97.º do CCP) a pagar pelo Município de 
Loures, para os 3 (três) anos de vigência 
contratual, na componente de fornecimento de 
energia sujeito à concorrência, possa ser na 
ordem de 146.917,00 € (cento e quarenta e 
seis mil novecentos e dezassete euros), a que 
acrescerá o IVA, se devido, à taxa legal em 
vigor, despesa essa à qual acrescerão os 
preços com as tarifas de acesso às redes, 
capacidade de entrada, taxa de ocupação do 
subsolo, etc. referentes às componentes do 
preço ou encargos não sujeitos à 
concorrência, 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 de abril), e nos artigos 16.º, n.º 
1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 
36.º, 67.º e 290.º-A, todos do CCP. 
 
A componente de preço estimado, de 
fornecimento de energia sujeito à 
concorrência, para o Município de Loures é de 
146.917,00 € (cento e quarenta e seis mil 
novecentos e dezassete euros), acrescida da 
componente de preço estimado para o 
Município de Odivelas de 141.089,94 € (cento 
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e quarenta e um mil, oitenta e nove euros e 
noventa e quatro cêntimos), acrescida da 
componente de preço estimado para a 
GesLoures - Gestão de Equipamentos Sociais 
E.M. Unipessoal, Lda. de 336.721,80 € 
(trezentos e trinta e seis mil setecentos e vinte 
e um euros e oitenta cêntimos), ditam um 
preço global estimado, na componente de 
fornecimento de energia sujeito à concorrência 
seja de 624.728,74 € (seiscentos e vinte e 
quatro mil setecentos e vinte e oito euros e 
setenta e quatro cêntimos) para um triénio 
contratual. 

 
6. Nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 47.º do CCP, o fundamento aduzido 
pelo serviço requisitante para a fixação do 
preço base é o seguinte: "Esteve na génese 
do cálculo da estimativa do preço base a 
auscultação informal ao mercado, concluindo-
se pela revisão, em baixa, do preço da 
componente energia (€/kwh) relativamente ao 
preço da energia no contrato anterior com o 
mesmo objeto (contrato 74/2019). Devido à 
pandemia da COVID-19, registou-se uma 
acentuada diminuição da procura e do 
consumo, que se refletiu na paragem da 
indústria e consequente descida do preço da 
energia." 

 
7. Nos termos e para efeitos do disposto no art.º 

68° da Lei de Orçamento do Estado para 
2020, o presente procedimento está 
dispensado da autorização aí prevista na 
medida em que o preço da componente 
energia (€/Kwh) é inferior ao preço da energia 
do contrato anterior traduzindo-se, pois, num 
decréscimo relativamente ao mesmo. 

 
8. Nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 46.º-A do CCP, o fundamento aduzido 
pelo serviço requisitante para que seja tomada 
uma decisão de não contratação por lotes, é o 
seguinte: "A decisão de não adjudicação por 
lotes permitirá ter ganhos de economia de 
escala no preço contratual que seja proposto 
pelos concorrentes para a prestação do 
serviço. A compra em grande escala permite 
obter preços otimizados, mais competitivos e 
assegurar a qualidade da prestação do 
serviço. Por outro lado, será mais eficiente a 
gestão de um único contrato na medida em 
que facilita a avaliação da performance 
contratual pelo Município." 

 
 
 
 
 
 

9. Propõe-se que as propostas sejam 
apresentadas através da plataforma eletrónica 
Vortalnext, estabelecendo um prazo para 
apresentação das mesmas de 30 (trinta) 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 30.º (trigésimo) 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. 

 
10. Tendo presente o disposto no n.º 2, do artigo 

7.º das "Regras de entendimento para 
constituição de agrupamento de entidades 
adjudicantes ", incumbe ao Município de 
Loures, através da Câmara Municipal, a 
nomeação do júri, pelo que se propõe que seja 
designado o seguinte, nos termos do disposto 
no artigo 67.º do CCP e que lhe seja conferida 
competência para prestar esclarecimentos 
quanto à boa compreensão e interpretação a 
fazer das regras das peças do procedimento, 
nos termos estatuídos no número 1 do artigo 
50.º do CCP, para além do previsto no artigo 
69.º do mesmo Código: 

 
Presidente - Dr. Viriato Aguilar (CML); 
1.º Vogal Efetivo - Dr. Joaquim Coelho (CMO); 
2.º Vogal Efetivo - Dr.ª Paula Marreiros (CML); 
3° Vogal Efetivo - Dr.ª Sílvia Ferreira 
(GESLOURES); 
4° Vogal Efetivo - Dr.ª Tânia Brazão Silva (CML) 
1.º Vogal Suplente - Dr.ª Cláudia Toscano (CMO); 
2.º Vogal Suplente - Sr. Nuno Almeida 
(GesLoures). 
 
Nas ausências e impedimentos dos membros do 
júri, o 1.º vogal efetivo e, na ausência deste, o 2.º 
vogal efetivo, substituirão o presidente, e os 
vogais suplentes substituirão os efetivos. 
 
11. A respetiva despesa ocorrerá pela rubrica 

0303 02010203 2016 A 118, conforme PRC 
n.º 2999/2020, datada de 08/10/2020, 
produzindo-se efeitos financeiros apenas a 
partir do ano de 2021. 

 
12. Nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 290.º-A do CCP, o serviço requisitante 
indicou para Gestora do contrato decorrente 
do procedimento a Dr.ª Telma Marçal, a 
prestar serviço junto da DAG, Rua Frederico 
Tarré, n.º 5, 1.º, Loures, e-mail dag@cm-
loures.pt, telefone n.º 211150357 pelo que se 
propõe que seja nomeada como gestora do 
contrato a pessoa indicada. 
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Assim, e tendo presente que nem todo o conteúdo 
desta proposta está refletido no teor das peças do 
procedimento (Programa do Concurso, Caderno 
de Encargos e Minuta do Anúncio do 
procedimento), porque aí não tem de estar, o que 
é o caso, designadamente, da nomeação do 
Gestor do Contrato, propõe-se que a mesma seja 
sujeita a aprovação pela Câmara Municipal de 
Loures, conjuntamente com as peças do 
procedimento. 
 
Em anexo: ("Regras de entendimento para 
constituição de agrupamento de entidades 
adjudicantes", Caderno de Encargos, Programa do 
Concurso e Minuta do Anúncio do procedimento). 

 
Loures, 10 de novembro de 2020. 

 
À consideração do Chefe da DCA 

 
A Técnica Superior 

 
Tânia Brazão Silva 

 
 

De acordo 
 

O Chefe da DCA 
 

Viriato Aguilar 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata) 

 
 
 
 

TAXAS E LICENÇAS 
 

Proposta de isenção do pagamento de taxas, até 
31 de dezembro de 2020, a todas as entidades 
públicas e/ou privadas, nos domínios de utilização 
e ocupação da via pública e afixação de 
publicidade de natureza comercial. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 545/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Presidente da República procedeu à 

Declaração do "Estado de Emergência", com 
fundamento na situação de calamidade em 
todo o País e, segundo o teor do próprio 
diploma nos termos em que foi decretado, visa 
trazer garantias reforçadas de segurança 
jurídica para as medidas adotadas ou a adotar 

pelas autoridades competentes para a 
prevenção e resposta à pandemia da doença 
COVID-19, em domínios como os da liberdade 
de deslocação, do controlo do estado de 
saúde das pessoas, da utilização de meios de 
prestação de cuidados de saúde do setor 
privado e social ou cooperativo e da 
convocação de recursos humanos para 
reforço da capacidade de rastreio; 

 
B. Se torna necessário adequar a renovação da 

situação de calamidade ao decretamento do 
"Estado de Emergência", 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; 

 
C. As famílias vão estar, de novo, sujeitas ao 

confinamento domiciliário para se defender do 
contágio da doença ou evitar a sua 
propagação, e que este facto pode agravar as 
sérias restrições e dificuldades a que já estão 
sujeitas, para além de acentuar a fragilização 
do mercado de trabalho e o inevitável aumento 
da taxa de desemprego e que, para além 
disso, largas franjas da população do País e 
também do nosso concelho, apresentam fortes 
debilidades, com particular ênfase para os 
estratos populacionais mais idosos e as 
famílias com menores recursos económicos; 

 
D. Neste contexto do combate à proliferação 

desta pandemia, o Governo e as Autarquias 
Locais têm vindo a aprovar um conjunto de 
medidas extraordinárias e transitórias 
destinadas à prevenção, contenção, mitigação 
e tratamento da infeção epidemiológica por 
COVID-19 e ao apoio às pessoas e às 
instituições, de entre as quais se contam, 
entre outras, a proteção dos postos de 
trabalho e dos despedimentos ilegais, novas 
formas de organização de trabalho, 
assegurando a manutenção em 
funcionamento dos serviços públicos 
essenciais e de interesse geral, à garantia do 
apoio logístico e financeiro às instituições 
sociais e de proteção civil dos cidadãos; 

 
E. Foram tomadas medidas de diminuição e 

mitigação dos impactos económicos negativos 
advenientes do surto epidémico, com vista à 
salvaguarda económica e à empregabilidade, 
concedendo apoio a quem foi forçado a 
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encerrar a atividade, designadamente micro, 
pequenas e médias empresas, e em que se 
tem vindo, igualmente, a adotar um conjunto 
de medidas de apoio à sustentabilidade da 
economia e das empresas com vista ao apoio 
à tesouraria e à manutenção dos postos de 
trabalho e de apoio e proteção a cidadãos, 
trabalhadores e empregadores; 

 
F. Neste sentido, foi publicado o DL n.º 10-

G/2020, de 26 de março, na sua redação 
atual, que estabelece as medidas excecionais 
e transitórias de proteção dos postos de 
trabalho e de apoio às empresas, mas, 
também clarifica o conceito de ''crise 
empresarial" para os devidos efeitos, 
tipificando, no seu artigo 3.º, as situações, os 
pressupostos e os requisitos, assim como o 
seu preenchimento, para que as empresas 
beneficiárias usufruam de apoios 
extraordinários, benefícios e/ou isenções 
fiscais, designadamente, comprovando: 

 
a) O dever de encerramento total ou parcial da 

empresa ou estabelecimento; 
b) A paragem total ou parcial da atividade da 

empresa ou estabelecimento resultante da 
interrupção das cadeias de abastecimento, ou 
de suspensão ou cancelamento de 
encomendas; 

c) A quebra abrupta e acentuada, de pelo menos 
40% da faturação. 

 
 
G. O Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 

na sua redação atual, que institui um regime 
excecional de contratação pública e de 
autorização de despesa, e a Lei n.º 6/2020, de 
10 de abril, na sua redação atual, que cria um 
regime excecional para promover a 
capacidade de resposta das autarquias locais 
no âmbito da pandemia da doença COVID-19; 

 
H. A referida Lei n.º 6/2020 estabelece no seu 

artigo 2.º um regime excecional que permite à 
câmara municipal, ao abrigo do disposto no n.º 
9 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, conceder a isenção, total ou parcial, 
de tributos municipais em situações 
devidamente fundamentadas e diretamente 
relacionadas com as medidas de combate à 
pandemia da doença COVID-19, dispensando-
se da necessidade de aprovação de 
regulamento pela assembleia municipal, não 
podendo nesses casos a isenção ou redução 
ter duração superior ao termo do ano civil em 
curso; 

 
 
 

I. Nos termos do n.º 2 do artigo 2.º da citada Lei 
n.º 6/2020, de 10 de abril, tal possibilidade não 
abrange quaisquer impostos previstos na Lei 
das Finanças Locais, Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, na sua atual redação, pelo que as 
referidas isenções, totais ou parciais, só 
poderão incidir sobre o produto da cobrança 
de taxas e preços resultantes da concessão 
de licenças e da prestação de serviços pelo 
município conforme o disposto na alínea f) do 
artigo 14.º e artigos 20.º e 21.º, todos da citada 
Lei n.º 73/2013; 

 
J. Por sua vez, nos termos do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, a Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual, 
constituem atribuições das autarquias a 
promoção e salvaguarda dos interesses 
próprios das respetivas populações e como 
formas de organização dos poderes públicos 
mais próximas dos cidadãos e que, por isso, 
têm um conhecimento mais estreito das suas 
necessidades e anseios, às autarquias locais, 
municípios e freguesias, é sempre, e 
particularmente nos momentos de crise, 
solicitada uma atenção e intervenção 
particular junto das pessoas, das instituições e 
das empresas de modo a minorar os 
problemas identificados e ajudar na sua 
resolução; 

 
K. Por sua vez, a Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, vulgo Lei das 
Autarquias Locais, estabelece, no Anexo I do 
referido diploma, nos seus artigos 32.º e 
seguintes, as competências materiais do 
órgão executivo - Câmara Municipal - 
cometendo-lhe a aptidão legal de "fixar preços 
pela prestação de serviços ao público pelos 
serviços municipais e pela utilização dos 
equipamentos que integram o seu regime 
dominial", assim como "elaborar e propor à 
Assembleia Municipal a aprovação dos 
regulamentos municipais com eficácia externa" 
e a definição da "política tributária" do 
Município; 

 
L. Rege, igualmente, a Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro - Regime Financeiro das Autarquias 
Locais - (na sua versão atualizada) - nos seus 
artigos 14.º e seguintes, que os municípios 
"dispõem de poderes tributários" e da 
possibilidade de "concederem isenções e 
benefícios fiscais"; 
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M. De forma concomitante, estabelece o 
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças 
do Município de Loures, na sua versão 
atualizada, designadamente no seu artigo 5.º 
que compete ao "órgão executivo - Câmara 
Municipal", deliberar a "isenção total ou parcial 
do pagamento de Taxas". 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que, no âmbito do período crítico que 
atravessamos, como medida excecional e 
temporária para apoio às famílias, instituições e 
empresas, independentemente da sua natureza, e 
como medida de estímulo à atividade económica, 
através da redução de despesas de natureza 
fiscal, seja estabelecido um conjunto de isenções 
totais de taxas municipais que integram o 
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças do 
Município de Loures; 
 
Assim. ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 2.º 
da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, alínea e) do n.º 1 
do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, do n.º 9 do 
artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 
na sua versão atual e nos termos do artigo 5.º do 
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças do 
Município de Loures, na sua redação atual, 
mediante instrução procedimental e parecer prévio 
das Juntas e Uniões de Freguesias, a Câmara 
Municipal delibere a isenção do pagamento de 
taxas, até 31 de dezembro de 2020, a todas as 
entidades públicas e/ou privadas, nos seguintes 
domínios: 
 
a) Utilização e ocupação da via pública 

(excetuando as zonas concessionadas, os 
bancos, as instituições de crédito e as 
seguradoras); 

b) Afixação de publicidade de natureza 
comercial, excetuando mobiliário urbano 
concessionado e publicidade exterior (vulgo 
outdoors e outros suportes publicitários 
similares), os bancos, as instituições de 
crédito e as seguradoras. 

 
1. As isenções totais referidas anteriormente são 

aplicáveis aos atos de liquidação e cobrança 
de taxas devidas pelos sujeitos passivos que 
requeiram licenças ou autorizações, a 
prestação de serviços ou a utilização de bens 
municipais que ocorram até 31 de dezembro 
de 2020; 

 
 
 
 
 

2. A aplicação das isenções agora propostas - 
são instruídas e executadas 
procedimentalmente pelos competentes 
serviços das Juntas e Uniões de Freguesias, 
acompanhadas do respetivo parecer prévio e 
documentação comprovativa que ateste a 
qualidade dos sujeitos passivos beneficiários, 
conforme previsto e regulado no artigo 3.º do 
DL n.º 10-G/2020, de 26 de março, na sua 
redação atual; 

 
3. As isenções concedidas ao abrigo dos 

números anteriores serão submetidas a 
ratificação da Câmara Municipal nas reuniões 
ordinárias subsequentes à sua prática; 

 
4. Depois de ratificadas pela câmara municipal, 

as isenções concedidas devem ser 
comunicadas ao órgão deliberativo, por meio 
eletrónico, no prazo de 48 horas; 

 
5. A presente deliberação deve ser remetida à 

Assembleia Municipal para conhecimento; 
 
6. Independentemente de outros meios 

adequados para o efeito, a presente 
deliberação deverá ser publicitada na página 
oficial do município na internet e por edital a 
afixar nos lugares de estilo no edifício dos 
Paços do Concelho. 

 
 

Loures, 12 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 543/2020 
 

Considerando que: 
 
A. O PS - Partido Socialista, concelhia de Loures, 

com o NIF 501312188, utilizou o Pavilhão Paz 
e Amizade, no dia 12 de setembro de 2020, 
para a realização do XIX Congresso da 
Federação da Área Urbana de Lisboa do 
Partido Socialista; 
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B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade 
pressupõe o pagamento de 13,14 € por hora 
(treze euros e catorze cêntimos) para 
montagens e desmontagens e de 40,16 € 
(quarenta euros e dezasseis cêntimos), para a 
realização de iniciativas, ao qual acresce IVA 
à taxa legal; 

 
C. A ocupação teve a duração total de 40 horas 

(quarenta horas), das quais 29h30m (vinte e 
nove horas e trinta minutos) relativas a 
montagens/desmontagens, nos dias 11, 12 e 
13 de setembro e 10h30m (dez horas e trinta 
minutos) para a realização da iniciativa, no dia 
12 de setembro, do que resulta um valor total 
a pagamento de 995,45 € (novecentos e 
noventa e cinco euros e quarenta e cinco 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade requereu a isenção de pagamento 

pela utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, em 
conjugação com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, ao PS - 
Partido Socialista, concelhia de Loures, no valor 
de 995,45 € (novecentos e noventa e cinco euros 
e quarenta e cinco cêntimos), IVA incluído à taxa 
legal em vigor. 

 
 

Loures, 12 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta de aprovação, e de submissão à 
aprovação da Assembleia Municipal de Loures, de 
autorização ao Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
para deliberar sobre a concessão de apoio 
financeiro, ou outro, ao Centro de Cultura e 
Desporto do Município de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 547/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Nos termos da alínea v) do número 1 do artigo 

25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, é competência do órgão deliberativo 
dos municípios, sob proposta da Câmara 
Municipal, autorizar os conselhos de 
administração dos serviços municipalizados a 
deliberar sobre concessão de apoio financeiro, 
a instituições legalmente constituídas pelos 
seus funcionários, tendo por objeto o 
desenvolvimento das atividades culturais, 
recreativas e desportivas; 

 
B. Nos termos do n.º 5 do artigo 8.º da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, dois ou mais 
municípios podem criar serviços 
intermunicipalizados, aplicando-se aos 
mesmos as regras previstas, no Capítulo II 
daquele diploma, referente aos serviços 
municipalizados; 

 
C. Nos termos do Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 

de janeiro, é fixado como limite máximo de 
transferência 3,5% do somatório das 
remunerações e pensões, respetivamente dos 
trabalhadores e aposentados inscritos na 
instituição beneficiária da transferência, 
calculado pelo montante ilíquido multiplicado 
por 12 meses; 

 
D. O somatório anual das remunerações dos 

trabalhadores dos SIMAR de Loures e 
Odivelas que são associados do Centro de 
Cultura e Desporto do Município de Loures, e 
atendendo ao limite de 3,5%, é de 115.403,25 
€ (cento e quinze mil quatrocentos e três euros 
e vinte e cinco cêntimos), com base nos dados 
de outubro de 2020; 

 
 
E. O Centro de Cultura e Desporto do Município 

de Loures é uma pessoa coletiva legalmente 
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constituída e dotada de personalidade jurídica, 
que se enquadra nas organizações previstas 
no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 
de janeiro; 

 
F. O Conselho de Administração do Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas aprovou a 
proposta n.º 281/2020, na sua 74.ª reunião 
ordinária, realizada em 30 de outubro de 2020, 
e remeteu aos Municípios de Loures e 
Odivelas para autorizar aquele Conselho de 
Administração a deliberar sobre a concessão 
de apoio financeiro ao Centro de Cultura e 
Desporto do Município de Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
da alínea v) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado 
com o n.º 5 do artigo 8.º da Lei n.º 50/2012, de 31 
de agosto, submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal de Loures autorizar o Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas a deliberar sobre a concessão de apoio 
financeiro, ou outro, ao Centro de Cultura e 
Desporto do Município de Loures, até ao limite 
máximo de 115.403,25€ (cento e quinze mil 
quatrocentos e três euros e vinte e cinco 
cêntimos). 

 
 

Loures, 12 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 281/2020 
 

Considerando o conteúdo da informação com o 
registo I/16125/2020, referente às transferências 
financeiras para o CCD - Centro de Cultura e 
Desporto do Município de Loures. 
 
 

Proponho que o Conselho de Administração 
delibere aprovar e posterior envio às Câmaras 
Municipais e Assembleias Municipais de Loures e 
Odivelas, a concessão de apoio financeiro para 
2021, até ao limite de 115.403,25 € (cento e 
quinze mil, quatrocentos e três euros e vinte e 
cinco cêntimos) para o CCD - Centro de Cultura e 
Desporto do Município de Loures. 

 
Presidente do Conselho de Administração 

 
(a) Hugo Martins 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
 
Remodelação da Rede de Abastecimento de 
Água a Loures - Fase I, em 2 lotes” - CP 
30/2020 - PEMP/4/2020 
Proposta de aprovação da proposta n.º 283/2020, 
de 30 de outubro, do Conselho de Administração 
dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 548/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios Loures e Odivelas 
(SIMAR) procederam à abertura de 
procedimento de uma empreitada de obras 
públicas para a “Remodelação da Rede de 
Abastecimento de Água a Loures - Fase I, em 
2 lotes” - CP 30/2020 - PEMP/4/2020; 

 
B. O Conselho de Administração (CA) dos 

SIMAR, na sua 74.ª Reunião Ordinária, de 30 
de outubro de 2020, aprovou e remeteu aos 
Municípios de Loures e Odivelas a proposta 
n.º 283/2020 respeitante à ratificação da 
aprovação da prorrogação do prazo de 
apresentação de propostas, relativo ao 
procedimento da empreitada para a 
construção da Remodelação da Rede de 
Abastecimento de Água a Loures - Fase I, em 
2 lotes” - CP 30/2020 - PEMP/4/2020, 
efetuada através do despacho de 26/10/2020 
do Presidente do Conselho de Administração 
dos SIMAR. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto do 
n.º 4 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 283/2020 de 30 de outubro do CA dos SIMAR. 

 
 

Loures, 12 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO 
 

nn..ºº  228833//22002200 
 

Considerando o conteúdo da informação com o 
registo I/15860/2020, referente à prorrogação do 
prazo de apresentação de propostas para o 
Procedimento por Concurso Público da 
Empreitada da Rede de Abastecimento de Água a 
Loures - Fase 1, em 2 lotes, CP 3/2020 - 
PEMP/4/2020; 
 
Considerando que o júri do procedimento identifica 
a necessidade de prorrogação do prazo de 
apresentação de propostas, atendendo à elevada 
complexidade técnica da obra em apreço; 
 
Considerando a urgência para cumprimento do 
prazo (29.10.2020) exarei despacho de 
concordância a 26.10.2020. 
 
Proponho, que o Conselho de Administração 
delibere ratificar e posterior envio aos Municípios 
de Loures e Odivelas. 

 
Presidente do Conselho de Administração 

 
(a) Hugo Martins 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e do Sr. Vereador eleitos pelo 
Partido Socialista, não tendo participado na 
votação o Sr. Vereador Nuno Ricardo 
Conceição Dias) 
 
 

Prestação de Serviços na Área de Seguros - CP 
n.º 16/2020 - PABS/200/2020 
Proposta de aprovação da proposta n.º 284/2020, 
de 30 de outubro, do Conselho de Administração 
dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, de 
aprovação do Relatório Final, de adjudicação da 
prestação de serviços à companhia de Seguros 
Allianz Portugal, S.A. e de aprovação da minuta do 
contrato. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 549/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios Loures e Odivelas 
(SIMAR) procederam à abertura de 
procedimento relativo a “Prestação de 
Serviços na Área de Seguros” - CP 16/2020 - 
PABS/200/2020; 

 
B. O Conselho de Administração (CA) dos 

SIMAR, na sua 74.ª Reunião Ordinária, de 30 
de outubro de 2020, aprovou e remeteu aos 
Municípios de Loures e Odivelas a proposta 
n.º 284/2020 respeitante à Adjudicação e 
minuta do contrato relativo ao procedimento 
“Prestação de Serviços na Área de Seguros” - 
CP 16/2020 - PABS/200/2020. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere aprovar a 
proposta n.º 284/2020 de 30 de outubro do CA dos 
SIMAR: 
 
1. Ao abrigo do disposto dos n.ºs 3 e 4 do artigo 

148.º, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, na versão atual (Código da 
Contratação Pública), aprovar o Relatório Final 
e a adjudicação da prestação de serviços à 
companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. 
pelo valor de 947.034,71 € (novecentos e 
quarenta e sete mil e trinta e quatro euros e 
setenta e um cêntimos); 

 
2. Ao abrigo do artigo 98.º do mesmo diploma 

legal a aprovação da minuta do contrato. 
 
 

Loures, 12 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 284/2020 
 

Considerando o conteúdo da informação com o 
registo I/15028/2020, referente à decisão de 
adjudicação do procedimento de Prestação de 
Serviços na Área de Seguros - CP N.º 16/2020 - 
PABS/200/2020. 
 
Proponho, que o Conselho de Administração 
delibere aprovar e posterior envio aos Municípios 
de Loures e Odivelas, o Relatório Final, a Decisão 
de Adjudicação do procedimento da Prestação de 
Serviços na Área dos Seguros à Companhia de 
Seguros Allianz Portugal, SA., pelo valor global de 
947.034,71 € (novecentos e quarenta e sete mil e 
trinta e quatro euros e setenta e um cêntimos), a 
minuta de contrato ao abrigo do art.º 98.º do CCP 
e as notas de encomenda a serem comprometidas 
orçamentalmente, após decisão de adjudicação. 
 
Proponho que o Conselho de Administração 
delibere aprovar. 

 
Presidente do Conselho de Administração 

 
(a) Hugo Martins 

 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
n.º __/20/CP 

 
CP 16/2020 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
NA ÁREA DE SEGUROS 

 
Entre: 
 
PRIMEIRO: Serviços lntermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, adiante designado como primeiro 
outorgante ou entidade adjudicante, com sede na 
Rua Ilha da Madeira, n.º 2, em Loures (NIPC) n.º 
680009671 representado neste ato por Hugo 
Manuel dos Santos Martins, Presidente do 
Conselho de Administração, no uso de 
competência delegada, conferida por deliberação 
do Conselho de Administração de 25.10.2019; 
 
 
 

SEGUNDO: Companhia de Seguros Allianz 
Portugal, SA, adiante designada como segundo 
outorgante ou adjudicatário, pessoa coletiva 
(NIPC) n.º 500069514, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial, com sede na 
R. Andrade Corvo, 32, 1069-014 Lisboa, 
representada neste ato por ……….., portador do 
Cartão do Cidadão/Bilhete de Identidade com o n.º 
…….. , na qualidade de representante legal da 
……… , o qual tem poderes para outorgar o 
presente contrato, conforme consta da Certidão 
Permanente com o Código de Acesso ……… , 
subscrita em …….. e válida até …… , consultada 
na presente data, documento que se anexa a este 
Contrato. 
 
É acordado, e pelo presente reduzido a escrito, o 
Contrato de Prestação de Serviços na área de 
Seguros, adjudicado ao segundo outorgante, 
mediante Concurso Público, pelo Conselho de 
Administração destes Serviços a …….. , aprovado 
pela Câmara Municipal de Loures a ……. e pela 
Câmara Municipal de Odivelas a ........., e que se 
rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1.ª 

(Objeto do Contrato) 
 

1- O presente contrato tem por objeto a 
Prestação de Serviços na área de Seguros. 

 
2- O adjudicatário obriga-se a efetuar a 

Prestação de Serviços, nos termos exigidos 
pelo Caderno de Encargos do Concurso e 
Cláusulas Técnicas, bem como de acordo com 
a sua Proposta datada de 11.09.2020. 

 
Cláusula 2.ª 

(Preço contratual) 
 

Pela execução deste contrato e pelo cumprimento 
das demais obrigações decorrentes do mesmo, a 
entidade adjudicante pagará ao adjudicatário o 
valor global de 947.034,71 € (novecentos e 
quarenta e sete mil e trinta e quatro euros e 
setenta e um cêntimos) isento de IVA de acordo 
com os seguintes preços por ramo de seguro: 
 
Acidentes de trabalho: 640.285,10 € (seiscentos e 
quarenta mil duzentos e oitenta e cinco euros e 
dez cêntimos). 
 
Multirriscos: 19.013,86 € (dezanove mil e treze 
euros e oitenta e seis cêntimos). 
 
Responsabilidade Civil: 90.081,00 € (noventa mil e 
oitenta e um euros). 
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Frota Automóvel: 197.654,75 € (cento e noventa e 
sete mil seiscentos e cinquenta e quatro euros e 
setenta e cinco cêntimos). 

 
Cláusula 3.ª 

(Condições de pagamento) 
 

1. Os pagamentos decorrentes do presente 
contrato serão efetuados mediante 
transferência bancária, até sessenta dias após 
entrada de cada fatura, que deverá ser 
rececionada na R. Ilha da Madeira, n.º 2 - 
2674-504 Loures, no prazo máximo de 5 dias 
úteis da data da sua emissão. 

 
2. Em caso de discordância por parte da 

entidade adjudicante quanto aos valores 
indicados na fatura, deve esta comunicar ao 
adjudicatário, por escrito, os respetivos 
fundamentos, ficando este obrigado a prestar 
os esclarecimentos necessários ou a proceder 
à emissão de nova fatura corrigida. 

 
Cláusula 4.ª 

(Prazo de execução do contrato) 
 

O contrato terá início de produção de efeitos no 
dia imediatamente seguinte ao da notificação ao 
adjudicatário da atribuição do visto pelo Tribunal 
de Contas, nunca podendo produzir o mesmo 
efeitos, antes de 1 de fevereiro 2021. 

 
Cláusula 5.ª 

(Caução e outras garantias) 
 

Para garantia do exato e pontual cumprimento das 
obrigações assumidas neste contrato, o segundo 
outorgante prestou, a favor do primeiro outorgante, 
caução no valor total de ……… € (…………..), 
correspondente a 5% do preço total da 
adjudicação, com exclusão do IVA, através de 
…………. . 

 
Cláusula 6.ª 

(Classificação orçamental 
da dotação da despesa) 

 
(a Divisão Financeira inscreverá o compromisso) 

 
Cláusula 7.ª 

(Gestor do Contrato) 
 

O Primeiro Outorgante nomeia como Gestor do 
Contrato, Filipe Santos, Chefe da Divisão 
Financeira dos SIMAR, que irá acompanhar 
permanentemente a execução deste. 

 
 
 
 

Cláusula 8.ª 
(Resolução do contrato) 

 
1. O incumprimento, por qualquer das partes, 

dos deveres resultantes do presente contrato, 
confere, nos termos do disposto no CCP, à 
outra parte o direito de resolver o contrato, 
sem prejuízo das correspondentes 
indemnizações legais. 

 
2. O direito de resolução será exercido se, após 

notificação do não cumprimento das suas 
obrigações e decorrido o prazo que lhe for 
fixado na notificação, o adjudicatário não tiver 
sanado o incumprimento. 

 
3. Em caso de resolução esta produzirá efeitos 

na data indicada na notificação enviada ao 
adjudicatário. 

 
Cláusula 9.ª 

(Subcontratação 
e Cessão da posição contratual) 

 
A cessão da posição contratual e subcontratação 
pelo cocontratante no contrato são admitidas pela 
entidade adjudicante, mediante observação dos 
termos previstos, designadamente, nos artigos 
316.º a 318.º-A e 319.º a 321.º do Código dos 
Contratos Públicos. 

 
Cláusula 10.ª 

(Outros Encargos) 
 

Todas as despesas decorrentes da celebração do 
presente contrato e bem assim os encargos de 
natureza fiscal são da responsabilidade do 
adjudicatário. 

 
Cláusula 11.ª 

(Documentos Integrantes) 
 

Fazem parte integrante deste contrato e a eles se 
recorrerá quando necessário: 
 
a) Os esclarecimentos e as retificações relativos 

ao caderno de encargos do concurso; 
b) O caderno de encargos; 
c) A proposta adjudicada. 

 
Cláusula 12.ª 

(Interpretação de dúvidas ou divergências) 
 

1. As normas constantes do Código dos 
Contratos Públicos relativas à fase de 
formação e de execução do contrato 
prevalecem sobre quaisquer disposições das 
peças do procedimento com elas 
desconformes. 
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2. Em caso de dúvidas ou no caso de ocorrerem 
divergências entre os vários documentos que 
se consideram integrados no presente 
Contrato, se não puderem solucionar-se pelas 
regras gerais de interpretação, prevalecem os 
documentos pela ordem indicada na cláusula 
anterior. 

 
Cláusula 13.ª 

(Foro competente) 
 

Para dirimir as questões emergentes do presente 
contrato será competente o Tribunal Administrativo 
de Círculo de Lisboa. 

 
Cláusula 14.ª 

(Disposições finais) 
 

1. O presente contrato foi precedido de Concurso 
Público, autorizado por deliberação do 
Conselho de Administração dos SIMAR de 
16.06.2020, (no uso de competências 
delegadas por deliberação de 27.11.2017), 
aprovado pelas Câmaras Municipais de 
Loures e Odivelas em 01.07.2020 e 
24.06.2019 . respetivamente. As mesmas 
deliberações que aprovaram as peças do 
procedimento nomearam os elementos do Júri 
e o Gestor do Contrato 

 
2. A decisão de adjudicação e a aprovação da 

minuta relativa ao presente contrato constam 
da deliberação do Conselho de Administração 
dos SIMAR de _ ._.2020, aprovadas pela 
Câmara Municipal de Loures em _ ._ .2020 e 
pela Câmara Municipal de Odivelas em _._ 
.2020, no uso de competências delegadas na 
deliberação supra referida. 

 
3. O encargo total, resultante do presente 

contrato, é de 947.034,71 € (novecentos e 
quarenta e sete mil e trinta e quatro euros e 
setenta e um cêntimos). 

 
4. Considerando que a despesa inerente ao 

contrato será satisfeita pela dotação da 
classificação económica inscrita na 
cabimentação orçamental n.º …… e referente 
às notas de encomenda n.ºs 20/00476, 
20/00477, 20/00478 e 20/00479. 

 
5. O encargo deste contrato para o ano 

económico de 2020 é de 0,00 € (zero), para o 
ano económico de 2021 é de 893.677,62 € 
(oitocentos e noventa e três mil seiscentos e 
setenta e sete euros e sessenta e dois 
cêntimos) e para o ano económico de 2021 é 
de 53.357.09 € (cinquenta e três mil trezentos 
e cinquenta e sete euros e nove cêntimos). 

 

6. Os pagamentos ao abrigo do presente 
contrato serão efetuados após verificação dos 
formalismos legais em vigor para o 
processamento das despesas públicas. 

 
7. Depois de o segundo outorgante ter feito 

prova relativa a situações de impedimento o 
contrato é elaborado em dois exemplares, 
sendo um exemplar para cada um dos 
outorgantes, os quais declararam celebrá-lo 
livremente, pelo que vai ser assinado pelos 
representantes de ambas as partes. 

 
 

Loures, … de ………. de 2020 
 

Primeiro Outorgante 
 
 

Segundo Outorgante 
 
 
 

ANEXO III 
 

Proposta de Preço 
 

Filipe Alexandre Eugénio Rodrigues, portador do Cartão 
de Cidadão xxxxxxx, na qualidade de representante 
legal da Companhia de Seguros Allianz Portugal SA, 
depois de ter tomado conhecimento do objeto da 
prestação do serviço decorrente da Aquisição de 
Apólices de Seguros que os Serviços 
lntermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas pretende levar a efeito, 
a que se refere o anúncio de concurso publicado no 
Diário da República, n.º 9134/2020, de 14 de agosto de 
2020, obriga-se a efetuar a referida prestação de 
serviços nos termos constantes do programa de seguros 
que integra o caderno de encargos, considerando um 
prazo contratual de 12 meses, pelo custo total anual de 
947.034,71 € (nove centos e quarenta e sete mil e trinta 
e quatro euros e setenta e um cêntimos). O valor acima 
indicado é decomposto da seguinte forma: 
 

Descrição Preços 

Seguro de Acidentes de Trabalho 640.285,10 € 

Seguro de Multirriscos 19.013,86 € 

Seguro de Frota Automóvel 197.654,75 € 

Seguro de Responsabilidade Civil 
Exploração 

90.081,00 € 

 
 
Às quantias supra mencionadas não acrescerá o 
imposto sobre o valor acrescentado, em virtude da 
prestação de serviço em causa estar isenta, conforme 
n.º 29 do artigo 9.º do CIVA. 
 
Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, 
em tudo o que respeita à execução do seu contrato, ao 
que se achar prescrito na legislação portuguesa em 
vigor. 
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Lisboa, 10 de setembro de 2020 
 

Filipe Rodrigues 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
 
 
 
 
Empreitada para a construção do “Reservatório 
de Pedernais” - CP 4/2020 - PEMP/5/2020 
Proposta de aprovação da proposta n.º 287/2020, 
de 30 de outubro, do Conselho de Administração 
dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 550/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Os Serviços Intermunicipalizados 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 74.ª Reunião Ordinária, de 30 
de outubro de 2020, aprovou e remeteu aos 
Municípios de Loures e Odivelas a proposta 
n.º 287/2020 respeitante ao indeferimento dos 
pedidos de prorrogação do prazo de 
apresentação de propostas, relativos ao 
procedimento da empreitada para a 
construção do “Reservatório de Pedernais” - 
CP 4/2020 - PEMP/5/2020. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto do 
n.º 4 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 287/2020 de 30 de outubro do CA dos SIMAR. 

 
 

Loures, 12 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 287/2020 
 

Considerando o conteúdo da informação com o 
registo I/15768/2020, referente à prorrogação do 
prazo de apresentação de propostas para o 
Procedimento por Concurso Público da 
Empreitada de Construção do Reservatório dos 
Pedernais - CP 4/2020 - PEMP/5/2020; 
 
Considerando a deliberação do Conselho de 
Administração na sua 73.ª Reunião Ordinária, 
realizada a 16 de outubro de 2020, ratificando a 
concordância em conformidade com o proposto 
pelos serviços em que atendia à prorrogação do 
prazo solicitado pelas firmas Casais - Engenharia 
e Construção S.A., e a TOELTA - Gestão de 
Investimento e Concessões, S.A.; 
 
Considerando a análise do júri do concurso 
(reunido a 16.10.2020) em que propõe o 
indeferimento tácito, por considerar que a 
fundamentação apresentada não reflete o 
interesse da generalidade dos possíveis 
concorrentes e da entidade adjudicante. 
 
Proponho, que o Conselho de Administração 
delibere aprovar o indeferimento expresso da 
prorrogação do prazo de apresentação de 
propostas e posterior envio aos Municípios de 
Loures e Odivelas. 

 
Vogal do Conselho de Administração 

 
(a) Mónica Vilarinho 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
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Substituição das Condutas de Distribuição na 
Urbanização da Codivel - Fase 1” - CP 11/2020 - 
PEMP - 11/2020 
Proposta de aprovação da proposta n.º 289/2020, 
de 30 de outubro, do Conselho de Administração 
dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 551/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios Loures e Odivelas 
(SIMAR) procederam à abertura de 
procedimento de uma empreitada de 
“Substituição das Condutas de Distribuição na 
Urbanização da Codivel - Fase 1” - CP 
11/2020 - PEMP - 11/2020; 

 
B. O Conselho de Administração (CA) dos 

SIMAR, na sua 74.ª Reunião Ordinária, de 30 
de outubro de 2020, aprovou e remeteu aos 
Municípios de Loures e Odivelas a proposta 
n.º 289/2020 respeitante à rejeição da lista de 
erros e omissões, apresentada por um dos 
interessados relativos ao procedimento da 
empreitada “Substituição das Condutas de 
Distribuição na Urbanização da Codivel - Fase 
1” - CP 11/2020 - PEMP - 11/2020. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto da 
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), delibere aprovar a 
proposta n.º 289/2020, de 30 de outubro, do CA 
dos SIMAR. 

 
 

Loures, 12 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 289/2020 
 

Considerando o conteúdo da informação com o 
registo I/16085/2020, referente à pronúncia sobre 
a lista de erros e omissões da Empreitada de 
Substituição das Condutas de Distribuição na 
Urbanização da Codivel - Fase 1, por Concurso 
Público CP 11/2020; 
 
Considerando que foi apresentada lista de erros e 
omissões por um dos interessados e que após 
análise, o júri propõe a rejeição dos erros e 
omissões, pronúncia que, nos termos da alínea b) 
do n.º 5 do artigo 50.º do CPP, requer a decisão do 
órgão competente de contratar. 
 
Proponho que o Conselho de Administração 
delibere aprovar a rejeição da lista de erros e 
omissões e posterior envio aos Municípios de 
Loures e Odivelas. 

 
 

Vogal do Conselho de Administração 
 

(a) Mónica Vilarinho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Prestação de Serviços de Recolha Mecanizada 
de Resíduos de Contentores Urbanos - 10 
Circuitos, dividido em 3 Lotes - CP N.º 25/2020 - 
PABS/299/2020 
Proposta de aprovação da proposta n.º 297/2020, 
de 30 de outubro, do Conselho de Administração 
dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, de 
aprovação do Relatório Final e de adjudicação da 
Prestação de Serviços de Recolha Mecanizada de 
Resíduos de Contentores Urbanos - 10 Circuitos, 
dividido em 3 Lotes - Lote 1 à Empresa RRI - 
Serviços Ambientais, S.A., Lote 2 à Empresa RRI - 
Serviços Ambientais, S.A., e Lote 3 à Empresa 
Ecoambiente, S.A., e de aprovação da minuta dos 
contratos. 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 552/2020 
 

Considerando que: 
 
A. Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) procederam à abertura de 
procedimento relativo a “Prestação de 
Serviços de Recolha Mecanizada de Resíduos 
de Contentores Urbanos - 10 Circuitos, 
dividido em 3 Lotes - CP N.º 25/2020 - 
PABS/299/2020; 

 
B. O Conselho de Administração (CA) dos 

SIMAR, na sua 74.ª Reunião Ordinária, de 30 
de outubro de 2020, aprovou e remeteu aos 
Municípios de Loures e Odivelas a proposta 
n.º 297/2020 respeitante à aprovação do 
Relatório Final, a Decisão de Adjudicação 
relativa ao procedimento para Prestação de 
Serviços de Recolha Mecanizada de Resíduos 
de Contentores Urbanos: Lote 1 à Empresa 
RRI - Serviços Ambientais, S.A., num valor 
máximo de 1.075.680,00 € (um milhão, 
setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta 
euros); Lote 2 à Empresa RRI - Serviços 
Ambientais, S.A., num valor máximo de 
1.075.680,00 € (um milhão, setenta e cinco 
mil, seiscentos e oitenta euros) e Lote 3 à 
Empresa Ecoambiente, S.A., num valor 
máximo de 1.520.640,00 € (um milhão, 
quinhentos e vinte mil, seiscentos e quarenta 
euros), e respetivas minutas dos contratos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere aprovar a 
proposta n.º 297/2020, de 30 de outubro, do CA 
dos SIMAR: 
 
1. ao abrigo do disposto dos n.ºs 3 e 4 do artigo 

148.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, na versão atual (Código da 
Contratação Pública), aprovar o Relatório Final 
e a adjudicação da Prestação de Serviços de 
Recolha Mecanizada de Resíduos de 
Contentores Urbanos- 10 Circuitos, dividido 
em 3 Lotes - CP N.º 25/2020 - PABS/299/2020 
: Lote 1 à Empresa RRI - Serviços Ambientais, 
S.A., num valor máximo de 1.075.680,00 € 
(um milhão, setenta e cinco mil, seiscentos e 
oitenta euros); Lote 2 à Empresa RRI - 
Serviços Ambientais, S.A., num valor máximo 
de 1.075.680,00 € (um milhão, setenta e cinco 
mil, seiscentos e oitenta euros) e Lote 3 à 
Empresa Ecoambiente, S.A., num valor 
máximo de 1.520.640,00 € (um milhão, 

quinhentos e vinte mil, seiscentos e quarenta 
euros); 

 
2. ao abrigo do artigo 98.º do mesmo diploma 

legal a aprovação da minuta dos contratos. 
 
 

Loures, 9 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 297/2020 
 

Considerando o conteúdo da informação com o 
registo I/16079/2020, referente à decisão de 
adjudicação do procedimento para Prestação de 
Serviços de Recolha Mecanizada de Resíduos de 
Contentores Urbanos - 10 Circuitos, dividido em 3 
Lotes - CP N.º 25/2020 - PABS/299/2020. 
 
Proponho que o Conselho de Administração 
delibere aprovar e posterior envio aos Municípios 
de Loures e Odivelas, o Relatório Final, a Decisão 
de Adjudicação do procedimento para Prestação 
de Serviços de Recolha Mecanizada de Resíduos 
de Contentores Urbanos: Lote 1 à Empresa RRI - 
Serviços Ambientais, S.A., num valor máximo de 
1.075.680,00 € (um milhão, setenta e cinco mil, 
seiscentos e oitenta euros);Lote 2 à Empresa RRI- 
Serviços Ambientais, S.A., num valor máximo de 
1.075.680,00 € (um milhão, setenta e cinco mil, 
seiscentos e oitenta euros) e Lote 3 à Empresa 
Ecoambiente, S.A., num valor máximo de 
1.520.640,00 € (um milhão, quinhentos e vinte mil, 
seiscentos e quarenta euros), as minutas de 
contrato ao abrigo do art.º 98.º do CCP e as notas 
de encomenda a serem comprometidas 
orçamentalmente, após decisão de adjudicação. 
 
Proponho, ao abrigo da deliberação I/15711/2020, 
(delegação de competências do Vogal do 
Conselho de Administração, Paulo Piteira, no 
Presidente do Conselho de Administração, Hugo 
Martins), que o Conselho de Administração 
delibere aprovar. 
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Presidente do Conselho de Administração 
 

(a) Hugo Martins 
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 

N.º ---/20/CP 
 

CONCURSO PÚBLICO 25/2020 
 

Prestação de Serviço 
de Recolha Mecanizada de Resíduos 

de Contentores Urbanos - 10 Circuitos, 
dividido em 3 Lotes 

 
Lotes 1 e 2 

 
Entre: 
 
PRIMEIRO: Serviços lntermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, adiante designado como primeiro 
outorgante ou entidade adjudicante, com sede na 
Rua Ilha da Madeira, n.º 2, em Loures, (NIPC) n.º 
680009671, representado neste ato por Hugo 
Manuel dos Santos Martins, Presidente do 
Conselho de Administração, no uso de 
competência delegada conferida por deliberação 
do Conselho de Administração de 25/10/2019; 
 
SEGUNDO: R.R.I. Serviços Ambientais, S.A., 
adiante designada como segundo outorgante ou 
adjudicatário, pessoa coletiva (NIPC) n.º 
504982010, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial, com sede em Avenida dos 
Descobrimentos, Edifício Las Vegas 3, n.º 63, 
Concelho de Vila Nova de Famalicão, 
representada neste ato por ……….. , portador do 
Cartão do Cidadão/Bilhete de Identidade com o n.º 
………. , na qualidade de representante legal da 
……….., o qual tem poderes para outorgar o 
presente contrato, conforme consta da Certidão 
Permanente com o Código de Acesso ……….., 
subscrita em ………. e válida até ……., consultada 
na presente data, documento que se anexa a este 
contrato. 
 
É acordado e pelo presente reduzido a escrito, o 
Contrato de Prestação de Serviço de Recolha 
Mecanizada de Resíduos de Contentores Urbanos 
- 10 circuitos, dividido em 3 Lotes - Lotes 1 e 2, 
adjudicados ao segundo outorgante, mediante 
Concurso Público por (identificar decisão de 
adjudicação. aprovação de minuta de contrato e 
respetiva data), e que se rege pelas cláusulas 
seguintes: 

 
 

Cláusula 1.ª 
(Objeto do Contrato) 

 
1- O presente contrato tem por objeto o 

fornecimento de: 
 
Lote 1 - Prestação de Serviço de Recolha 
Mecanizada de Resíduos de Contentores Urbanos 
- 10 circuitos, dividido em 3 Lotes - Três circuitos 
de recolha em período diurno, de 2.ª feira a 
domingo, das 6h às 13h - Três equipas de 
trabalho. 
 
Lote 2 - Prestação de Serviço de Recolha 
Mecanizada de Resíduos de Contentores Urbanos 
- 10 circuitos, dividido em 3 Lotes - Três circuitos 
de recolha em período diurno, de 2.ª feira a 
domingo, das 13h às 20h - Três equipas de 
trabalho. 
 
2- O adjudicatário obriga-se a: 
 
Efetuar a Prestação de Serviço nos termos 
exigidos pelo Caderno de Encargos do Concurso e 
Cláusulas Técnicas, bem como de acordo com a 
sua Proposta datada de 25/09/2020. 

 
Cláusula 2.ª 

(Preço contratual) 
 

Pela execução deste contrato e pelo cumprimento 
das demais obrigações decorrentes do mesmo, a 
entidade adjudicante pagará ao adjudicatário o 
valor de: 
 
Lote 1 - 38,58 € (trinta e oito euros e cinquenta e 
oito cêntimos) por tonelada recolhida, transportada 
e descarregada, de resíduos urbanos, num 
máximo de 1.075.680,00 € (um milhão, setenta e 
cinco mil, seiscentos e oitenta euros), ao qual 
acresce o valor de 64.540,80 € (sessenta e quatro 
mil, quinhentos e quarenta euros e oitenta 
cêntimos) relativo ao imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA). 
 
Lote 2 - 31,70 € (trinta e um euros e setenta 
cêntimos) por tonelada recolhida, transportada e 
descarregada, de resíduos urbanos, num máximo 
de 1.075.680,00 € (um milhão, setenta e cinco mil, 
seiscentos e oitenta euros), ao qual acresce o 
valor de 64.540,80 € (sessenta e quatro mil, 
quinhentos e quarenta euros e oitenta cêntimos) 
relativo ao imposto sobre o valor acrescentado 
(IVA). 
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Cláusula 3.ª 
(Condições de pagamento) 

 
1. Os pagamentos decorrentes do presente 

contrato serão efetuados mediante 
transferência bancária, até sessenta dias após 
entrada de cada fatura que, deverá ser 
rececionada, na R. Ilha da Madeira, n.º 2 - 
2674-504 Loures, no prazo máximo de 5 dias 
úteis da data da sua emissão. 

 
2. Em caso de discordância por parte da 

entidade adjudicante quanto aos valores 
indicados na fatura, deve esta comunicar ao 
adjudicatário, por escrito, os respetivos 
fundamentos, ficando este obrigado a prestar 
os esclarecimentos necessários ou a proceder 
à emissão de nova fatura corrigida. 

 
Cláusula 4.ª 

(Prazos de execução do contrato) 
 

1. O contrato terá um período de vigência de 36 
meses, sem prejuízo das obrigações 
acessórias que devam perdurar para além da 
cessação do contrato. O contrato terá o seu 
termo por efeito do decurso dos 36 meses de 
vigência ou por efeito da realização da 
despesa correspondente ao preço contratual, 
consoante a condição que primeiro se venha a 
verificar. 

 
2. O contrato iniciará a sua produção de efeitos 

no dia imediatamente seguinte ao da 
atribuição do visto ou declaração de 
conformidade por parte do Tribunal de Contas, 
não podendo, em qualquer caso, iniciar-se 
antes do dia 1 de março de 2021. 

 
3. Sem prejuízo das obrigações acessórias que 

devam perdurar para além da cessação do 
contrato, a denúncia do mesmo por qualquer 
das partes que o outorga, opera mediante 
aviso prévio de 90 (noventa) dias 
relativamente ao termo do período de vigência 
contratual, do 12.º (décimo segundo) e 24.° 
(vigésimo quarto) mês, por escrito, através de 
e-mail e enviado para o endereço de e-mail 
que conste do contrato a celebrar. 

 
Cláusula 5.ª 

(Penalidades/sanções contratuais) 
 

1. O incumprimento dos prazos fixados no 
presente contrato, confere ao primeiro 
outorgante o direito a ser indemnizado através 
da aplicação de sanções pecuniárias, nos 
termos da cláusula 11 do caderno de 
encargos. 

 

1.1. Sempre que um circuito não seja realizado na 
totalidade, a penalidade será o preço/tonelada 
contratado x 5; 

1.2. Sempre que haja interrupção do serviço 
planeado, num período a 6 horas, sem acordo 
entre as partes, a penalidade será o 
preço/tonelada contratado x 12; 

1.3. Caso durante o serviço, o adjudicatário 
danifique algum contentor, deverá proceder à 
substituição da peça danificada ou do 
contentor, no prazo máximo de 30 dias, sob 
pena de se aplicar uma penalização no valor 
correspondente ao preço da aquisição do 
mesmo; 

1.4. O respetivo valor acumulado, não poderá 
exceder 20% do preço contratual; 

1.5. Caso seja atingido o limite previsto no número 
anterior e a entidade adjudicante decida não 
proceder à resolução do contrato, por dela 
resultar grave dano para o interesse público, 
aquele limite é elevado para 30%. 

 
Cláusula 6.ª 

(Caução e outras garantias) 
 

Para garantia do exato e pontual cumprimento das 
obrigações assumidas neste contrato, o segundo 
outorgante prestou, a favor do primeiro outorgante, 
caução no valor total de 107.568,00 € (cento e 
sete mil, quinhentos e sessenta e oito euros), 
correspondente a 5% do preço total da 
adjudicação de ambos os Lotes, com exclusão do 
IVA, através de ……… (identificar a forma e o 
documento). 

 
Cláusula 7ª. 

(Classificação orçamental 
da dotação da despesa) 

 
(a Divisão Financeira inscreverá o compromisso) 

 
Cláusula 8.ª 

(Gestor do Contrato) 
 

O Primeiro Outorgante nomeia como Gestor do 
Contrato, Hélder Jorge Oliveira da Silva Lucas, 
Chefe de Divisão dos Resíduos Urbanos dos 
SIMAR, email: geral@simar-louresodivelas.pt, que 
irá acompanhar permanentemente a execução 
deste. 

 
Cláusula 9.ª 

(Resolução do contrato) 
 

1. O incumprimento, por qualquer das partes, 
dos deveres resultantes do presente contrato 
confere, nos termos do disposto no CCP, à 
outra parte o direito de resolver o contrato, 
sem prejuízo das correspondentes 
indemnizações legais. 
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2. O direito de resolução será exercido se, após 
notificação do não cumprimento das suas 
obrigações e decorrido o prazo que lhe for 
fixado na notificação, o adjudicatário não tiver 
sanado o incumprimento. 

 
3. Em caso de resolução esta produzirá efeitos 

na data indicada na notificação enviada ao 
adjudicatário. 

 
Cláusula 10.ª 

(Subcontratação 
e Cessão da posição contratual) 

 
A cessão da posição contratual e subcontratação 
pelo cocontratante no contrato são admitidas pela 
entidade adjudicante, mediante observação dos 
termos previstos, designadamente, nos artigos 
316.º a 318.º-A e 319.º a 321.º do Código dos 
Contratos Públicos. 

 
Cláusula 11.ª 

(Documentos Integrantes) 
 

Fazem parte integrante deste contrato e a eles se 
recorrerá quando necessário: 
 
a) Os suprimentos dos erros e das omissões ao 

caderno de encargos identificados pelos 
concorrentes, expressamente aceites pelo 
órgão competente para a decisão de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos 
ao caderno de encargos do concurso; 

c) O caderno de encargos; 
d) A proposta adjudicada. 

 
Cláusula 12.ª 

(Interpretação de dúvidas ou divergências) 
 

1. As normas constantes do Código dos 
Contratos Públicos relativas à fase de 
formação e de execução do contrato 
prevalecem sobre quaisquer disposições das 
peças do procedimento com elas 
desconformes. 

 
2. Em caso de dúvidas ou no caso de ocorrerem 

divergências entre os vários documentos que 
se consideram integrados no presente 
Contrato, se não puderem solucionar-se pelas 
regras gerais de interpretação, prevalecem os 
documentos pela ordem indicada na cláusula 
anterior. 

 
Cláusula 13.ª 

(Foro competente) 
 

Para dirimir as questões emergentes do presente 
contrato será competente o Tribunal Administrativo 
de Círculo de Lisboa. 

Cláusula 14.ª 
(Disposições finais) 

 
1. O presente contrato foi precedido de 

procedimento de Concurso Público autorizado 
pelo Conselho de Administração dos SIMAR 
de 27/07/2020, no uso de competências 
delegadas por deliberação de 27/11/2017, 
aprovado pelas Câmaras Municipais de 
Loures e de Odivelas em 12/08/2020 e 
05/08/2020 respetivamente. As mesmas 
deliberações que aprovaram as peças do 
procedimento nomearam os elementos do Júri 
e o Gestor do Contrato. 

 
2. A decisão de adjudicação e a aprovação da 

minuta relativa ao presente contrato constam 
da deliberação da/o (entidade que adjudicou e 
aprovou), de _/_/___, no uso de competências 
delegadas na deliberação supra referida. 

 
3. O encargo total de ambos os Lotes, com 

exclusão do IVA, resultante do presente 
contrato, é de 2.151.360,00 € (dois milhões, 
cento e cinquenta e um mil, trezentos e 
sessenta euros), sendo 1.075.680,00 € (um 
milhão, setenta e cinco mil, seiscentos e 
oitenta euros), o valor contratual para o Lote 1 
e o mesmo valor contratual, a saber, 
1.075.680,00 € (um milhão, setenta e cinco 
mil, seiscentos e oitenta euros), para o lote 2, 
conforme cláusula 2.ª. 

 
4. O encargo deste contrato, para cada um dos 

Lotes, para o ano económico de 2020 é de 0 € 
(zero euros), para o ano económico de 2021 é 
de 411.746,40 € (quatrocentos e onze mil, 
setecentos e quarenta e seis euros e quarenta 
cêntimos), com IVA incluído, para o ano 
económico de 2022 é de 411.746,40 € 
(quatrocentos e onze mil, setecentos e 
quarenta e seis euros e quarenta cêntimos), 
com IVA incluído e para o ano económico de 
2023 é de 316.728,00 € (trezentos e dezasseis 
mil, setecentos e vinte e oito euros), com IVA 
incluído. 

 
5. Os pagamentos ao abrigo do presente 

contrato serão efetuados após verificação dos 
formalismos legais em vigor para o 
processamento das despesas públicas. 

 
6. Depois de o segundo outorgante ter feito 

prova relativa a situações de impedimento o 
contrato é elaborado em dois exemplares, 
sendo um exemplar para cada um dos 
outorgantes, os quais declararam celebrá-lo 
livremente, pelo que vai ser assinado pelos 
representantes de ambas as partes. 
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Loures, … de ………. de 2020 
 
 

Primeiro Outorgante 
 
 

Segundo Outorgante 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 

N.º ---/20/CP 
 

CONCURSO PÚBLICO 25/2020 
 

Prestação de Serviço 
de Recolha Mecanizada de Resíduos 

de Contentores Urbanos - 10 Circuitos, 
dividido em 3 Lotes 

 
Lote 3 

 
Entre: 
 
PRIMEIRO: Serviços lntermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, adiante designado como primeiro 
outorgante ou entidade adjudicante, com sede na 
Rua Ilha da Madeira, n.º 2, em Loures (NIPC) n.º 
680009671 representado neste ato por Hugo 
Manuel dos Santos Martins, Presidente do 
Conselho de Administração, no uso de 
competência delegada conferida por deliberação 
do Conselho de Administração de 25/10/2019; 
 
SEGUNDO: Ecoambiente - Consultores de 
Engenharia, Gestão e Prestação de Serviços, 
S.A., adiante designada como segundo outorgante 
ou adjudicatário, pessoa coletiva (NIPC) n.º 
502877472, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial, com sede em Avenida da 
Quinta Grande, n.º 53, 9.° Andar, Alfragide, 2610-
156 Amadora, representada neste ato por ……. , 
portador do Cartão do Cidadão/Bilhete de 
Identidade com o n.º ……… , na qualidade de 
representante legal da ………… , o qual tem 
poderes para outorgar o presente contrato, 
conforme consta da Certidão Permanente com o 
Código de Acesso …….. , subscrita em …….. e 
válida até …….. , consultada na presente data, 
documento que se anexa a este Contrato. 
 
É acordado e pelo presente reduzido a escrito, o 
Contrato de Prestação de Serviço de recolha 
Mecanizada de Resíduos de Contentores Urbanos 
- 10 circuitos, dividido em 3 Lotes - Lote 3, 
adjudicado ao segundo outorgante, mediante 
Concurso Público por (identificar decisão de 
adjudicação, aprovação de minuta de contrato e 
respetiva data), e que se rege pelas cláusulas 
seguintes: 

Cláusula 1.ª 
(Objeto do Contrato) 

 
1- O presente contrato tem por objeto o 

fornecimento de: 
 
Lote 3 - Prestação de Serviço de Recolha 
Mecanizada de Resíduos de Contentores Urbanos 
- 10 circuitos, dividido em 3 Lotes - Quatro 
circuitos de recolha em período noturno, de 
domingo a sábado, das 23h às 6h - Quatro 
equipas de trabalho. 
 
2- O adjudicatário obriga-se a: 
 
Efetuar a Prestação de Serviço nos termos 
exigidos pelo Caderno de Encargos do Concurso e 
Cláusulas Técnicas, bem como de acordo com a 
sua Proposta datada de 24/09/2020. 

 
Cláusula 2.ª 

(Preço contratual) 
 

Pela execução deste contrato e pelo cumprimento 
das demais obrigações decorrentes do mesmo, a 
entidade adjudicante pagará ao adjudicatário o 
valor de: 
 
Lote 3 - 32,18 € (trinta e dois euros e dezoito 
cêntimos) por tonelada recolhida, transportada e 
descarregada, de resíduos urbanos, num máximo 
de 1.520.640,00 € (um milhão, quinhentos e vinte 
mil, seiscentos e quarenta euros), ao qual acresce 
o valor de 91.238,40 € (noventa e um mil, 
duzentos e trinta e oito euros e quarenta cêntimos) 
relativo ao imposto sobre o valor acrescentado 
(IVA). 

 
Cláusula 3.ª 

(Condições de pagamento) 
 

1. Os pagamentos decorrentes do presente 
contrato serão efetuados mediante 
transferência bancária, até sessenta dias após 
entrada de cada fatura que, deverá ser 
rececionada, na R. Ilha da Madeira, n.º 2 - 
2674-504 Loures, no prazo máximo de 5 dias 
úteis da data da sua emissão. 

 
2. Em caso de discordância por parte da 

entidade adjudicante quanto aos valores 
indicados na fatura, deve esta comunicar ao 
adjudicatário, por escrito, os respetivos 
fundamentos, ficando este obrigado a prestar 
os esclarecimentos necessários ou a proceder 
à emissão de nova fatura corrigida. 
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Cláusula 4.ª 
(Prazos de execução do contrato) 

 
1. O contrato terá um período de vigência de 36 

meses, sem prejuízo das obrigações 
acessórias que devam perdurar para além da 
cessação do contrato. O contrato terá o seu 
termo por efeito do decurso dos 36 meses de 
vigência ou por efeito da realização da 
despesa correspondente ao preço contratual, 
consoante a condição que primeiro se venha a 
verificar. 

 
2. O contrato iniciará a sua produção de efeitos 

no dia imediatamente seguinte ao da 
atribuição do visto ou declaração de 
conformidade por parte do Tribunal de Contas, 
não podendo, em qualquer caso, iniciar-se 
antes do dia 1 de março de 2021. 

 
3. Sem prejuízo das obrigações acessórias que 

devam perdurar para além da cessação do 
contrato, a denúncia do mesmo por qualquer 
das partes que o outorga, opera mediante 
aviso prévio de 90 (noventa) dias 
relativamente ao termo do período de vigência 
contratual, do 12.º (décimo segundo) e 24.° 
(vigésimo quarto) mês, por escrito, através de 
e-mail e enviado para o endereço de e-mail 
que conste do contrato a celebrar. 

 
Cláusula 5.ª 

(Penalidades/sanções contratuais) 
 

1. O incumprimento dos prazos fixados no 
presente contrato, confere ao primeiro 
outorgante o direito a ser indemnizado através 
da aplicação de sanções pecuniárias, nos 
termos da cláusula 11 do caderno de 
encargos. 

 
1.1. Sempre que um circuito não seja realizado na 

totalidade, a penalidade será o preço/tonelada 
contratado x 5; 

1.2. Sempre que haja interrupção do serviço 
planeado, num período a 6 horas, sem acordo 
entre as partes, a penalidade será o 
preço/tonelada contratado x 12; 

1.3. Caso durante o serviço, o adjudicatário 
danifique algum contentor, deverá proceder à 
substituição da peça danificada ou do 
contentor, no prazo máximo de 30 dias, sob 
pena de se aplicar uma penalização no valor 
correspondente ao preço da aquisição do 
mesmo; 

1.4. O respetivo valor acumulado, não poderá 
exceder 20% do preço contratual; 

 
 
 

1.5. Caso seja atingido o limite previsto no número 
anterior e a entidade adjudicante decida não 
proceder à resolução do contrato, por dela 
resultar grave dano para o interesse público, 
aquele limite é elevado para 30%. 

 
Cláusula 6.ª 

(Caução e outras garantias) 
 

Para garantia do exato e pontual cumprimento das 
obrigações assumidas neste contrato, o segundo 
outorgante prestou, a favor do primeiro outorgante, 
caução no valor total de 76.032,00 € (setenta e 
seis mil, e trinta e dois euros), correspondente a 
5% do preço total da adjudicação, com exclusão 
do IVA, através de ……… (identificar a forma e o 
documento). 

 
Cláusula 7ª. 

(Classificação orçamental 
da dotação da despesa) 

 
(a Divisão Financeira inscreverá o compromisso) 

 
Cláusula 8.ª 

(Gestor do Contrato) 
 

O Primeiro Outorgante nomeia como Gestor do 
Contrato, Hélder Jorge Oliveira da Silva Lucas, 
Chefe de Divisão dos Resíduos Urbanos dos 
SIMAR, e-mail: geral@simar-louresodivelas.pt que 
irá acompanhar permanentemente a execução 
deste. 

 
Cláusula 9.ª 

(Resolução do contrato) 
 

1. O incumprimento, por qualquer das partes, 
dos deveres resultantes do presente contrato 
confere, nos termos do disposto no CCP, à 
outra parte o direito de resolver o contrato, 
sem prejuízo das correspondentes 
indemnizações legais. 

 
2. O direito de resolução será exercido se, após 

notificação do não cumprimento das suas 
obrigações e decorrido o prazo que lhe for 
fixado na notificação, o adjudicatário não tiver 
sanado o incumprimento. 

 
3. Em caso de resolução esta produzirá efeitos 

na data indicada na notificação enviada ao 
adjudicatário. 
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Cláusula 10.ª 
(Subcontratação 

e Cessão da posição contratual) 
 

A cessão da posição contratual e subcontratação 
pelo cocontratante no contrato são admitidas pela 
entidade adjudicante, mediante observação dos 
termos previstos, designadamente nos artigos 
316.º a 318.º-A e 319.º a 321.º do Código dos 
Contratos Públicos. 

 
Cláusula 11.ª 

(Documentos Integrantes) 
 

Fazem parte integrante deste contrato e a eles se 
recorrerá quando necessário: 
 
a) Os suprimentos dos erros e das omissões ao 

caderno de encargos identificados pelos 
concorrentes, expressamente aceites pelo 
órgão competente para a decisão de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos 
ao caderno de encargos do concurso; 

c) O caderno de encargos; 
d) A proposta adjudicada. 

 
Cláusula 12ª. 

(Interpretação de dúvidas ou divergências) 
 

1. As normas constantes do Código dos 
Contratos Públicos relativas à fase de 
formação e de execução do contrato 
prevalecem sobre quaisquer disposições das 
peças do procedimento com elas 
desconformes. 

 
2. Em caso de dúvidas ou no caso de ocorrerem 

divergências entre os vários documentos que 
se consideram integrados no presente 
Contrato, se não puderem solucionar-se pelas 
regras gerais de interpretação, prevalecem os 
documentos pela ordem indicada na cláusula 
anterior. 

 
Cláusula 13.ª 

(Foro competente) 
 

Para dirimir as questões emergentes do presente 
contrato será competente o Tribunal Administrativo 
de Círculo de Lisboa. 

 
Cláusula 14.ª 

(Disposições finais) 
 

1. O presente contrato foi precedido de 
procedimento de Concurso Público autorizado 
pelo Conselho de Administração dos SIMAR, 
de 27/07/2020, no uso de competências 
delegadas por deliberação de 27/11/2017, 
aprovado pelas Câmaras Municipais de 

Loures e de Odivelas em 12/08/2020 e 
05/08/2020 respetivamente. As mesmas 
deliberações que aprovaram as peças do 
procedimento nomearam os elementos do Júri 
e o Gestor do Contrato. 

 
2. A decisão de adjudicação e a aprovação da 

minuta relativa ao presente contrato constam 
da deliberação da/o (entidade que adjudicou e 
aprovou), de _/_/___, no uso de competências 
delegadas na deliberação supra referida. 

 
3. O encargo total, com exclusão do IVA, 

resultante do presente contrato, é de 
1.520.640,00 € (um milhão, quinhentos e vinte 
mil, seiscentos e quarenta euros). 

 
4. O encargo deste contrato, para o ano 

económico de 2020 é de 0 € (zero euros), para 
o ano económico de 2021 é de 582.067,20 € 
(quinhentos e oitenta e dois mil, sessenta e 
sete euros e vinte cêntimos), com IVA incluído, 
para o ano económico de 2022 é de 
582.067,20 € (quinhentos e oitenta e dois mil, 
sessenta e sete euros e vinte cêntimos), com 
IVA incluído e para o ano económico de 2023 
é de 447.744,00 € (quatrocentos e quarenta e 
sete mil, setecentos e quarenta e quatro 
euros), com IVA incluído. 

 
5. Os pagamentos ao abrigo do presente 

contrato serão efetuados após verificação dos 
formalismos legais em vigor para o 
processamento das despesas públicas. 

 
6. Depois de o segundo outorgante ter feito 

prova relativa a situações de impedimento o 
contrato é elaborado em dois exemplares, 
sendo um exemplar para cada um dos 
outorgantes, os quais declararam celebrá-lo 
livremente, pelo que vai ser assinado pelos 
representantes de ambas as partes. 

 
 

Loures, … de ………….. de 2020 
 

Primeiro Outorgante 
 
 

Segundo Outorgante 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
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Substituição das Condutas de Distribuição em 
Famões - Fase 1, dividida em 2 lotes” - CP 
118/2020 - PEMP - 11/2020 
Proposta de aprovação da proposta n.º 298/2020, 
de 30 de outubro, do Conselho de Administração 
dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 553/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) procederam à abertura de 
procedimento de uma empreitada de 
“Substituição das Condutas de Distribuição em 
Famões - Fase 1, dividida em 2 lotes” - CP 
118/2020 - PEMP - 11/2020; 

 
B. O Conselho de Administração (CA) dos 

SIMAR, na sua 74.ª Reunião Ordinária, de 30 
de outubro de 2020, aprovou e remeteu aos 
Municípios de Loures e Odivelas a proposta 
n.º 298/2020 respeitante à retificação de erros 
e omissões, e prorrogação do prazo de 
entrega de propostas relativos ao 
procedimento da empreitada “Substituição das 
Condutas de Distribuição em Famões - Fase 
1, dividida em 2 lotes” - CP 118/2020 - PEMP - 
11/2020. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto da 
alínea b) do n.º 5 do artigo 50.º e n.º 4 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 298/2020, de 30 de 
outubro, do CA dos SIMAR. 

 
 

Loures, 9 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 298/2020 
 

Considerando o conteúdo da informação com o 
registo I/16342/2020, referente à pronúncia de 
retificação de erros e omissões e prorrogação do 
prazo da Empreitada de Substituição de Condutas 
em Famões - Fase 1, dividido em 2 lotes, 
CP18/2020 - PEMP/14/2020; 
 
Considerando que o júri do procedimento identifica 
a necessidade de aceitação das retificações de 
erros e omissões de determinados itens e a 
rejeição de outros, sendo que alguns dos itens 
aceites refletem aspetos fundamentais das peças 
do procedimento, implicando a prorrogação do 
prazo de apresentação das propostas. 
 
Proponho, que o Conselho de Administração 
delibere aprovar excecionalmente e posterior 
envio aos Municípios de Loures e Odivelas. 

 
Vogal do Conselho de Administração 

 
(a) Mónica Vilarinho 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
 
 
 
 
Revisão da Norma de Controlo Interno dos 
SIMAR 
Proposta de aprovação da proposta n.º 304/2020, 
de 6 de novembro, do Conselho de Administração 
dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 554/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A Norma de Controlo Interno (NCI) dos 

Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios Loures e Odivelas 
(SIMAR) se encontrava desatualizada e 
necessitava de ser adaptada ao Sistema de 
Normalização Contabilística para as 
Administrações Públicas (SNC-AP); 
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B. O Conselho de Administração (CA) dos 
SIMAR, na sua 17.ª Reunião Extraordinária, 
de 6 de novembro de 2020, aprovou e 
remeteu aos Municípios de Loures e Odivelas 
a proposta n.º 304/2020 respeitante à revisão 
e adaptação ao SNC-AP da Norma de 
Controlo Interno. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no 
ponto 2.9 do Decreto-Lei n.º 54-A/1999, de 22 de 
fevereiro delibere aprovar a proposta n.º 304/2020, 
de 6 de novembro, do CA dos SIMAR, relativa à 
revisão da Norma de Controlo Interno dos SIMAR. 

 
 

Loures, 12 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 304/2020 
 

Considerando o conteúdo da informação com o 
registo I/16890/2020, referente à Norma de 
Controlo Interno - NCI. 
 
Proponho que o Conselho de Administração 
delibere aprovar e posterior envio aos Municípios 
de Loures e Odivelas. 

 
Presidente do Conselho de Administração 

 
(a) Hugo Martins 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O documento Norma de 
Controlo Interno dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas encontra-se disponibilizado em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

CULTURA 
 

Proposta de aprovação da minuta de contrato de 
venda à consignação de Arrobe de Arinto nas lojas 
da Rede de Museus de Loures, e de fixação de 
preço para a respetiva venda ao público. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 555/2020 

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

outras, atribuições no domínio da Cultura, 
nomeadamente, no que concerne ao estímulo 
ao desenvolvimento de atividades que 
promovam a divulgação do Concelho; 

 
B. A produtora local, Thelma Perdigão, com o 

NIF 205302688, manifestou a intenção de 
propor ao Município a venda à consignação, 
nas lojas da Rede de Museus de Loures e no 
Posto de Turismo de Loures, do Arrobe de 
Arinto, com o qual recebeu a Medalha de 
Bronze, no 8.º Concurso Nacional de Doces 
de Fruta Tradicionais Portugueses e o 1.º 
lugar do concurso “À procura do Doce”, 
promovido pelo Município de Loures; 

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

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

 
D. A venda à consignação apresenta vantagens, 

pois permite diversificar a oferta de produtos 
aos visitantes das lojas da Rede de Museus 
de Loures, sem custos para o Município. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo do n.º 7 do artigo 31.º do regulamento 
interno da Rede de Museus de Loures, em 
conjugação com o previsto no n.º 1 do artigo 21.º 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a aprovação 
da minuta de contrato de venda à consignação 
nas lojas da Rede de Museus de Loures, nos 
termos previstos na informação registada sob o 
webdoc n.º E/24435/2020 bem como da fixação de 
preço para a respetiva venda ao público pelo valor 
unitário de 6,00 € (seis euros), IVA incluído à taxa 
legal em vigor, a atualizar anualmente. 
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Loures, 5 de novembro de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

Contrato de Venda em Consignação 
 

Entre 
 
Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público n.º 501294996, com sede na Praça da 
Liberdade, n.º 4, 2674-501 Loures, neste ato 
representado pelo Vice-presidente da Câmara 
Municipal, Paulo Piteira, adiante designado por 
consignatário 
 
e 
 
Thelma Maria Alcobia Perdigão, produtora local, 
com o NIF n.º 205302688, e domicílio profissional 
em MARL - Mercado Abastecedor da Região de 
Lisboa, Avenida de Santa Maria, Pavilhão A01, 
Boxe 105, em São Julião do Tojal, adiante 
designado por consignante. 
 
 
É celebrado e reciprocamente aceite o Contrato de 
Venda em Consignação, que se regerá pelas 
presentes Condições Gerais e anexo, que dele 
fazem parte integrante: 

 
 

Cláusula Primeira 
 

O presente contrato tem por objeto a venda em 
consignação de produto local denominado Arrobe 
de Arinto, na rede de Museus e no Posto de 
Turismo, no concelho de Loures; 

 
 

Cláusula Segunda 
 

O Arrobe de Arinto, propriedade do consignante e 
originário da sua produção, estão sob a 
responsabilidade da Rede de Museus de Loures, 
ou seja, salvaguardada a integridade física dos 
objetos e venda ao público em seu próprio nome. 

 
 

Cláusula Terceira 
 

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

 
 

Cláusula Quarta 
 

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

 
 

Cláusula Quinta 
 

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

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

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

 
 

Cláusula Sexta 
 

A consignante tem o direito a receber 80% do 
valor das vendas apuradas, sendo que, este 
montante é pago contra respetivo documento legal 
comprovativo do dito pagamento, com 
periodicidade trimestral. 

 
 

Cláusula Sétima 
 

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

 
 

Cláusula Oitava 
 

O preço de venda ao público será atualizado 
anualmente. 

 
 

Cláusula Nona 
 

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

 
 

Cláusula Décima 
 

A denúncia do contrato deverá ocorrer com um 
pré-aviso mínimo de 30 dias sobre a data do fim 
do contrato ou de cada uma das suas renovações. 
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Cláusula Décima Primeira 
 

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

 
 

Cláusula Décima Segunda 
 

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

 
 

Município de Loures 
 

Paulo Piteira, 
Vice-Presidente da Câmara Municipal 

 
 

Thelma Maria Alcobia Perdigão 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

AMBIENTE 
 

Proposta de celebração de Protocolo de Parceria 
entre o Município de Loures e a MOBI.E, S.A., 
com vista à Instalação e Exploração de um HUB 
de Carregamento de Veículos Elétricos. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 557/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico da mobilidade elétrica se 

encontra estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
39/2010, de 26 de abril, na sua atual redação 
e a atividade de gestão de operações da rede 
de Mobilidade Elétrica se encontra regulada 
pelo Regulamento n.º 854/2019 da Entidade 
Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE); 

 
 

B. A MOBI.E, S.A. é a Entidade Gestora da 
Mobilidade Elétrica (EGME), conforme 
disposto no ponto único do Despacho n.º 
6826/2015, de 18 de junho do Ministério do 
Ambiente, Ordenamento do Território e 
Energia que remete para o n.º 10 do artigo 5.º 
do Decreto-Lei n.º 90/2014, de 11 de junho 
que estabelece o Regime Jurídico da 
Mobilidade Elétrica, aplicável à organização, 
acesso e exercício das atividades relativas à 
mobilidade elétrica, nos exatos termos 
definidos pelo artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 
39/2010, de 26 de abril; 

 
C. O Município detém atribuições em matéria de 

Energia, Transportes, Comunicações e 
Promoção do Desenvolvimento conforme 
previsto, nomeadamente, nas alíneas b), c), k) 
e m) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação; 

 
D. O Município de Loures foi um dos pioneiros na 

mobilidade elétrica em Portugal tendo, desde 
2010, instalados 30 postos de carregamento 
de veículos elétricos (VE) da Rede Piloto; 

 
E. Para reforço da rede pública de postos de 

carregamento em Loures está em 
desenvolvimento, desde abril de 2020, o 
“Plano Municipal de Mobilidade Elétrica - 
Expansão da rede de Postos de 
Carregamento de Veículos Elétricos” prevendo 
a instalação de mais de 200 postos no 
horizonte 2025; 

 
F. O Plano Nacional Energia e Clima 2030, 

aprovado em julho 2020, estabelece a meta de 
redução de 40% das emissões de gases de 
efeito de estufa do setor dos transportes e a 
promoção da mobilidade elétrica com vista a 
uma taxa de adoção de veículos elétricos 
acima dos 30%. 

 
G. Atualmente, em Portugal, se encontram em 

circulação cerca de 40 mil veículos elétricos e 
híbridos plug-in com uma franca tendência de 
crescimento; 

 
H. Serão disponibilizadas verbas do Programa de 

Estabilização Económica e Social (PEES), 
com horizonte temporal até ao fim de 2020, 
para reforço da Rede Pública de Mobilidade 
Elétrica nacional, privilegiando a rapidez do 
carregamento através da criação de: 

 
• Rede de Postos de Carregamento Ultrarrápido 

(PCUR) - instalação de 12 PCUR nas 
principais vias de comunicação do país; 
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• Rede de HUBs de carregamento nas 
principais cidades - instalação de 10 HUBs de 
carregamento de veículos elétricos; 

 
I. Cada HUB será constituído por um total de 9 

Postos de Carregamento (PC) permitindo 
carregar até 18 veículos elétricos em 
simultâneo, incluindo: 

 
• 1 Posto de Carregamento Ultrarrápido de 150 

kW, que permite carregar 1 a 2 veículos 
elétricos em cerca de 15 minutos; 

• 3 Postos de Carregamento Rápidos que 
permitem carregar até 6 veículos elétricos em 
cerca de 30 minutos; 

• 5 Postos de Carregamento Normal de 22 kW, 
que permitem carregar até 10 veículos 
elétricos em cerca de 2 horas. 

 
J. A MOBI.E suportará os custos com a 

instalação do HUB de carregamento a instalar 
em Loures, os quais abrangerão, única e 
exclusivamente: 

 
• O fornecimento dos 9 Postos de 

Carregamento e ligação ao respetivo quadro 
elétrico; 

• A construção do ramal de ligação ao quadro 
elétrico do HUB até um comprimento de 50 
(cinquenta) metros; 

• Quando necessário, a instalação de 1 (um) 
posto de transformação. 
 
O valor estimado de um HUB de carregamento 
de VE com estas características ronda os 
300.000,00 € (trezentos mil euros). 
 

K. O local da instalação do HUB de 
carregamento se encontra em análise pelos 
vários serviços municipais (DA, DPGU e 
Gabinete de Planeamento) e será designado 
pelo Município, devendo obrigatoriamente 
reunir as características e condições 
seguintes, sob pena de este não ser instalado: 

 
• Dimensão: 18 lugares de estacionamento, à 

superfície, com uma área mínima de 400 m2 
(considerando 20 m2 por lugar de 
estacionamento acrescido de 40 m2 para área 
técnica); 

• Condições do terreno: estar terraplanado, 
pavimentado e com infraestrutura de 
iluminação; 

• Acessibilidades: Deverá ser de fácil acesso; 
• Localização: Local que desincentive a atos de 

vandalismo e transmita segurança aos 
utilizadores; 

• Integração: Zona de comércio ou de serviços; 

• Tráfego: Esteja numa zona com elevado 
tráfego circundante e acessível; 

 
L. De acordo com a estimativa elaborada pelos 

serviços municipais, a preparação de um local 
com as condições acima descriminadas para a 
instalação do HUB de carregamento de 
veículos elétricos tem um custo estimado para 
o Município de 30.000,00 € (trinta mil euros), 
representando cerca de 10% do valor 
estimado do HUB; 

 
M. Posteriormente, a MOBI.E lançará um 

concurso público com vista à concessão da 
exploração, operação e manutenção do HUB 
de carregamento de veículos elétricos, pelo 
prazo de 10 (dez) anos, a um operador de 
postos de carregamento devidamente 
licenciado. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea u) do número 1 do Artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, aprovar a celebração do Protocolo de 
Parceria entre o Município de Loures e a MOBI.E, 
S.A., nos termos da minuta que se anexa, com 
vista à Instalação e Exploração de um HUB de 
Carregamento de Veículos Elétricos. 

 
 

Loures, 12 de novembro de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

          
 
 

PROTOCOLO DE PARCERIA 
 

RELATIVO À INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO 
DE UM HUB DE CARREGAMENTO 

DE VEÍCULOS ELÉTRICOS 
 

Entre: 
 
MOBl.E, S.A., com o número de pessoa coletiva 
509767605, com sede na Rua Engenheiro 
Frederico Ulrich, n.º 2650, 4470-605 Moreira da 
Maia, aqui representada por Luís Carlos Antunes 
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Barroso, na qualidade de Presidente, e por 
Alexandre Garção Nunes Videira, na qualidade de 
Vogal do Conselho de Administração, com 
poderes para outorgarem o presente Protocolo 
(doravante, a "Mobi.E") 
 
e 
 
MUNICÍPIO DE LOURES, pessoa coletiva n.º 
501294996, com sede na Praça da Liberdade 
2674-501 Loures, aqui representado por 
Bernardino Soares, na qualidade de Presidente da 
Câmara Municipal, o qual outorga no presente 
Protocolo na indicada qualidade e em 
representação do Município (doravante, o 
"Município") 
 
conjuntamente designados por "Partes". 
 
Considerando que: 
 
A. Através da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 41/2020, o Governo aprovou o 
Programa de Estabilização Económica e 
Social (doravante, "PEES") com horizonte 
temporal até ao fim de 2020, o qual preconiza 
um quadro de intervenções que visam garantir 
uma progressiva estabilização nos planos 
económico e social para fazer face às 
inúmeras consequências resultantes das 
medidas excecionais adotadas para combater, 
na vertente sanitária, a pandemia causada 
pelo vírus SARS-CoV2; 

 
B. Entre as medidas de dinamização económica 

preconizadas no PEES inclui-se o lançamento 
de um vasto conjunto de obras, de execução 
célere e disseminada pelo território, que 
possam absorver algum do impacto da crise 
económica provocada pela pandemia, 
designadamente na área da mobilidade 
sustentável; 

 
C. No contexto acima referido, o PEES prevê o 

reforço da rede nacional de carregamento de 
veículos elétricos, com principal enfoque na 
rapidez do carregamento, a realizar através da 
MOBI.E, designadamente através da criação 
de uma rede de hubs de carregamento de 
veículos elétricos nas principais cidades do 
país, envolvendo a instalação de 10 hubs de 
carregamento, num máximo de 1 por 
município; 

 
D. Após a análise conjunta, do Governo e da 

MOBI.E, da distribuição da população e dos 
consumos da rede de mobilidade elétrica, 
procedeu-se a uma seleção dos Municípios 
com maior potencial para receber os hubs de 
carregamento, tendo-se concluído que o 
Município de Loures é um deles; 

E. Constitui objetivo do Município a 
descarbonização da economia, 
designadamente através de promoção de uma 
mobilidade sustentável, baseada na utilização 
de transportes com baixo impacto ambiental, 
e, como tal, a instalação e exploração de um 
hub de carregamento para veículos elétricos 
no território do concelho assume grande 
relevância; 

 
F. O Município detém, nos termos das alíneas b), 

c), k) e n) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
atual redação, atribuições nos domínios da 
energia, dos transportes, do ambiente e do 
urbanismo; 

 
G. Os custos com a instalação do hub de 

carregamento serão suportados, dentro de 
determinadas condições, pela MOBI.E, 
cabendo ao Município a seleção do espaço 
para instalação dos mesmos. 

 
 
É celebrado entre as Partes o presente Protocolo, 
que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 
 

Cláusula Primeira 
Objeto 

 
1. Através do presente Protocolo, as Partes 

estabelecem uma parceria tendente à 
instalação e exploração de 1 (um) hub de 
carregamento de veículos elétricos no território 
do Município, definindo os respetivos termos e 
condições. 

 
2. O hub de carregamento a que se refere o 

número anterior será constituído por 1(um) 
posto de carregamento ultrarrápido (150 KW), 
3 (três) postos de carregamento rápido (50 
KW) e 5 (cinco) postos de carregamento 
normais (22 KW). 

 
 

Cláusula Segunda 
Local da instalação do hub de carregamento 

 
1. O hub de carregamento será instalado no 

território do Município, em local a designar por 
este. 

 
2. O local da instalação deverá reunir as 

características e condições definidas no Anexo 
I ao presente Protocolo, sob pena de o hub de 
carregamento não ser instalado. 

 
3. O Município indica à MOBI.E o local escolhido 

para a instalação do hub de carregamento no 
prazo de 15 dias a contar da data de 
assinatura do presente Protocolo. 
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Cláusula Terceira 
Custos com a instalação 
do hub de carregamento 

 
1. A MOBI.E suportará os custos com a 

instalação do hub de carregamento, os quais 
abrangerão, única e exclusivamente: 

 
a. O fornecimento dos 9 (nove) postos de 

carregamento referidos no n.º 2 da Cláusula 
Primeira e respetiva ligação ao quadro 
elétrico; 

b. A construção do ramal de ligação ao quadro 
elétrico do hub de carregamento, até um 
comprimento de 50 (cinquenta) metros; 

c. Quando necessária, a instalação de 1(um) 
posto de transformação. 

 
2. Os eventuais custos que decorram do não 

cumprimento das condições previstas no 
número anterior serão integralmente 
suportados pelo Município. 

 
 

Cláusula Quarta 
Exploração, operação e manutenção 

do hub de carregamento 
 

1. A MOBI.E procederá ao lançamento de um 
concurso público com vista à concessão, pelo 
prazo de 10 (dez) anos, da exploração, 
operação e manutenção do hub de 
carregamento a um operador de pontos de 
carregamento (OPC) devidamente licenciado. 

 
2. As regras e condições estabelecidas no 

concurso público para a concessão da 
exploração, operação e manutenção do hub 
de carregamento respeitarão o estipulado no 
presente Protocolo, bem como a legislação 
nacional e qualquer regulamento municipal 
sobre mobilidade elétrica, caso exista. 

 
 

Cláusula Quinta 
Obrigações do Município 

 
Além das demais obrigações previstas no 
presente Protocolo, o Município obriga-se a: 
 
a. Disponibilizar 18 (dezoito) lugares de 

estacionamento à superfície para serem afetos 
ao hub de carregamento, com as condições 
previstas no Anexo I ao presente Protocolo; 

b. Se aplicável, emitir, em nome do 
concessionário a quem for atribuída a 
exploração, operação e manutenção do hub 
de carregamento, licença de utilização do 
domínio público válida até ao termo do prazo 

da concessão definido no n.º 1 da cláusula 
anterior; 

c. Restringir o estacionamento, nos lugares de 
estacionamento afetos ao hub de 
carregamento, apenas a veículos elétricos em 
carga; 

d. Fiscalizar as situações de estacionamento 
indevido ou abusivo no local onde será 
instalado o hub de carregamento, nos termos 
da lei aplicável. 

 
 

Cláusula Sexta 
Contrapartidas 

 
O presente Protocolo não implicará o pagamento 
de qualquer contrapartida entre as Partes. 

 
 

Cláusula Sétima 
Comunicação 

 
As partes comprometem-se a desenvolver 
atividades de comunicação e promoção do projeto 
e da construção e exploração do hub de 
carregamento, tendo associada a imagem da 
MOBI.E e do Município, as quais deverão alinhar-
se e respeitar os objetivos definidos no Plano de 
Comunicação da Mobilidade Elétrica da MOBI.E. 

 
 

Cláusula Oitava 
Entrada em vigor e duração 

 
O Protocolo entra em vigor na data da sua 
assinatura e vigora até ao termo do contrato 
relativo à exploração, operação e manutenção do 
hub de carregamento a celebrar nos termos 
previstos na Cláusula Quarta. 

 
 

Cláusula Nona 
Dúvidas e omissões 

 
As Partes comprometem-se a resolver entre si, de 
forma consensual, qualquer dúvida ou lacuna, 
segundo o princípio geral mais favorável à 
prossecução da finalidade e dos objetivos visados 
com o presente Protocolo. 
 
O presente Protocolo é assinado eletronicamente 
pelos representantes dos Outorgantes. 

 
 

Loures, [...] de [....] de 2020 
 
 

Pela MOBI.E, S.A. 
 

Luís Barroso, Presidente 



 

 
N.º 23 

 

 
 

18 de NOVEMBRO 
de 2020 

 
 
 
 

45 

 

Alexandre Videira, Administrador 
 
 

Pelo Município, 
 

Bernardino Soares, Presidente 
 
 

ANEXO I 
 

CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES 
DO LOCAL DE INSTALAÇÃO 

DO HUB DE CARREGAMENTO 
 

Localização: deverá estar num local que 
desincentive atos de vandalismo e transmita 
segurança aos utilizadores; 
 
Integração: deverá estar integrado numa zona de 
comércio ou de serviços; Tráfego: deverá estar 
numa zona com elevado tráfego circundante e 
acessível; 
 
Dimensão: deverá ter capacidade para comportar 
18 (dezoito) lugares de estacionamento à 
superfície, com uma área mínima de 400 m2 
(considerando 20 m2/por lugar estacionamento + 
40 m2 para área técnica); 
 
Ligação à rede elétrica: privilegiam-se espaços 
onde haja 670 KVA de potência disponível nas 
imediações; 
 
Terrapleno: deverá estar terraplanado; 
 
Condições do terreno: deverá estar pavimentado e 
com infraestrutura de iluminação; Acessibilidades: 
deverá ser de fácil acesso; 
 
Licenciamento: deverá ser licenciado para o efeito. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Processo n.º 33/DA 
Parque de Estacionamento e Área Envolvente 
na Quinta de Santa Teresa, em Camarate 
Proposta de aprovação dos trabalhos 
complementares, da proposta de preço 
apresentada pelo empreiteiro e a respetiva ordem 
de execução de trabalhos complementares, com 
consequente modificação objetiva do contrato, de 
aprovação da prorrogação de prazo de execução 
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 558/2020 
 

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

empreitada de obras públicas da empreitada 
do “Parque de Estacionamento e Área 
Envolvente, na Quinta de Santa Teresa, em 
Camarate” - Processo n.º 33/DA”, com o 
número 14/2020, em 05/02/2020, com o valor 
de 385.911,42 € + IVA e com prazo de 
execução de 150 dias; 

 
B. Em cumprimento do disposto pelos números 3 

e 4 do artigo 378.º do CCP, o empreiteiro 
apresentou algumas questões relacionadas 
com a execução da obra, devidamente 
enquadradas na informação anexa (registo 
documental E/114570/2020), 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 
27.187,43 €, 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 11.410,80 € + IVA a título de 
trabalhos complementares imprevisíveis, 
correspondente a 2,96% do preço contratual e 
em respeito pelos limites impostos na alínea b) 
do n.º 4 do artigo 370.º do CCP e no valor de 
15.776,63 € + IVA a título de trabalhos 
complementares não previstos, 
correspondentes a 4,09% do valor de 
adjudicação e em respeito pelos limites 
impostos na alínea b) do n.º 2 do artigo 370.º 
do CCP; 

 
E. Tendo em consideração a aprovação de 

trabalhos complementares resultantes de 
circunstâncias imprevisíveis na 67.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal, no valor de 
1.979,41 €, o somatório dos trabalhos 
complementares já aprovados e ora propostos 
atinge o valor de 13.390,71 €, correspondente 
a 3,47% do preço contratual e em 
cumprimento do disposto pela alínea b) do n.º 
4 do artigo 370.º do CCP; 
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F. 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 das alíneas a) do n.º 2 e a) 
do n.º 4, ambas do artigo 370.º do CCP; 

 
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. A natureza e caraterísticas dos trabalhos 

complementares relativos à reparação de um 
muro de suporte colapsado determinaram a 
formalização por parte do empreiteiro de um 
pedido de prorrogação do prazo de execução 
da empreitada, de 15 dias, 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 e considerada adequada, 
nos termos do disposto pelo n.º 1 do artigo 
374.º e do artigo 373.º do CCP, a prorrogação 
proporcional de mais 5 dias para realização 
dos restantes trabalhos complementares 
elencados. 

 
 
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, números 2 e 4 do artigo 374.º e 
378.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: 
 
1. Aprovar os trabalhos complementares 

identificados, no valor total de 27.187,43 €, 
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 a prorrogação de prazo de execução 

da obra proporcionalmente, por 20 dias, 
contados da data de comunicação da ordem 
de execução dos trabalhos complementares 
pelo dono de obra ao empreiteiro, nos termos 
do disposto pelo n.º 1 do artigo 371.º e pelos 
artigos 373.º e 374.º, todos do CCP; 

 

3. Aprovar a delegação no Presidente da 
Câmara da competência para adjudicação dos 
trabalhos complementares e aprovação da 
minuta do contrato. 

 
 

Loures, 11 de novembro de 2020 
 

O Vice-Presidente da Câmara 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata) 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

Processo n.º 1175-G/DOM 
Escola Básica João Villaret - Construção de 
Pavilhão Gimnodesportivo 
Proposta de adjudicação da empreitada à 
empresa Teixeira Pinto & Soares, S.A., com o 
prazo de execução de 400 dias seguidos, de 
aprovação da minuta do contrato, de nomeação de 
novo Gestor de Contrato, e de delegação de 
competências no Presidente da Câmara para 
decisão de eventuais reclamações da minuta. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 559/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A 5 de setembro de 2019 a Câmara Municipal 

de Loures publicou, em Diário da República, 
anúncio visando a celebração de um contrato 
de empreitada de obras públicas designado 
“Escola Básica João Villaret - Construção do 
Pavilhão Gimnodesportivo - Loures”; 

 
B. No âmbito do procedimento acima identificado, 

o Município procedeu à adjudicação do 
mesmo à concorrente RUCE - Construção e 
Engenharia, Lda., nos termos do Relatório 
Final produzido, que se anexa; 

 
C. Não obstante, a concorrente Teixeira Pinto & 

Soares, S.A. impugnou a adjudicação, através 
da ação de contencioso pré-contratual no 
âmbito do processo n.º 701/20.7BELSB, 
peticionando, entre outros, a exclusão da 
empresa adjudicatária, por considerar 
extemporânea a proposta apresentada, e uma 
nova adjudicação, a qual deveria recair em si; 
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D. A 12/10/2020 foi o Município notificado da 
sentença proferida no âmbito do processo 
judicial mencionado no ponto anterior, 
julgando “…procedente os pedidos (i) de 
anulação da adjudicação e do contrato, bem 
como (ii) da condenação do município a 
adjudicar a proposta da autora.” (autora - leia-
se Teixeira Pinto & Soares, S.A.); 

 
E. O disposto nas informações n.º 045/GCJ/PR, 

de 2020.10.14 e n.º 314/DO/PB, de 
2020.11.11, com a proposta de adjudicação da 
empreitada com base na sentença proferida. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, 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, e 
do n.º 1 do artigo 73.º, n.º 1 do artigo 76.º, do n.º 1 
do artigo 98.º, dos artigos 102.º e 109.º, todos do 
CCP: 
 
1. A adjudicação da empreitada denominada 

“Escola Básica João Villaret - Construção do 
Pavilhão Gimnodesportivo - Loures” à 
empresa Teixeira Pinto & Soares, S.A., com o 
prazo de execução de 400 dias seguidos e o 
valor de 2.664.179,04 € (dois milhões, 
seiscentos e sessenta e quatro mil e cento e 
setenta e nove euros e quatro cêntimos) 
acrescido de IVA, à taxa legal em vigor; 

 
2. A aprovação da minuta do contrato, de acordo 

com os elementos em anexo; 
 
3. A nomeação de novo Gestor de Contrato, o 

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

 
4. A delegação de competências no Presidente 

para decisão de eventuais reclamações da 
minuta, nos termos e para os efeitos previstos 
no artigo 102.º do CCP. 

 
 

Loures, 12 de novembro de 2020. 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
 

EMPREITADA 
 

Entre: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço de 
correio eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante 
designado por Primeiro Contraente ou Dono de 
Obra, neste ato representado por Bernardino José 
Torrão Soares, que também usa assinar 
Bernardino Soares, Primeiro Outorgante, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 
Loures 
 
e 
 
Sociedade Teixeira, Pinto & Soares, S.A., titular do 
número único de matrícula na Conservatória do 
Registo Comercial e de pessoa coletiva número 
503864960, com sede na Rua do Outeiro, n.º 677, 
Zona Industrial de Telões, 4600-758 Amarante, 
com endereço de correio eletrónico 
geral@tps.com.pt, com o capital social de 
1.750.000,00 euros, matriculada na Conservatória 
do Registo Comercial de Amarante, titular do 
Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas número 
29132-PUB, adiante designada por Segundo 
Contraente ou Empreiteiro, neste ato representada 
por .......................... , Segundo Outorgante, na 
qualidade de ………… da mencionada sociedade, 
conforme Certidão Permanente do Registo 
Comercial online visualizada na presente data, 
através do código de acesso ……… , válida até ... 
de ………. de 20 .. . 
 
É celebrado o presente Contrato de Empreitada de 
Obras Públicas, precedido de concurso público, 
aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 
Loures, tomada na sua 43.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 31 de julho de 2019, publicitado na 
2.ª Série do Diário da República números 170, e 
199, respetivamente de 5 de setembro de 2019 e 
16 de outubro de 2019, e disponibilizado na 
mesma data na plataforma VortalNext, e do 
despacho do Primeiro Outorgante de aprovação 
dos erros e omissões, datado de 9 de outubro de 
2019, com a aprovação da adjudicação e da 
minuta de contrato, nos termos da deliberação da 
Câmara Municipal de Loures, tomada na sua … ª 
Reunião Ordinária, realizada em ….. de ………… 
de 2020 que se rege pelas cláusulas seguintes e 
no omisso pelas disposições contidas no Código 
dos Contratos Públicos e legislação aplicável ao 
objeto do contrato: 
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Cláusula Primeira - O contrato tem por objeto a 
realização da empreitada designada "Escola 
Básica João Villaret - Construção do Pavilhão 
Gimnodesportivo - Loures", nas condições 
estabelecidas na proposta do Empreiteiro, nas 
cláusulas do Caderno de Encargos, dos erros e 
omissões, bem como os esclarecimentos ao 
mesmo e demais elementos escritos, desenhados 
e patenteados, documentos que aqui se dão por 
integralmente reproduzidos e que ficam 
arquivados, constituindo parte integrante do 
presente contrato, de acordo com o previsto no 
artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
Cláusula Segunda - O Empreiteiro obriga-se a 
executar a empreitada no prazo de 400 
(quatrocentos) dias seguidos, a contar da data da 
consignação ou da comunicação da aprovação do 
plano de segurança e saúde em obra, se esta for 
posterior. 
 
Cláusula Terceira - 1. O preço contratual desta 
Empreitada é de 2.664.179,04 € (dois milhões, 
seiscentos e sessenta e quatro mil, cento e 
setenta e nove euros e quatro cêntimos), 
acrescido do IVA - Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, à taxa legal em vigor, se 
legalmente devido. 
 
2. A despesa resultante do presente contrato será 
satisfeita pela dotação orçamental seguinte: 
classificação orgânica: classificação 
económica:............... classificação funcional: 
.......... e inscrito na Rubrica do Plano Número: 
....… 
 
3. Ao contrato foi atribuída a ficha de compromisso 
com o número 2020/…… , datado de …... de 
....................de 2020. 
 
Cláusula Quarta - O pagamento devido será 
efetuado nos termos definidos na Cláusula 34.ª e 
no n.º 4 da Cláusula 55.ª, ambas do Caderno de 
Encargos, assim como na Proposta do 
Empreiteiro. 
 
Cláusula Quinta - A caução oferecida para 
execução do contrato foi prestada através de 
garantia bancária com o número ………. , emitida 
em ... de ………. de 2020, pelo …………………..., 
com sede ………….. , no valor de 133.208,95 € 
(cento e trinta e três mil, duzentos e oito euros e 
noventa e cinco cêntimos), a favor do Município de 
Loures, correspondente a 5% do preço contratual. 
 
Cláusula Sexta - 1. Para reforço da caução 
prestada, com vista a garantir o exato e pontual 
cumprimento das obrigações contratuais, às 
importâncias que o Empreiteiro tiver a receber em 
cada um dos pagamentos parciais previstos é 

deduzido o montante correspondente a 5% desse 
pagamento. 
 
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, 
ser substituído por depósito de títulos, garantia 
bancária ou seguro-caução, nos mesmos termos 
previstos para a caução referida na cláusula 
anterior. 
 
Cláusula Sétima - 1. A revisão dos preços 
contratuais, como consequência de alteração dos 
custos de mão-de-obra, de materiais ou de 
equipamentos de apoio durante a execução da 
empreitada, é efetuada na modalidade de 
"Fórmula", nos termos do disposto no Decreto-Lei 
número 6/2004, de 6 de janeiro, sendo a fórmula 
de revisão a utilizar a constante do n.º 5 da 
Cláusula 55.ª do Caderno de Encargos. 
 
2. Os diferenciais de preços, para mais ou para 
menos, que resultem da revisão de preços da 
empreitada são incluídos nas situações de 
trabalhos. 
 
Cláusula Oitava - Em caso de violação dos 
prazos contratuais, as sanções serão aplicadas 
nos termos da Cláusula 11.ª do Caderno de 
Encargos. 
 
Cláusula Nona - O prazo de garantia varia em 
função dos tipos de defeitos, nos termos da 
Cláusula 44.ª do Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Décima - Para todas as questões 
emergentes do contrato será competente o 
Tribunal Administrativo com competência territorial 
para o Concelho de Loures, com expressa 
renúncia a qualquer outro. 
 
Cláusula Décima Primeira - 1. Fazem parte 
integrante do contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, bem 
como os esclarecimentos e retificações relativos 
ao Caderno de Encargos; 
b) O Caderno de Encargos, a proposta adjudicada 
e os esclarecimentos sobre a mesma, prestados 
pelo adjudicatário. 
 
2. Em caso de divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 
pela ordem pela qual são indicadas nesse número. 
Quando a divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato, 
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 
ajustamentos propostos e aceites pelo 
adjudicatário. 
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Cláusula Décima Segunda - Foi designado pelo 
Contraente Público, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 290.º-A do Código dos 
Contratos Públicos, gestor do contrato o 
Engenheiro Paulino Reis. 
 
Cláusula Décima Terceira - As notificações e 
comunicações entre os Contraentes relativas à 
fase de execução do contrato devem ser 
efetuadas por correio eletrónico para os seguintes 
endereços: 
 
- MUNICÍPIO DE LOURES: 

paulino_mgreis@cm-loures.pt 
 
- TEIXEIRA, PINTO & SOARES, S.A.: 

geral@tps.com.pt 
 
Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus 
representados, aceitam o presente contrato nas 
condições exaradas. 
 
Pelo Segundo Contraente foram exibidos os 
seguintes documentos: 
 
... 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 
 

Processo n.º 39506/L/OR/2001 
Comissão de Administração Conjunta do 
Bairro das Coroas B 
Proposta de aprovação dos projetos de 
infraestruturas, do valor das taxas urbanísticas 
devidas pela emissão da licença de loteamento e 
pela realização, manutenção e reforço de 
infraestruturas, de fixação de prazo para a 
conclusão das obras de urbanização, de 
aprovação do valor de caução para garantia das 
obras de urbanização e de aprovação da emissão 
do alvará de licença de loteamento e das 
respetivas condições, nos termos das informações 
dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 560/2020 

 
Considerando: 
 
A. A formalização do procedimento de 

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

B. A anterior deliberação de reunião de Câmara 
de 08.09.2008 que aprovou o projeto de 
loteamento deste bairro, ainda que de acordo 
com o Plano Diretor Municipal (PDM) que 
esteve em vigor até 18 de junho de 2015; 

 
C. Os direitos validamente constituídos por 

aquele ato de aprovação e, por não haver 
fundamentos que determinem a 
implementação das novas regras de 
ordenamento introduzidas pelo novo PDM; 

 
D. A demonstração do enquadramento do projeto 

de loteamento com o PDM publicado a 18 de 
junho de 2015, atual instrumento de gestão; 

 
E. O referido na informação n.º 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere nos termos do 
disposto nos art.ºs 24.º a 29.º da Lei n.º 91/95, de 
2 de setembro, com a redação vigente, 
subsidiariamente pelas disposições do DL n.º 
555/99, de 16 de dezembro, igualmente na 
redação vigente, e nas condições expressas nas 
informações técnicas referidas, relativamente aos 
seguintes pontos: 
 
1. Aprovar os projetos de infraestruturas; 
 
2. Aprovar o valor das taxas urbanísticas devidas 

pela emissão da licença de loteamento e pela 
realização, manutenção e reforço de 
infraestruturas; 

 
3. Fixar o prazo para a conclusão das obras de 

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

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

loteamento e as respetivas condições. 
 
 

Loures, 11 de novembro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 67.373/URB_L_E/2019 
Manuel António Seixas Esteves 
Proposta de isenção do cumprimento da totalidade 
dos lugares de estacionamento exigíveis por via 
do PDM, nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 561/2020 

 
Considerando: 
 
A. Que no âmbito do processo de licenciamento 

urbanístico n.º 67.373/URB_L_E/2019 se 
pediu a legalização de obras de alteração e 
ampliação de interiores e exteriores, num 
edifício de uso habitacional; 

 
B. Que o edifício se insere em área urbana 

consolidada de Sacavém, com perfis 
transversais de arruamentos já delimitados; 

 
C. Que por aplicação dos critérios de 

dimensionamento de lugares de 
parqueamento, nos termos do RPDM, seria 
exigível a criação de mais dois lugares de 
estacionamento; 

 
D. Que é tecnicamente impossível dotar o edifício 

de mais lugares de estacionamento do que o 
previsto, sendo impossível assegurar a criação 
de mais dois lugares; 

 
E. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, 
expressos no documento E/12779/2020, 
quanto à possibilidade de aplicar a exceção de 
isenção de dotação de estacionamento nos 
termos do n.º 3 do Art.º 150.º do RPDM e 
alínea c) do n.º 1 do art.º 33.º do RMEU; 

 
F. O parecer favorável da Junta de Freguesia da 

União das Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho, expressa no documento 
E/102456/2020. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 67.373/URB_L_E/2019, em nome de 
Manuel António Seixas Esteves, que se refere à 
licença administrativa de legalização de 
edificação, em zona habitacional consolidada, de 
edifício de habitação, localizada no Largo 1.º de 
Maio n.º 6 B, em Sacavém, na Freguesia de União 
das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, ao 

abrigo da exceção prevista nos termos do n.º 3 do 
artigo 150.º do Regulamento do PDM, conjugado 
com o disposto na alínea c) do n.º 1 e do n.º 6 do 
artigo 33.º do RMEU, aprovar: 
 
A isenção do cumprimento da totalidade dos 
lugares de estacionamento (2 lugares). 
 
... 

 
Loures, 2 de novembro de 2020 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO 
 

Proposta de celebração de Protocolo de 
Cooperação entre o Município de Loures, a 
Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, a Agência Portuguesa do Ambiente e a 
Associação dos Beneficiários de Loures, para a 
manutenção e gestão do Parque da Várzea e 
Costeiras de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 529/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A Várzea e Costeiras de Loures ocupam uma 

vasta área do nosso território e são 
estruturantes para a coesão territorial, para a 
conciliação do meio urbano e rural do nosso 
concelho; para a compatibilização da produção 
agrícola com as de conservação da natureza, 
de regulação ambiental, biodiversidades, 
recreio e lazer por parte da população;  

 
B. O PDM de Loures operacionalizou a UOPG - 

Várzea e Costeiras de Loures, visando 
concretizar o Parque da Várzea e Costeiras de 
Loures, nas freguesias de Frielas, Loures, 
Santo Antão do Tojal, São Julião do Tojal, 
Unhos, Bobadela e São João da Talha, áreas 
maioritariamente inseridas em RAN e REN. Na 
área de influência desta UOPG insere-se o 
Aproveitamento Hidroagrícola de Loures 
(AHL), que visa mitigar as inundações e 
defender terrenos agrícolas; 
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C. O Município de Loures elaborou um Plano 
Estratégico de Reabilitação das linhas de água 
do Município de Loures e tem vindo a preparar 
intervenções de controlo sustentável de cheias 
em diversas linhas de água no nosso 
concelho; 

 
D. Na área de influência da UOPG Várzea e 

Costeiras de Loures conflui a intervenção de 
várias entidades: Câmara Municipal de Loures, 
Agência Portuguesa do Ambiente, Direção-
Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural 
e Associação de Beneficiários de Loures, com 
diferentes competências, em matéria de 
controlo de cheias e de regularização fluvial; 

 
E. Se verificam acrescidas dificuldades de 

intervenção adequadas, por parte das 
entidades com responsabilidades no terreno, 
contribuindo para que as linhas de água e 
respetivos taludes dos valados do sistema de 
defesa se encontrem, sistematicamente, 
invadidos por canavial e outras espécies 
infetantes que reduzem a vazão, dificultam os 
trabalhos de desobstrução e contribuem para 
o agravamento da qualidade química da água 
nas linhas de água, tal como expresso na 
informação técnica n.º 21/GP/TM, anexa à 
presente proposta; 

 
F. No âmbito da concretização do Parque da 

Várzea e Costeiras de Loures, existem 
intenções municipais com vista à fruição das 
funções de lazer e recreio, a par da promoção 
da mobilidade suave, por via da 
implementação de uma rede de caminhos e 
percursos pedonais e cicláveis na Várzea e 
Costeiras de Loures; 

 
G. O objetivo de otimizar a gestão na área de 

intervenção da UOPG, prevista no PDM; de 
regular as condições para a sua concretização 
e a articulação entre as entidades no que se 
refere à gestão de linhas de água e respetivos 
diques marginais, integrando funções de 
regulação ambientação, de lazer e recreio; 

 
H. A necessidade de articular as competências 

das várias entidades, de forma mais expedita 
e de consensualizar as intervenções no 
território, garantindo não só as funções de 
regulação ambiental, bem como de fruição e 
lazer, na Várzea e Costeiras de Loures; 

 
I. Foi estimado que o custo por metro linear será 

de 70,77 €, com diferentes níveis de 
intervenção e custos, em cada ano de duração 
do protocolo, tal como referido, em detalhe, na 
informação técnica n.º 21/GP/TM, anexa a 
esta proposta; 

J. Se encontra em execução o Projeto de 
Controlo Sustentável de Cheias na Ribeira da 
Póvoa e Rio de Loures, cuja candidatura ao 
PO SEUR foi aprovada, em que, recorrendo a 
técnicas de engenharia natural, irá reduzir o 
caudal afluente à Zona Crítica; promover o 
escoamento rápido da Zona Crítica e ainda a 
regularização do sistema fluvial destas linhas 
de água; 

 
K. Ponderadas as vantagens para o território e a 

sua população e os custos, e o objetivo de 
criar as condições necessárias para um 
adequado controlo de cheias, de regulação 
fluvial, de regular as condições para 
prosseguimento de projetos e intervenção na 
área da influência da UOPG da Várzea e 
Costeiras de Loures, em benefício da coesão 
territorial, da regulação ambiental, da 
valorização da atividade agrícola existente, da 
segurança de pessoas e bens, e aliando a 
possibilidade de fruição por parte da 
população. 

 
 
Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal 
de Loures, delibere, ao abrigo das atribuições 
previstas nas alíneas h), k) e n) do n.º 2 do art.º 
23.º, e da competência estabelecida na alínea k) 
do n.º 1 do art.º 33.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, constante do Anexo I da Lei n.º 
75/2013 e ainda nos termos do artigo 101.º do 
Código do Procedimento Administrativo: 
 
Aprovar a celebração de um protocolo de 
cooperação para a manutenção e gestão do 
Parque da Várzea e Costeiras de Loures, entre o 
Município de Loures, DGADR, APA e ABL, cujo 
conteúdo integral faz parte da informação técnica 
n.º 21/GP/TM. de 26 de outubro de 2020, anexa à 
presente proposta. 

 
 

Loures, 29 de outubro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Protocolo de 
Colaboração com a DGADR, a APA e a ABL, e 
respetivas telas anexas, encontra-se 
disponibilizado em Anexo, nas páginas finais da 
presente edição. 
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EDUCAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO SOCIOEDUCATIVA 
 

Proposta de transferência de verbas, no âmbito do 
Projeto Escolas com Teatro, para diversas 
entidades. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 562/2020 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito do Projeto Escola com Teatro, e no 

sentido de promover e estimular a 
continuidade do trabalho desenvolvido pelos 
responsáveis dos grupos de teatro nas 
escolas, importa apoiar financeiramente a 
prática teatral no espaço escolar; 

 
B. A arte em geral e o teatro em particular 

contribuem para o crescimento artístico dos 
alunos, mas também, pela abrangência dos 
conteúdos, para o seu crescimento emocional. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, 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, aprovar a transferência de verbas, no âmbito 
do Projeto Escolas com Teatro, às diversas 
entidades, nos moldes previstos na Informação n.º 
163/DISE/PP, de 16.10.2020, no valor de 4.500,00 
€ (quatro mil e quinhentos euros). 

 
 

Loures, 29 de outubro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

INFORMAÇÃO n.º 163/DISE/PP (extrato) 
 

Grupos de Teatro Escolar 
 
Considerando as dinâmicas teatrais nas escolas do 
concelho de Loures, pretende-se através da presente 
informação efetuar um ponto de situação dos grupos 
que estão no presente ano letivo a retomar a atividade, 
pelo que se lista o seguinte: 
 
Escola Secundária de Camarate - o professor Jorge 
Parente tentará apresentar um trabalho, no final do ano 
letivo, com os alunos da escola secundária. 
 

Escola Profissional de Transportes de Loures - IPTrans - 
a escola está disponível para colaborar nas iniciativas 
do departamento, uma vez que mantém as dinâmicas 
teatrais. 
 
Agrupamento de Escolas Maria Keil - à semelhança de 
anos transatos estão a trabalhar com o intuito de 
apresentarem um espetáculo no final do ano letivo, 
conforme indicação da prof.ª Joana Ferreira. 
 
Agrupamento de Escolas General Humberto Delgado - 
este grupo, constituído por ex-alunos, tem uma 
componente de teatro de amadores, mas está integrado 
numa escola. Há ainda uma disciplina curricular, no 3.º 
ciclo do ensino básico, a partir da qual o prof. Alfredo 
Brissos conta preparar um trabalho final. 
 
Agrupamento de Escolas São João da Talha - a prof.ª 
Laura Pereira tem a intenção de preparar um trabalho 
para apresentação pública. O Núcleo de Teatro, na 
Escola Secundária de São João da Talha, tem tido a 
particularidade de ser intergeracional, porquanto integra 
alunos e seniores de São João da Talha. 
 
Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro - a prof.ª 
Carina Silva, com formação em teatro, leciona no 3.º 
ciclo e na Escola Secundária de Sacavém; em anos 
anteriores tem participado em iniciativas municipais. 
 
Agrupamento de Escolas da Portela e Moscavide - a 
docente Paula Ângelo tem um grupo de alunos, 
essencialmente do secundário, com o qual trabalha no 
âmbito do teatro. 
 
Agrupamento de Escolas 4 de outubro - a prof.ª Sandra 
Nunes continua a trabalhar com alunos da EB de 
Bucelas e pretende colaborar, sempre que possível, em 
iniciativas municipais. 
 
Agrupamento de Escolas Luís Sttau Monteiro - a prof.ª 
Cristina Figueira irá dar continuidade ao trabalho 
desenvolvido com um grupo de alunos da EB Luís Sttau 
Monteiro. 
 
Um dos estímulos à atividade teatral nas escolas é, 
claramente, o apoio financeiro, pelo que é importante a 
sua continuidade. Desta feita, propõe-se a atribuição de 
500,00 € a cada entidade acima indicada, sendo que 
para o proposto, cujo valor totaliza 4.500,00 €, existe 
verba disponível na rubrica 0504/0405010802 A 44 2016 
- analítica 94.2.5.1.04.1 O - Escola com Teatro. 
 
Relativamente aos anos transatos, refere-se que em 
2016, no âmbito da Escola com Teatro, foram 
realizados, pelos grupos de teatro escolar, 7 
espetáculos e em 2017 foram efetuadas 10 
apresentações públicas para a comunidade educativa. 
 
Em 2018 foram realizadas 11 apresentações que 
tiveram lugar em diversos locais, designadamente, 
equipamentos municipais, escolas e outros, tais como, 
Junta de Freguesia, IPSS, equipamentos do movimento 
associativo. Naquele ano, em cada escola com atividade 
teatral, no total 8, foi ainda realizado, pelo Bica Teatro, o 
espetáculo Karingana e o ateliê Contos Contigo. 
 



 

 
N.º 23 

 

 
 

18 de NOVEMBRO 
de 2020 

 
 
 
 

53 

 

Por fim, em 2019 foram realizadas, ao longo do ano 
letivo, 10 apresentações públicas do trabalho 
desenvolvido pelas escolas do concelho de Loures. 
 
Em 2020, perspetivavam-se uma série de 
apresentações ao longo dos meses de maio e junho 
que, em virtude da situação epidemiológica, não se 
realizaram. 
… 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de transferência de verbas às entidades 
parceiras no serviço de acompanhamento às 
refeições dos alunos do 1.º Ciclo, no âmbito do 
Serviço de Apoio à Família. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 564/2020 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família 

existem algumas entidades parceiras que, em 
colaboração com o Município, apoiam o 
acompanhamento às refeições; 

 
 

B. O contexto de pandemia COVID-19 veio trazer 
uma maior necessidade de recursos humanos 
no acompanhamento às refeições, devido à 
existência de vários turnos e necessidade de 
higienização dos espaços entre turnos; 

 
C. É necessário suportar as despesas efetuadas 

com o apoio ao acompanhamento às refeições 
dos alunos do 1.º ciclo, nos meses de 
setembro e outubro de 2020; 

 
D. As entidades parceiras e os valores das 

verbas a transferir, para cada uma, 
encontram-se descritas na Informação n.º 
583/DE-DASE/LM, datada de 10 de novembro 
de 2020, que se encontra em anexo e que faz 
parte integrante da presente proposta. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea hh), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a transferência de verbas às 
entidades parceiras nos moldes previstos na 
informação n.º 583/DE-DASE/LM. 

 
 

Loures, 12 de novembro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 

 
 

Entidade Equipamento Educativo N.º auxiliares/horas 
autorizadas 

N.º horas Valor 
a processar 

Associação de Pais e Enc. de Educação 
da EB n.º 3 Bobadela 
NIF: 504949853 

EB n.º 3 
Bobadela 

2 auxiliares/2h 124h 682,00 € 

Associação de Pais 
e Enc. de Educação 
da EB n.º 1 Bobadela 
NIF: 505293447 

 
EB n.º 1 
Bobadela 

 
2 auxiliares/2h 

 
124h 

682,00 € 

Centro Popular Infantil Nascer do Sol 
NIF: 501391509 

EB n.º 2 Bobadela 2 auxiliares/2h 124h 682,00 € 

Associação de Pais e Enc. de Educação 
da EBI Bobadela 
NIF: 509368212 

 
EBI Bobadela 

 
2 auxiliares/2h 

 
124h 

 
682,00 € 

Associação de Pais e Enc. de Educação 
da Escola Primária n.º 3 de Loures 
NIF: 503058793 

 
EB Fanqueiro 

 
4 auxiliares/2h 

 
248h 

 
1.364,00 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
e Jardim de Infância do Infantado 
NIF: 503845531 

 
 
EB Infantado 

 
 

2 auxiliares/2h 

 
 

124h 

 
 

682,00 € 
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Associação de Pais e Enc. de Educação 
da EB 1 São Julião do Tojal 
NIF: 505198908 

 
EB São Julião do Tojal 

 
4 auxiliares/2h 

 
248h 

 
1.364,00 € 

Associação de Pais 
e Enc. de Educação 
da EB 1 Santo Antão do Tojal 
NIF: 504076116 

 
EB Santo Antão do Tojal 

 
2 auxiliares/2h 

 
124h 

 
682,00 € 

Associação A.P.A.D.L 
(Associação de Pais) 
NIF: 514 036 206 

 
EB A-das Lebres 

 
2 auxiliares/2h 

 
124h 

 
682,00 € 

Irmandade de Santa Casa 
da Misericórdia de Loures 
NIF: 503903051 

 
EB Manjoeira 

 
2 auxiliares/2h 

 
124h 

 
682,00 € 

Associação Reformados Pensionistas 
e Idosos São Julião do Tojal 
NIF: 503180360 

 
EB Zambujal 

 
2 auxiliares/2h 

 
124h 

 
682,00 € 

Associação de Pais, 
Encarregados de Educação 
do Núcleo Escolar de Fanhões 
NIF: 503965685 

 
EB Fanhões 

 
1auxiliar/2h 

 
62h 

 
341,00 € 

Associação Dr. João dos Santos 
NIF: 503045020 

EB n.º 2 Loures 2 auxiliares/2h 124h 682,00 € 

Associação de Pais 
Bússola da Brincadeira 
NIF: 509497810 

 
EB Loures 

 
4 auxiliares/1h 

 
124h 

 
682,00 € 

Associação de Pais e Enc. de Educação 
da EB1/JI Fonte Santa 
NIF: 509065686 

 
EB Fonte Santa 

 
5 auxiliares/2h 

 
310h 

 
1.705,00 € 

Centro Social e Paroquial 
de São Pedro de Lousa 
NIF: 501683755 

JI Salemas 2 auxiliares/2h 124h 682,00 € 

EB Lousa 2 auxiliares/2h 124h 682,00 € 

EB Cabeço de Montachique 2 auxiliares/2h 124h 682,00 € 

Associação de Pais e Enc. de Educação 
da EB Via Rara 
NIF: 504447050 

 
EB Via Rara 

 
2 auxiliares/2h 

 
124h 

 
682,00 € 

Associação de Pais e Enc. de Educação 
da EB1/JI Portela da Azóia 
NIF: 508384320 

 
EB n.º 5 Santa Iria de Azóia 

 
2 auxiliares/2h 

 
124h 

 
682,00 € 

Associação de Pais e Enc. de Educação 
da EB da Covina 
NIF: 507602838 

 
EB Bairro da Covina 

 
2 auxiliares/2h 

 
124h 

 
682,00 € 

Associação de Pais 
e Enc. de Educação 
da EB1/JI do Alto da Eira 
NIF: 501926712 

 
EB Alto da Eira 

 
5 auxiliares/2h 

 
310h 

 
1.705,00 € 

Sítio da Bela Vista 
Associação Pais e Enc. 
Educação 
NIF: 508613418 

 
EB Bela Vista 

 
2 auxiliares/2h 

 
124h 

 
682,00 € 

 
Associação de Pais e Enc. de Educação 
da EB1 n.º 4 de S. João da Talha 
NIF: 503389684 

EB n.º 1 São João da Talha 2 auxiliares/2h30m 155h 852,50 € 

EB n.º 4 São João da Talha 4 auxiliares/2h30m 310h 1.705,00 € 

EB n.º 2 São João da Talha 2 auxiliares/2h30m 155h 852,50 € 

EB Vale Figueira 2 auxiliares/2h30m 155h 852,50 € 

 
 
 
Associação Nossa Senhora dos Anjos 
NIF: 500846740 

EB n.º 3 Sacavém 4 auxiliares/2h 248h 1.364,00 € 

EB Sacavém 4 auxiliares/2h 248h 1.364,00 € 

EBI Bartolomeu Dias 4 auxiliares/2h 248h 1.364,00 € 

EB n.º 3 e EB n.º 1 de Unhos 2 auxiliares/2h30m 155h 852,50 € 

EB Unhos 3 auxiliares/2h 186h 1.023,00 € 
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Associação de Pais e Enc. de Educação 
da EB do Prior Velho 
NIF: 505136562 

 
EB Prior Velho 

 
3 auxiliares/2h 

 
186h 

 
1.023,00 € 

Associação de Pais e Enc. de Educação 
do Agrupamento 
General Humberto Delgado 
NIF: 505426390 

EB SAC 3 auxiliares/2h 186h 1.023,00 € 

EB Quinta do Conventinho 4 auxiliares/2h 248h 1.364,00 € 

EB General Humberto Delgado 1 auxiliar/2h 62h 341,00 € 

Associação O Saltarico 
NIF: 501400206 

EB Fernando Bulhões 3 auxiliares/2h 186h 1.023,00 € 

EB Flamenga 3 auxiliares/2h 186h 1.023,00 € 

Associação Cantinho da Pequenada 
NIF: 503666602 

EB Frielas 3 auxiliares/2h 186h 1.023,00 € 

Associação de Pais 
e Enc. de Ed. da EB1/JI Portela 
NIF: 504927493 

 
EB Portela 

 
6 auxiliares/2h 

 
372h 

 
2.046,00 € 

 
 
 
Associação Escola Comvida 
NIF: 508265339 

EB Fetais 4 auxiliares/1h30m 186h 1.023,00 € 

EB Quinta das Mós 3 auxiliares/2h 186h 1.023,00 € 

EB n.º 1 Camarate 2 auxiliares/2h 124h 682,00 € 

EB n.º 2 Camarate 2 auxiliares/2h 124h 682,00 € 

EB n.º 4 Camarate 1 auxiliar/2h 62h 341,00 € 

EB n.º 5 Camarate 1 auxiliar/2h 62h 341,00 € 

Associação de Pais e Enc. de Educação 
da EB n.º 1/JI de Moscavide 
NIF: 505182599 

 
EB Quinta da Alegria 

 
2 auxiliares/2h 

 
124h 

 
682,00 € 

Jardim de Infância - O Nosso Mundo 
NIF: 501354760 

EB n.º 1 Apelação 1 auxiliar/2h 62h 341,00 € 

TOTAL 42.966,00 € 
 
 
Classificação da despesa: Classificação funcional - A97 (2004) 
Classificação orgânica/económica - 0503/04070105 Classificação analítica - 94.2.1.2.01 
 
 
 

Entidade Equipamento Educativo N.º auxiliares/horas 
autorizadas 

N.º horas Valor 
a processar 

União das Freguesias 
de Moscavide e Portela 
NIF: 510838162 

 
EB Dr. Catela Gomes 

 
2 auxiliares/2h 

 
124h 

 
682,00 € 

TOTAL 682,00 € 
 
 
Classificação da despesa: Classificação funcional - A59 (2017) 
Classificação orgânica/económica - 0503/04050102 Classificação analítica - 94.2.1.2.01 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo participado na votação o Sr. Vereador Nuno Ricardo 
Conceição Dias) 
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Proposta de atribuição de apoio extraordinário às 
entidades parceiras no serviço de refeições, no 
âmbito do Serviço de Apoio à Família, 
correspondente à não exigência de reembolso dos 
valores transferidos relativos ao mês de abril e 
metade dos meses de maio e junho, e de 
transferência de verbas para pagamento referente 
aos meses de setembro a dezembro de 2020. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 565/2020 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família 

existem algumas entidades parceiras que, em 
colaboração com o Município, asseguram as 
refeições dos alunos/crianças que frequentam 
as escolas e jardins de infância; 

 
B. É necessário suportar as despesas efetuadas 

com as refeições dos alunos/crianças, nos 
meses de setembro a dezembro de 2020 e 
acertos relativos ao ano letivo 2019/2020; 

 
C. Com a situação pandémica e o consequente 

encerramento dos estabelecimentos de 
ensino, o serviço de refeições não foi 
prestado, conforme estabelecido, nos meses 
de abril a junho; 

 
D. As entidades parceiras deveriam proceder ao 

reembolso dos valores recebidos referente a 
estes meses de serviço não prestado; 

 
E. Estes valores transferidos permitiram aos 

parceiros garantir despesas e encargos 
regulares, nomeadamente com os recursos 
humanos contratados; 

F. As entidades parceiras, os valores das verbas 
a transferir e plano de pagamentos encontram-
se descritas na Informação n.º 586/DE-
DASE/CG, datada de 13 de novembro de 
2020, que se encontra em anexo e faz parte 
integrante da presente proposta. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alíneas u) e hh), da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar: 
 
1. A atribuição de um apoio extraordinário às 

entidades parceiras, correspondente à não 
exigência de reembolso dos valores 
transferidos relativos ao mês de abril e metade 
dos meses de maio e junho, no valor de 
62.740,35 € (sessenta e dois mil, setecentos e 
quarenta euros e trinta e cinco cêntimos); 

 
2. A transferência de verbas às entidades 

parceiras, para pagamento do prolongamento 
de horário referente aos meses de setembro a 
dezembro de 2020, nos moldes previstos na 
informação n.º 586/DE-DASE/CG, de 13 de 
novembro de 2020. 

 
 

Loures, 16 de novembro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

 
 
 
 

Quadro 1 - Mapa Fornecimento de Refeições - meses de setembro a dezembro 
 

Ano letivo 2020/21 
 

NIF Entidade Equipamento Total 
Refeições 
Almoço 

Subtotal € Total 
Refeições 
Pequeno 
Almoço 

Total 
Refeições 

Lanche 

Subtotal € Total 

501391509 Centro Popular Infantil 
"Nascer do Sol" 

EB n.º 2 
Bobadela 

4.712 14.607,20 € 434 1.240 1.168,70 € 15.775,90 € 

501513671 Associação Comunitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Sacavém  

JI Quinta São 
José 

2.108 6.534,80 € 0 0 0,00 € 6.534,80 € 

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

EB Zambujal 5.580 17.298,00 € 372 3.844 3.087,60 € 20.385,60 € 

50366 602 Associação "O Cantinho da Pequenada" EB Frie!as 3.472 13.193,60 € 0 0 0,00 € 13.193,60 € 
503845531 Associação de Pais e Enc..de Educação 

do EB1/JI do Infantado 
EB lnfantado 23.002 71.306,20 € 868 8.804 7.080,40 € 78.386,60 € 

 38.874 122.939,80 € 1.674 13.888 11.336,70 € 134.276,50€ 
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Quadro 2 - Plano de pagamentos 
 

Plano de pagamentos Setembro 
a dezembro 

de 2020 

Acerto 
2019/2020 

Setembro 
a dezembro 
de 2020 + 

acerto 
de 

2019/2020 

Setembro, 
outubro 

e novembro 
de 2020 

Dezembro 
de 2020 

NIF Entidade Equipamento Valor Valor Valor Valor Valor 
501391509 Centro Popular Infantil "Nascer do Sol" EB n.º 2 Bobadela 15.775,90 - 9.888,00 5.887,90 1.943,93 3.943,98 
501513671 Associação Comunitária 

de Reformados, Pensionistas e Idosos 
de Sacavém 

 
JI Quinta de São José 

 
6.534,80 

 
- 4.403,25 

 
2.131,55 

 
497,85 

 
1.633,70 

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

 
EB Zambujal 

 
20.385,60 

 
- 8.985,00 

 
11.400,60 

 
6.304,20 

 
5.096,40 

503666602 Associação 
"O Cantinho da Pequenada” 

EB Frielas 13.193,60 - 4.962,00 8.231,60 4.933,20 3.298,40 

503845531 Associação de País e Enc. Educação 
do EB1/J I Infantado 

EB Infantado 78.386,60 - 48.555,00 29.831,60 10.234,95 19.596,65 

TOTAL 134.276,50 - 76.793.25 57.483,25 23.914,13 33.569.13 

 
 
 

Quadro 3 - Mapa Acertos 2019/2020 - meses de setembro a julho 
 

NIF Observações Escola Total SET. a JUN. Total ano letivo 2019/2020 
TOTAL 

Refeições 
Servidas 

TOTAL 
Transferências 

SAF 

Diferença Servidas 
JUL 

Diferença 
(SET a JUN) 

+ JUL 

Total 
em Euros 

501391509 Centro Popular Infantil 
“Nascer do Sol” 

EB n.º 2 Bobadela 13.894 17.190 - 3.296 0 - 3.296 - 9.888,00 

501513671 Associação Comunitária de 
Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Sacavém 

 
JI Quinta de São José 

 
4.948 

 
6.453 

 
- 1.505 

 
80 

 
- 1.425 

 
- 4.403,25 

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

 
EB Zambujal 
(JI + 1.º Ciclo) 

 
10.708 

 
13.793 

 
- 3.085 

 
90 

 
- 2.995 

 
- 8.985,00 

503666602 Associação 
“O Cantinho 
da Pequenada” 

 
EB Frielas 

 
8.503 

 
10.297 

 
- 1.794 

 
140 

 
- 1.654\ 

 
- 4.962,00 

503845531 Associação de Pais 
e Encarregados 
de Educação do 1.º Ciclo 
e Jardim de Infância 
do Infantado 

 
B Infantado 
(JI + 1.º Ciclo) 

 
555.860 

 
73.119 

 
- 17.259 

 
1.074 

 
- 16.185 

 
- 48.555,00 

 93.913 120.852 - 26.939 1.384 - 25.555 - 76.793,32 

 
 
 

Quadro 4 - Mapa Apoio extraordinário - ano letivo 2019/2020 
 

NIF Observações Escola ABR/MAI/JUN 
Ano letivo 2019/2020 

N.º de Refeições 
apoiadas (*) 

Total em Euros 

501391509 Centro Popular Infantil “Nascer do Sol” EB n.º 2 Bobadela 2.970 8.910,00 € 
501513671 Associação Comunitária de Reformados, Pensionistas 

e Idosos de Sacavém 
 
JI Quinta de São José 

 
1.115 

 
3.445,35 € 

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

 
EB Zambujal (JI + 1.º Ciclo) 

 
2.383 

 
7.149,00 € 

503666602 Associação 
“O Cantinho da Pequenada” 

 
EB Frielas 

 
1.779 

 
5.337,00 € 

503845531 Associação de Pais e Encarregados de Educação 
do 1.º Ciclo e Jardim de Infância do Infantado 

 
EB Infantado (JI + 1.º Ciclo) 

 
12.633 

 
37.899,00 € 

 20.880 62.740.35 

 
 

*Nota: O número de refeições apoiadas corresponde ao valor total de transferências efetuadas no ano letivo 2019/20, sendo que foi 
considerado o mês completo de abril, e metade dos meses de maio e de junho. 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo participado na votação o Sr. Vereador Nuno Ricardo 
Conceição Dias) 
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Proposta de atribuição de apoio extraordinário às 
entidades parceiras no serviço de prolongamento 
de horário, no âmbito do Serviço de Apoio à 
Família, correspondente à não exigência de 
reembolso dos valores transferidos relativos aos 
meses de serviço não prestado de maio e abril de 
2020, e de transferência de verbas para 
pagamento referente aos meses de setembro a 
dezembro de 2020. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 566/2020 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família 

existem algumas entidades parceiras que, em 
colaboração com o Município, asseguram as 
atividades das AAAF - prolongamento de 
horário das crianças que frequentam os 
respetivos Jardins de Infância; 

 
B. É necessário suportar as despesas efetuadas 

com o referido apoio para os meses de 
setembro a dezembro de 2020 e proceder a 
alguns acertos relativos ao ano letivo 
2019/2020; 

 
C. Com a situação pandémica e o consequente 

encerramento dos estabelecimentos de 
ensino, o serviço de prolongamento de horário 
não foi prestado, conforme estabelecido, nos 
meses de abril e maio; 

 
D. As entidades parceiras deveriam proceder ao 

reembolso dos valores recebidos referente a 
estes meses de serviço não prestado, no 
montante de 67.955,24 € (sessenta e sete mil, 
novecentos e cinquenta e cinco euros e vinte e 
quatro cêntimos); 

 
E. Estes valores transferidos permitiram aos 

parceiros garantir despesas e encargos 
regulares, nomeadamente com os recursos 
humanos contratados; 

 
F. As entidades parceiras, o plano de 

pagamentos e os valores das verbas a 
transferir para cada uma encontram-se 
descritas na Informação n.º 587/DE-DASE/SI, 
datada de 11 de novembro de 2020, que se 
encontra em anexo e que faz parte integrante 
da presente proposta. 

 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alíneas u) e hh), da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar: 
 
1. A atribuição de um apoio extraordinário às 

entidades parceiras, correspondente à não 
exigência de reembolso dos valores 
transferidos relativos aos meses de serviço 
não prestado de maio e abril de 2020, no valor 
de 67.955, 24 € (sessenta e sete mil, 
novecentos e cinquenta e cinco euros e vinte e 
quatro cêntimos); 

 
2. A transferência de verbas às entidades 

parceiras, para pagamento do prolongamento 
de horário referente aos meses de setembro a 
dezembro de 2020, nos moldes previstos na 
informação n.º 587/DE-DASE/SI, de 11 de 
novembro de 2020. 

 
 

Loures, 16 de novembro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
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Quadro 1 – Mapa candidaturas PH - meses de setembro a dezembro 
 

Ano letivo 2020/2021 
 

EscalãoA 

(10,00€)

Escalão B 

(5,00€)

EB Flamenga 22 22 22 22 88 2.727,12 € 40,00 € 180,00 € 220,00 2.947,12 €

EB Fernando Bulhões 33 33 33 33 132 4.090,68 € 160,00 € 140,00 € 300,00 4.390,68 €

501 926 712 APEE EB1/JI Alto da Eira EB Alto da Eira 50 50 50 50 200 6.198,00 € 320,00 € 200,00 € 520,00 6.718,00 €

503 058 793
APEE da Esc. Primária N.º3 de 
Loures

EB Fanqueiro 61 61 61 61 244 7.561,56 € 30,00 € 100,00 € 130,00 7.691,56 €

514 036 206 Associação A.P.A.D.L EB Á-das-Lebres 20 20 20 20 80 2.479,20 € 80,00 € 80,00 € 160,00 2.639,20 €

503 045 020
Associação Dr. João dos 
Santos

EB nº 2 de Loures 17 17 17 17 68 2.107,32 € 80,00 € 80,00 € 160,00 2.267,32 €

503 845 531 APEE EB1/JI do Infantado EB do Infantado 91 91 91 91 364 11.280,36 € 200,00 € 240,00 € 440,00 11.720,36 €

503 903 051
Irmandade da Santa Casa 
Misericórdia de Loures

J.I. da Manjoeira 13 13 13 13 52 1.611,48 € 80,00 € 120,00 € 200,00 1.811,48 €

504 949 853 APEE da EB N.º3 da Bobadela EB N.º 3 da Bobadela 10 10 10 10 40 1.239,60 € 120,00 € 60,00 € 180,00 1.419,60 €

505 361 736 APEE do JI da Bobadela JI da Bobadela 43 43 43 43 172 5.330,28 € 160,00 € 100,00 € 260,00 5.590,28 €

505 293 447 APEE da EB N.º1 da Bobadela EB N.º 1 da Bobadela 10 10 10 10 40 1.239,60 € 80,00 € 40,00 € 120,00 1.359,60 €

JI da Apelação 36 36 36 36 144 4.462,56 € 720,00 € 240,00 € 960,00 5.422,56 €

EB n.º 1 Apelação 26 26 26 26 104 3.222,96 € 680,00 € 40,00 € 720,00 3.942,96 €

EB Fetais 49 49 49 49 196 6.074,04 € 520,00 € 80,00 € 600,00 6.674,04 €

EB Quinta das Mós 23 23 23 23 92 2.851,08 € 280,00 € 160,00 € 440,00 3.291,08 €

EB n.º 1 de Camarate 44 44 44 44 176 5.454,24 € 320,00 € 300,00 € 620,00 6.074,24 €

509 065 686 APEE da EB1/JI da Fonte Santa EB da Fonte Santa 45 45 45 45 180 5.578,20 € 80,00 € 60,00 € 140,00 5.718,20 €

EB Cabeço de Montachique 21 21 21 21 84 2.603,16 € 80,00 € 140,00 € 220,00 2.823,16 €

JI de Salemas 3 3 3 3 12 371,88 € 0,00 € 20,00 € 20,00 391,88 €

EB Lousa 31 31 31 31 124 3.842,76 € 240,00 € 60,00 € 300,00 4.142,76 €

EB Quinta do Conventinho 51 51 51 51 204 6.321,96 € 440,00 € 200,00 € 640,00 6.961,96 €

EB St.º António Cavaleiros 48 48 48 48 192 5.950,08 € 320,00 € 400,00 € 720,00 6.670,08 €

505 182 599 APEE EB1/JI nº 2 Moscavide EB Quinta da Alegria 35 35 35 35 140 4.338,60 € 80,00 € 140,00 € 220,00 4.558,60 €

504 927 493 APEE da EB1/JI da Portela EB da Portela 104 104 104 104 416 12.891,84 € 320,00 € 100,00 € 420,00 13.311,84 €

505 136 562 APEE da EB/JI do Prior Velho EB do Prior Velho 43 43 43 43 172 5.330,28 € 400,00 € 260,00 € 660,00 5.990,28 €

EB Unhos 28 28 28 28 112 3.470,88 € 560,00 € 120,00 € 680,00 4.150,88 €

EB nº 3 Unhos 12 12 12 12 48 1.487,52 € 200,00 € 60,00 € 260,00 1.747,52 €

EB N.º1 São João da Talha 7 7 7 7 28 867,72 € 40,00 € 40,00 € 80,00 947,72 €

EB N.º2 São João da Talha 2 2 2 2 8 247,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 247,92 €

EB N.º4 São João da Talha 12 12 12 12 48 1.487,52 € 80,00 € 40,00 € 120,00 1.607,52 €

EB Vale Figueira 6 6 6 6 24 743,76 € 40,00 € 80,00 € 120,00 863,76 €

996 996 996 996 3984 123.464,16 € 6.750,00 € 3.880,00 € 10.630,00 € 134.094,16 €

Complemento mensal
Total geral 

setembro a 

dezembro €

Conservatório d'artes de 
Loures

502 346 841

501 400 206 Associação O Saltarico

dez.

Nº 

Identificação

Fiscal

Entidade Equipamento set. out.

Centro Social D. Nuno Álvares 
Pereira

Total em €

Totais

501 442 692
Conservatório d'artes de 

Loures

Total alunos
Total 

complementos

501 683 755
Centro Social e Paroquial de S. 
Pedro de Lousa

505 426 390
APEE Agrupamento Gen. 
Humberto Delgado

503 389 684
APEE da EB1 N.º4 de São João 
da Talha

nov.

501 442 692
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Quadro 2 – Plano de pagamentos 

 

Setembro a 

dezembro de 

2020

setembro e outubro 2020
novembro e dezembro de 

2020

NIF Entidade Equipamento
N.º Alunos 

(30,99€)

Escalão A 

(10,00€)

Escalão B 

(5,00€)
Valor Valor

EB Flamenga 2.727,12 € 40,00 € 180,00 € 2.947,12 € 1.747,47 € 3.221,03 € 1.473,56 € 4.694,59 €

EB Fernando Bulhões 4.090,68 € 160,00 € 140,00 € 4.390,68 € 3.294,00 € 5.489,34 € 2.195,34 € 7.684,68 €

501 926 712
APEE EB1/JI Alto 

da Eira
EB Alto da Eira 6.198,00 € 320,00 € 200,00 € 6.718,00 € 1.287,62 € 4.646,62 € 3.359,00 € 8.005,62 €

503 058 793
APEE da Escola 

Primária n.º 3 de
EB Fanqueiro 7.561,56 € 30,00 € 100,00 € 7.691,56 € 3.638,85 € 7.484,63 € 3.845,78 € 11.330,41 €

514 036 206
Associação 

A.P.A.D.L.
EB À-das-Lebres 2.479,20 € 80,00 € 80,00 € 2.639,20 € 488,86 € 1.808,46 € 1.319,60 € 3.128,06 €

503 045 020
Associação Dr. 

João dos Santos
EB Nº2 de Loures 2.107,32 € 80,00 € 80,00 € 2.267,32 € 0,00 € 1.133,66 € 1.133,66 € 2.267,32 €

503 845 531
APEE EB1/JI do 

Infantado
EB do Infantado 11.280,36 € 200,00 € 240,00 € 11.720,36 € 1.437,57 € 7.297,75 € 5.860,18 € 13.157,93 €

503 903 051
Irmandade da 

Santa Casa
J.I. da Manjoeira 1.611,48 € 80,00 € 120,00 € 1.811,48 € 776,78 € 1.682,52 € 905,74 € 2.588,26 €

504 949 853
APEE da EB n.º 3 

da Bobadela
EB N.º 3 da Bobadela 1.239,60 € 120,00 € 60,00 € 1.419,60 € 292,92 € 1.002,72 € 709,80 € 1.712,52 €

505 361 736
APEE do JI da 

Bobadela
JI da Bobadela 5.330,28 € 160,00 € 100,00 € 5.590,28 € 3.079,05 € 5.874,19 € 2.795,14 € 8.669,33 €

505 293 447
APEE da EB n.º 1 

da Bobadela
EB N.º 1 da Bobadela 1.239,60 € 80,00 € 40,00 € 1.359,60 € 0,00 € 679,80 € 679,80 € 1.359,60 €

JI da Apelação 4.462,56 € 720,00 € 240,00 € 5.422,56 € 2.764,20 € 5.475,48 € 2.711,28 € 8.186,76 €

EB n.º 1 Apelação 3.222,96 € 680,00 € 40,00 € 3.942,96 € 1.595,54 € 3.567,02 € 1.971,48 € 5.538,50 €

EB Fetais 6.074,04 € 520,00 € 80,00 € 6.674,04 € 4.020,83 € 7.357,85 € 3.337,02 € 10.694,87 €

EB Quinta das Mós 2.851,08 € 280,00 € 160,00 € 3.291,08 € 386,93 € 2.032,47 € 1.645,54 € 3.678,01 €

EB n.º 1 de Camarate 5.454,24 € 320,00 € 300,00 € 6.074,24 € 2.211,38 € 5.248,50 € 3.037,12 € 8.285,62 €

509 065 686
APEE da EB1/JI da 

Fonte Santa
EB da Fonte Santa 5.578,20 € 80,00 € 60,00 € 5.718,20 € 2.370,29 € 5.229,39 € 2.859,10 € 8.088,49 €

EB Cabeço de Montachique 2.603,16 € 80,00 € 140,00 € 2.823,16 € 1.222,62 € 2.634,20 € 1.411,58 € 4.045,78 €

JI de Salemas 371,88 € 0,00 € 20,00 € 391,88 € -134,95 € 60,99 € 195,94 € 256,93 €

EB Lousa 3.842,76 € 240,00 € 60,00 € 4.142,76 € 1.762,47 € 3.833,85 € 2.071,38 € 5.905,23 €

EB Quinta do Conventinho 6.321,96 € 440,00 € 200,00 € 6.961,96 € 3.179,05 € 6.660,03 € 3.480,98 € 10.141,01 €

EB St.º António Cavaleiros 5.950,08 € 320,00 € 400,00 € 6.670,08 € 1.351,63 € 4.686,67 € 3.335,04 € 8.021,71 €

505 182 599
APEE EB1/JI nº2 

Moscavide
EB Quinta da Alegria 4.338,60 € 80,00 € 140,00 € 4.558,60 € 2.678,16 € 4.957,46 € 2.279,30 € 7.236,76 €

504 927 493
APEE da EB1/JI da 

Portela
EB da Portela 12.891,84 € 320,00 € 100,00 € 13.311,84 € 10.296,70 € 16.952,62 € 6.655,92 € 23.608,54 €

505 136 562
APEE da EB/JI do 

Prior Velho
EB do Prior Velho 5.330,28 € 400,00 € 260,00 € 5.990,28 € 1.572,57 € 4.567,71 € 2.995,14 € 7.562,85 €

EB Unhos 3.470,88 € 560,00 € 120,00 € 4.150,88 € 1.371,63 € 3.447,07 € 2.075,44 € 5.522,51 €

EB n.º 3 Unhos 1.487,52 € 200,00 € 60,00 € 1.747,52 € 357,92 € 1.231,68 € 873,76 € 2.105,44 €

EB N.º1 São João da Talha 867,72 € 40,00 € 40,00 € 947,72 € 437,87 € 911,73 € 473,86 € 1.385,59 €

EB N.º2 São João da Talha 247,92 € 0,00 € 0,00 € 247,92 € 40,99 € 164,95 € 123,96 € 288,91 €

EB N.º4 São João da Talha 1.487,52 € 80,00 € 40,00 € 1.607,52 € 2.714,15 € 3.517,91 € 803,76 € 4.321,67 €

EB Vale Figueira 743,76 € 40,00 € 80,00 € 863,76 € 153,96 € 585,84 € 431,88 € 1.017,72 €

123.464,16 € 6.750,00 € 3.880,00 € 134.094,16 € 56.397,06 € 123.444,14 € 67.047,08 € 190.491,22 €

Centro Social D. 

Nuno Álvares 

Pereira

502 346 841

503 389 684

APEE da EB1 N.º 4 

de São João da 

Talha

APEE 

Agrupamento 

Gen. Humberto 

Delgado

501 422 692

Conservatório 

d'artes de Loures 

(ANEAC)

Total

Centro Social e 

Paroquial de S. 

Pedro de Lousa

501 683 755

505 426 390

Mapa de Plano de Pagamentos

Total 

Total Ano 

letivo 

setembro 

2020 a 

dezembro de 

501 422 692

Conservatório 

d'artes de Loures 

(ANEAC)

Acertos 

2019/2020

Plano de pagamentos Complemento Mensal

501 400 206
Associação O 

Saltarico
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Quadro 3 – Mapa acertos 2019/2020 – meses de setembro a março, junho e julho 

 

EB Flamenga 21 32 53 1.642,47 € 105,00 € 1.747,47 €

EB Fernando Bulhões 33 67 100 3.099,00 € 195,00 € 3.294,00 €

501 926 712 APEE EB1/JI Alto da Eira EB Alto da Eira 5 33 38 1.177,62 € 110,00 € 1.287,62 €

503 058 793
APEE da Esc. Primária N.º3 de 
Loures

EB Fanqueiro 37 78 115 3.563,85 € 75,00 € 3.638,85 €

503 845 531 APEE EB1/JI do Infantado EB do Infantado -18 61 43 1.332,57 € 105,00 € 1.437,57 €

503 903 051
Irmandade da Santa Casa 
Misericórdia de Loures

J.I. da Manjoeira 2 20 22 681,78 € 95,00 € 776,78 €

514 036 206 Associação A.P.D.L EB Á-das-Lebres -1 15 14 433,86 € 55,00 € 488,86 €

504 949 853 APEE da EB N.º3 da Bobadela EB N.º 3 da Bobadela -1 9 8 247,92 € 45,00 € 292,92 €

505 361 736 APEE do JI da Bobadela JI da Bobadela 42 53 95 2.944,05 € 135,00 € 3.079,05 €

JI da Apelação 37 43 80 2.479,20 € 285,00 € 2.764,20 €

EB n.º 1 Apelação 17 29 46 1.425,54 € 170,00 € 1.595,54 €

EB Fetais 48 69 117 3.625,83 € 395,00 € 4.020,83 €

EB Quinta das Mós -18 25 7 216,93 € 170,00 € 386,93 €

EB n.º 1 de Camarate 12 50 62 1.921,38 € 290,00 € 2.211,38 €

509 065 686 APEE da EB1/JI da Fonte Santa EB da Fonte Santa 24 47 71 2.200,29 € 170,00 € 2.370,29 €

EB Cabeço de Montachique 17 21 38 1.177,62 € 45,00 € 1.222,62 €

JI de Salemas -12 7 -5 -154,95 € 20,00 € -134,95 €

EB Lousa 26 27 53 1.642,47 € 120,00 € 1.762,47 €

EB Quinta do Conventinho 30 65 95 2.944,05 € 235,00 € 3.179,05 €

EB St.º António Cavaleiros -3 40 37 1.146,63 € 205,00 € 1.351,63 €

504 927 493 APEE da EB1/JI da Portela EB da Portela 240 90 330 10.226,70 € 70,00 € 10.296,70 €

505 182 599 APEE EB1/JI nº 2 de Moscavide EB Quinta da Alegria 46 38 84 2.603,16 € 75,00 € 2.678,16 €

EB Unhos -4 41 37 1.146,63 € 225,00 € 1.371,63 €

EB nº 3 Unhos -6 14 8 247,92 € 110,00 € 357,92 €

505 136 562 APEE da EB/JI do Prior Velho EB do Prior Velho -14 57 43 1.332,57 € 240,00 € 1.572,57 €

EB nº 2 São João da Talha 0 1 1 30,99 € 10,00 € 40,99 €

EB Vale Figueira -1 5 4 123,96 € 30,00 € 153,96 €

EB N.º1 São João da Talha 3 10 13 402,87 € 35,00 € 437,87 €

EB N.º4 São João da Talha 69 16 85 2.634,15 € 80,00 € 2.714,15 €

631 1063 1694 52.497,06 € 3.900,00 € 56.397,06 €

Total €

Total 

acertos 

setembro a 

março e 

junho

Julho Total 

501 400 206 Associação O Saltarico

Nº 

Identificação

Fiscal

Entidade Equipamento

Totais

501 442 692
Conservatório d'artes de 

Loures

503 389 684
APEE da EB1 N.º4 de São João 

da Talha

501 683 755
Centro Social e Paroquial de S. 
Pedro de Lousa

505 426 390
APEE Agrupamento Gen. 
Humberto Delgado

501 354 760
Jardim de Infância O Nosso 
Mundo

502 346 841
Centro Social D. Nuno Álvares 
Pereira

Total complementos 
(set a março/junho + 

julho)
Total €
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Quadro 4 – Mapa meses de abril e maio – ano letivo 2019/2020 

 

EB Flamenga 56 1.735,44 € 85,00 € 1.820,44 €

EB Fernando Bulhões 122 3.780,78 € 155,00 € 3.935,78 €

501 926 712 APEE EB1/JI Alto da Eira EB Alto da Eira 120 3.718,80 € 190,00 € 3.908,80 €

503 058 793
APEE da Esc. Primária 
N.º3 de Loures

EB Fanqueiro 144 4.462,56 € 65,00 € 4.527,56 €

503 845 531 APEE EB1/JI do 
Infantado

EB do Infantado 154 4.772,46 € 105,00 € 4.877,46 €

503 903 051
Irmandade da Santa 
Casa Misericórdia de 

J.I. da Manjoeira 40 1.239,60 € 80,00 € 1.319,60 €

Associação A.P.D.L EB Á-das-Lebres 38 1.177,62 € 55,00 € 1.232,62 €

504 949 853
APEE da EB N.º3 da 
Bobadela

EB N.º 3 da Bobadela 24 743,76 € 35,00 € 778,76 €

505 361 736 APEE do JI da Bobadela JI da Bobadela 108 3.346,92 € 135,00 € 3.481,92 €

JI da Apelação 74 2.293,26 € 245,00 € 2.538,26 €

EB n.º 1 Apelação 50 1.549,50 € 145,00 € 1.694,50 €

EB Fetais 122 3.780,78 € 380,00 € 4.160,78 €

EB Quinta das Mós 54 1.673,46 € 165,00 € 1.838,46 €

EB n.º 1 de Camarate 98 3.037,02 € 280,00 € 3.317,02 €

509 065 686
APEE da EB1/JI da Fonte 
Santa

EB da Fonte Santa 94 2.913,06 € 165,00 € 3.078,06 €

EB Cabeço de 
Montachique

34 1.053,66 € 40,00 € 1.093,66 €

JI de Salemas 18 557,82 € 40,00 € 597,82 €

EB Lousa 38 1.177,62 € 85,00 € 1.262,62 €

EB Quinta do 
Conventinho

126 3.904,74 € 240,00 € 4.144,74 €
EB St.º António 
Cavaleiros

84 2.603,16 € 200,00 € 2.803,16 €

504 927 493
APEE da EB1/JI da 
Portela

EB da Portela 120 3.718,80 € 10,00 € 3.728,80 €

505 182 599
APEE EB1/JI nº 2 de 
Moscavide EB Quinta da Alegria 62 1.921,38 € 65,00 € 1.986,38 €

EB Unhos 84 2.603,16 € 210,00 € 2.813,16 €

EB nº 3 Unhos 28 867,72 € 105,00 € 972,72 €

505 136 562
APEE da EB/JI do Prior 
Velho

EB do Prior Velho 144 4.462,56 € 250,00 € 4.712,56 €

EB nº 2 São João da 
Talha

2 61,98 € 5,00 € 66,98 €

EB Vale Figueira 12 371,88 € 30,00 € 401,88 €

EB N.º1 São João da 
Talha

16 495,84 € 25,00 € 520,84 €

EB N.º4 São João da 
Talha

10 309,90 € 30,00 € 339,90 €

2.076 64.335,24 € 3.620,00 € 67.955,24 €

APEE Agrupamento Gen. 
Humberto Delgado

Centro Social e Paroquial 
de S. Pedro de Lousa

Total 

inscritos 

abril e 

maio

501 400 206

501 422 692

502 346 841

Nº 

Identificação

Fiscal

Associação O Saltarico

ANEAC

Totais

503 389 684
APEE da EB1 N.º4 de São 

João da Talha

501 683 755

505 426 390

Total € Total Geral

ANEAC501 422 692

Centro Social D. Nuno 
Álvares Pereira

EquipamentoEntidade
Total 

complementos 

 
 
 
Rubrica Orçamental: 
Classificação Funcional: A (97) 2004 
CI. Orgânica/económica: 05.03/04070105 
CI. Analítica: 94.2.1.2.03 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo participado na votação o Sr. Vereador Nuno Ricardo 
Conceição Dias) 
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INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de transferência de verba para o 
Agrupamento de Escolas da Bobadela, para 
substituição dos pavimentos de madeira existentes 
em várias salas de aula e apoio. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 567/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Atualmente a higienização e conservação dos 

pavimentos de madeira, existentes em várias 
salas de aula e apoio na Escola Básica da 
Bobadela, não são compatíveis com as 
exigências de manutenção dos espaços para 
as atividades, considerando as orientações, 
para o efeito, no âmbito do combate à 
pandemia da COVID-19; 

 
B. Se mostra necessário, desta forma, proceder-

se à substituição do pavimento de madeira 
existente nestas salas; 

 
C. O Agrupamento de Escolas da Bobadela 

obteve uma proposta de orçamento de uma 
empresa da especialidade que tem 
disponibilidade para assumir a realização dos 
trabalhos; 

 
D. Analisada a proposta do orçamento, a mesma 

mostra-se adequada face aos valores de 
mercado praticados. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea o), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibere aprovar a transferência de verba ao 
Agrupamento de Escolas da Bobadela, nos 
moldes previstos na Informação n.º 356/DE-
DIPE/RS, de 09.11.2020, num total de 7.355,40 € 
(sete mil trezentos e cinquenta e cinco euros e 
quarenta cêntimos), para substituição dos 
pavimentos de madeira existentes em várias salas 
de aula e apoio na Escola Básica da Bobadela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loures, 12 de novembro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 

 
 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de admissão de 19 trabalhadores, da 
categoria de Assistente Operacional, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, por utilização 
da reserva de recrutamento interna de 
procedimento concursal, a afetar ao Departamento 
de Educação para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 568/2020 

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

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

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

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

 
C. Em resultado do procedimento concursal para 

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

 
E. O montante máximo a afetar ao recrutamento 

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

 
F. Existe relevante interesse público no 

recrutamento de Assistentes Operacionais 
para o exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho, uma 
vez que o cumprimento dos rácios legalmente 
estipulados não é suficiente para dar resposta 
integral às reais necessidades das unidades 
educativas, onde as dinâmicas escolares 
estão em constante alteração, devido à 
pandemia; 

 
G. Seis trabalhadores que celebraram contrato de 

trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo com a Câmara Municipal de 
Loures, ao abrigo da Portaria n.º 586-A/2020, 
de 28 de setembro, ocupam os primeiros 
dezanove lugares da reserva de recrutamento, 
haverá uma alteração da modalidade de 
vínculo de emprego público desses 
trabalhadores, para contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado. 

 
 
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 19 trabalhadores, da categoria de 
Assistente Operacional, para constituição de 
vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 
224, de 21 de novembro de 2019, Aviso n.º 
18716/2019, a afetar ao Departamento de 
Educação para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho. 

 
 
 

Loures, 11 de novembro de 2020. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

SEGURANÇA, SAÚDE OCUPACIONAL 
E APOIO PSICOSSOCIAL 

 
Proposta de transferência de verba para o Centro 
de Cultura e Desporto do Município de Loures, no 
âmbito da Festa de Natal 2020, sem prejuízo do 
acerto de contas a que houver lugar em 2021. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 563/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Centro de Cultura e Desporto do Município 

de Loures (CCDML) é uma pessoa coletiva 
legalmente constituída e dotada de 
personalidade jurídica, que se enquadra nas 
organizações previstas no artigo 4.º do 
Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro; 

 
B. De acordo com o estipulado no artigo 5.º do 

Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro, o 
limite máximo de apoio financeiro para 
instituições criadas pelos trabalhadores dos 
municípios, visando o apoio ao 
desenvolvimento de atividades culturais, 
recreativas e desportivas vocacionadas para 
aqueles trabalhadores, seus funcionários e 
seus familiares é de 3,5% do somatório das 
remunerações e pensões, respetivamente dos 
trabalhadores e aposentados inscritos na 
instituição beneficiária da transferência, 
calculado pelo montante ilíquido multiplicado 
por 12 meses; 

 
C. O montante referido anteriormente é de 

346.142,42 € (trezentos e quarenta e seis mil, 
cento e quarenta e dois euros, e quarenta e 
dois cêntimos) para o ano de 2020; 

 
D. No orçamento do município, para o ano 

económico de 2020, está prevista, na 
classificação 03.03/04.07.01.01, verba 
destinada à aquisição de brinquedos para a 
festa de Natal 2020; 
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E. Se encontra cumprido o limite estipulado no 
Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro; 

 
F. O CCDML tem a sua situação tributária e 

contributiva devidamente regularizada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o 
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de 
janeiro, aprovar a transferência de verba para o 
Centro de Cultura e Desporto do Município de 
Loures, com o NIF 501284141, no valor de 
18.000,00 € (dezoito mil euros) sem prejuízo do 
acerto de contas a que houver lugar em 2021, 
mediante a apresentação da respetiva fatura e 
deliberação desse órgão. 

 
 

Loures, 12 de novembro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 438/2020 
 

de 9 de novembro de 2020 
 

(registo E/114682/2020, de 10 de novembro de 2020) 
 

Declaração do Estado de Emergência 
 

Decreto n.º 8/2020, de 8 de novembro, 
que regulamenta a aplicação 

do Estado de Emergência 
decretado pelo Presidente da República, 

pelo Decreto n.º 51-U/2020, de 6 de novembro, 
com fundamento na 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-CoV2 - 
COVID-19. 
 
Estas medidas foram sempre acompanhadas da 
ativação do Plano Municipal de Proteção Civil de 
Loures (desde 1 de abril/2020), na sequência do 
desencadeamento do Plano Distrital de Proteção 
Civil, e tendo em consideração a evolução da 
situação no concelho. 
 
Na atualidade, e dada a evolução da situação 
epidemiológica, o Presidente da República 
procedeu à Declaração do "Estado de 
Emergência", com fundamento na situação de 
calamidade em todo o País e, segundo o teor do 
próprio diploma nos termos em que foi decretado, 
visa trazer garantias reforçadas de segurança 
jurídica para as medidas adotadas ou a adotar 
pelas autoridades competentes para a prevenção 
e resposta à pandemia da doença COVID-19, em 
domínios como os da liberdade de deslocação, do 
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controlo do estado de saúde das pessoas, da 
utilização de meios de prestação de cuidados de 
saúde do setor privado e social ou cooperativo e 
da convocação de recursos humanos para reforço 
da capacidade de rastreio. 
 
Pelo exposto, justifica-se a necessidade de 
adequar a renovação da situação de 
calamidade ao decretamento do "Estado de 
Emergência" 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. 
 
Assim, mantendo como prioridade a prevenção e 
controlo da doença, a contenção da pandemia e a 
garantia de segurança dos portugueses, entendeu 
o Presidente da República, mediante autorização 
da Assembleia da República, 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 Estado de 
Emergência 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, designadamente da alínea g) do artigo 
199.º da Constituição da República Portuguesa, 
o Governo decreta e procede à execução da 
declaração do estado de emergência efetuada 
pelo Decreto do Presidente da República n.º 
51- U/2020, de 6 de novembro, a par da RCM n.º 
92-A/2020, de 02 de novembro, determinando a 
regulamentação da "Situação de Estado de 
Emergência" em todo País, com a duração de 

15 dias, iniciando-se às 00h00 do dia 9 de 
novembro de 2020 e cessando às 23h59 do dia 
23 de novembro de 2020, sem prejuízo de 
eventuais renovações, nos termos da lei. 
 
 
Assim, ao abrigo da Autonomia Constitucional 
das Autarquias Locais, ínsita nos artigos 6.º e 
235.º e ss da CRP - Constituição da República 
Portuguesa, e no uso da competência prevista 
na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
redação vigente, que me foi delegada pela 
Câmara Municipal, e nos termos das 
competências próprias que me são conferidas 
pelos artigos 35.º, n.º 1, alíneas a) e b), e n.º 2, 
alínea a), bem como o artigo 37.º, ambos do 
mesmo Anexo I da citada Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na redação em vigor, determino: 
 
A- Enunciar a Síntese do Decreto n.º 8/2020, 

de 8 de novembro, que regulamenta a 
aplicação do Estado de Emergência 
decretado pelo Presidente da República, 
pelo Decreto n.º 51-U/2020, de 6 de 
novembro, com fundamento na situação de 
Calamidade - RCM n.º 92-A/2020, de 02 de 
novembro. 

 
 
A declaração da situação de Estado de 
Emergência - produz efeitos a partir das 00:00 
horas do dia 09 de novembro de 2020 e cessa 
às 23:59 horas do dia 23 de novembro de 2020, 
sem prejuízo de prorrogação e/ou modificação 
na medida em que a evolução da situação 
epidemiológica o venha a justificar. 
 
Execução do Estado de Emergência - Medidas 
excecionais: 
 
•••• São definidas as regras de execução da 

declaração do estado de emergência, 
aplicáveis em todo o território nacional, que 
definem o eventual encerramento da 
circulação rodoviária e ferroviária, a 
possibilidade de utilização dos serviços dos 
setores privado e social e a mobilização de 
trabalhadores em isolamento para realizar 
rastreios, bem como de trabalhadores da 
saúde que queiram cessar os seus contratos 
durante o Estado de Emergência. 

 
•••• A regulamentação não prejudica outras 

medidas já adotadas no âmbito do combate à 
doença COVID-19, nomeadamente as 
definidas para a situação de calamidade que 
vigora até dia 19 de novembro, desde que não 
contrariem as regras de execução agora 
definidas. 
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•••• As autoridades que coordenam a execução, a 
nível local, da declaração do estado de 
emergência, são nomeadas pelo Primeiro-
Ministro. 

 
•••• Os regulamentos e atos administrativos de 

execução são eficazes através de mera 
notificação ao destinatário, por via eletrónica 
ou outra, considerando-se notificados no 
próprio dia; são dispensadas as demais 
formalidades aplicáveis. Entende-se por 
realizada a notificação aos destinatários 
através da publicação dos regulamentos ou 
atos no site das entidades competentes para a 
aprovação dos regulamentos ou a prática dos 
atos. 

 
 
Encerramento da circulação rodoviária e 
ferroviária 
 
•••• O Ministro da Administração Interna pode 

determinar o encerramento da circulação 
rodoviária e ferroviária, entre as 23h00 e as 
05h00, e aos sábados e domingos entre as 
13h00 e as 05h00, por razões de saúde 
pública, segurança ou fluidez do tráfego ou a 
restrição à circulação de determinados tipos 
de veículos. 

 
 
Proibição de circulação na via pública 
 
•••• Nos 121 concelhos identificados por terem 

uma maior incidência de casos, é aplicável 
uma proibição de circulação na via pública. 

 
•••• Assim, os cidadãos só podem circular em 

espaços e vias públicas, ou em espaços e vias 
privadas equiparadas entre as 23h00 e as 
05h00 da manhã, e aos sábados e 
domingos, apenas entre as 13h00 e as 
05h00 da manhã, em deslocações 
permitidas e enumeradas no âmbito desta 
regulamentação. 

 
•••• A fiscalização compete às forças e serviços de 

segurança que podem conduzir os 
desobedientes ao respetivo domicílio quando 
necessário. 

 
•••• Excecionalmente serão possíveis de 

fundamentar deslocações por motivos de força 
maior ou necessidade impreterível, desde que 
demonstrem serem inadiáveis e sejam 
devidamente justificadas. 

 
 
 
 

•••• Em regra, as pessoas devem optar por fazer 
as deslocações sozinhas, salvo passeios a 
pé em família; não o fazendo, devem 
respeitar a distância física e restantes 
recomendações e ordens determinadas pelas 
autoridades de saúde e polícias. 

 
•••• É admitida a circulação de veículos 

particulares na via pública, incluindo o 
reabastecimento em postos de combustível, 
no âmbito das situações de circulação 
permitida. 

 
•••• Os estabelecimentos que vendam produtos 

alimentares e de higiene, para pessoas e 
animais, podem também vender outros 
produtos aos clientes. 

 
 
Permissão de circulação: 
 
•••• Desempenho de funções profissionais ou 

equiparadas, com necessidade de atestado 
por declaração: 

 
•••• emitida pela entidade empregadora ou 

equiparada; 
 
•••• emitida pelo próprio, no caso dos 

trabalhadores independentes, empresários em 
nome individual ou membros de órgão 
estatutário, designadamente sócios gerentes; 

 
•••• de compromisso de honra, no caso de se 

tratar de trabalhadores do setor agrícola, 
pecuário e das pescas. 

 
 
•••• Exercício de funções ou por causa delas, sem 

necessidade de declaração emitida pela 
entidade empregadora ou equiparada: 

 
•••• profissionais de saúde e outros trabalhadores 

de instituições de saúde e de apoio social; 
 
•••• agentes de proteção civil, forças e serviços de 

segurança, militares, militarizados e pessoal 
civil das Forças Armadas e inspetores da 
Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica; 

 
•••• titulares dos Órgãos de Soberania, dirigentes 

dos parceiros sociais e dos partidos políticos 
representados na Assembleia da República e 
pessoas portadoras de livre-trânsito emitido 
nos termos legais; 
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•••• ministros de culto, mediante credenciação 
pelos órgãos competentes da respetiva igreja 
ou comunidade religiosa; 

 
•••• 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; 
 
•••• Deslocações por motivos de saúde, 

nomeadamente para aquisição de produtos 
em farmácias ou obtenção de cuidados de 
saúde e transporte de pessoas a quem devam 
ser administrados tais cuidados ou dádivas de 
sangue; 

 
•••• Deslocações para assistência de pessoas 

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

 
•••• Deslocações de médicos-veterinários, de 

detentores de animais para assistência médico 
veterinária urgente, 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 de equipas de resgate de animais 
para assistência urgente; 

 
•••• 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 
de Proteção de Crianças e Jovens, em casa 
de acolhimento residencial ou familiar; 

 
•••• Deslocações por razões familiares 

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

 
•••• Deslocações pedonais de curta duração, para 

efeitos de fruição de momentos ao ar livre, 
desacompanhadas ou na companhia de 
membros do mesmo agregado familiar que 
coabitem; 

 
•••• Deslocações pedonais de curta duração para 

efeitos de passeio dos animais de companhia; 
 
•••• Retorno ao domicílio pessoal no âmbito das 

deslocações agora permitidas, bem como das 
deslocações e atividades referidas no âmbito 
da situação de calamidade em vigor desde dia 

4 de novembro, que incluem deslocações por 
razões de saúde, participação em atos 
processuais, frequência de estabelecimentos 
escolares e de formação; 

 
•••• Aquisição de bens e serviços; 
 
•••• Visitas autorizadas ou entrega de bens 

essenciais a pessoas incapacitadas ou 
privadas de liberdade de circulação; 

 
•••• Deslocação a estações e postos de correio, 

agências bancárias e agências de mediadores 
de seguros ou seguradoras; 

 
•••• Para desempenho de atividades profissionais 

ou equiparadas; 
 
•••• Procura de trabalho ou resposta a uma oferta 

de trabalho; 
 
•••• Para participação em atos processuais junto 

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

 
•••• Frequência de formação e realização de 

provas e exames; 
 
•••• 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 a estabelecimentos escolares; 
 
•••• Deslocações para acesso a equipamentos 

culturais; 
 
•••• Deslocações de curta duração para efeitos de 

atividade física; 
 
•••• Participação em ações de voluntariado social; 
 
•••• Deslocações por parte de pessoas portadoras 

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

 
•••• 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 
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como para atividades realizadas nos centros 
de dia; 

 
•••• Deslocações necessárias para saída de 

território nacional continental. 
 
 
Medidas de Fiscalização 
 
•••• Durante o estado de emergência, cidadãos e 

entidades têm o dever de colaboração, 
nomeadamente no cumprimento de ordens ou 
instruções dos órgãos e agentes responsáveis 
pela segurança, proteção civil e saúde pública 
na pronta satisfação de solicitações, que lhes 
sejam feitas pelas entidades competentes 
para a concretização das medidas. 

 
•••• A fiscalização compete às forças e serviços de 

segurança através da sensibilização das 
pessoas quanto à interdição das deslocações 
que não sejam justificadas, bem como de 
ordens e da participação por crime de 
desobediência. Cabe-lhes também a 
condução ao domicílio de quem não cumpra a 
proibição de circulação vigente nos concelhos 
identificados e o acompanhamento e 
seguimento de pessoas em isolamento 
profilático ou em vigilância ativa. 

 
•••• As Juntas e Uniões de Freguesias colaboram 

aconselhando a não concentração de pessoas 
na via pública, recomendando aos cidadãos o 
cumprimento da interdição das deslocações 
que não sejam justificadas nos concelhos 
identificados, e na sinalização junto das forças 
e serviços de segurança, bem como da polícia 
municipal, de estabelecimentos a encerrar. 

 
•••• As forças e serviços de segurança reportam 

permanentemente ao Ministro da 
Administração Interna o grau de cumprimento 
pela população para avaliação da situação 
pelo Governo. 

 
 
B- 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; exceto aos sábados e aos 
domingos, no período compreendido entre as 
13:00 h e as 05:00 h, durante o decretamento 
do Estado de Emergência; 

 
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 durante a semana o horário de 
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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; 
 

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

 
 

13. A continuidade do encerramento de todos os 
parques de diversões e recreativos para 
crianças e similares; funcionamento 
condicionado ao cumprimento das regras 
sanitárias aplicáveis, dos Parques Urbanos de 
Santa Iria de Azóia, da Quinta dos Remédios e 
Parque Municipal do Cabeço de Montachique; 
exceto aos sábados e aos domingos, no 
período compreendido entre as 13:00 h e as 
05:00 h, durante o decretamento do Estado de 
Emergência; 

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

 
 
 
 
 

As medidas adotadas vigoram pelo período 
temporal estabelecido no Decreto n.º 8/2020, de 
8 de novembro, que regulamenta a aplicação 
do Estado de Emergência decretado pelo 
Presidente da República, pelo Decreto n.º 51-
U/2020, de 6 de novembro, com fundamento na 
situação de Calamidade - RCM n.º 92-A/2020, 
de 02 de novembro, iniciando-se às 00:00 
horas do dia 09 de novembro e cessando às 
23:59 horas do dia 23 de novembro de 2020, 
não prejudicando outras medidas que já foram 
adotadas no âmbito do combate à doença 
COVID-19, designadamente as constantes do 
Despacho do Presidente da Câmara Municipal 
de Loures n.º 429/2020, de 2 de novembro, 
prevalecendo sobre as mesmas quando 
disponham em sentido contrário e 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 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 439/2020 
 

de 10 de novembro de 2020 
 

(registo E/14779/2020, de 11 de novembro de 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 do serviço em causa, assim como 
a predominante realização de funções de natureza 
executiva e operacional, verifica-se a necessidade 
da criação de unidade orgânica flexível com o 
nível de secção, coordenada por coordenador 
técnico da carreira de assistente técnico. 
 
Desta forma e dentro dos limites fixados na alínea 
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 da seguinte Subunidade 
Orgânica: 
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Na dependência da Divisão de Contratação e 
Aprovisionamento: 
 
•••• Subunidade de Armazéns 

 
Da Subunidade Orgânica de Armazéns 

 
Compete, designadamente, à Subunidade de 
Armazéns: 
 
a) Controlar a atividade desenvolvida pelos 

diversos armazéns (organização, arrumação e 
conservação de espaços); 

 
b) Assegurar a inventariação dos bens de 

imobilizado adquirido e remessa de 
informação sobre as aquisições e respetivo 
destino; 

 
c) Assegurar o contato com fornecedores e 

serviços requisitantes; 
 
d) Assegurar a receção e aferição da quantidade 

e qualidade dos bens entregues; 
 
e) Assegurar a verificação das guias de remessa 

e a sua confrontação com as respetivas 
requisições; 

 
f) Zelar pelo acondicionamento e conservação 

de stocks de acordo com as suas 
especificidades; 

 
g) Promover a conferência de listagens de 

movimentos (entradas, saídas, saldos); 
 
h) Assegurar a distribuição dos bens adquiridos 

pelos serviços municipais requisitantes; 
 
i) Assegurar a gestão de existências; 
 
j) Assegurar as contagens físicas dos armazéns; 
 
k) Assegurar o registo de dados e instrução de 

processos utilizando as seguintes aplicações 
informáticas: gestão documental (Webdoc), 
gestão de aprovisionamento e contratação 
pública (Medidata); 

 
l) Gerir o posto de abastecimento de 

combustíveis, nos termos do regulamento 
municipal em vigor. 

 
O presente despacho produz efeitos a 01 de 
outubro de 2020. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 

DESPACHO n.º 444/2020 
 

de 12 de novembro de 2020 
 

(registo E/115837/2020, de 12 de novembro de 2020) 
 

Horários dos estabelecimentos comerciais 
no âmbito da aplicação 

do estado de emergência 
decretado pelo Presidente da República, 

pelo Decreto n.º 51-U/2020, de 6 de novembro 
com fundamento na situação de calamidade 

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

Considerando: 
 
- A situação epidemiológica do concelho de 

Loures e da Área Metropolitana de Lisboa no 
que diz respeito à pandemia da COVID-19; 

 
- As restrições à liberdade de circulação 

determinadas pelo Decreto n.º 8/2020, de 8 de 
novembro, que "Regulamenta a aplicação do 
estado de emergência decretado pelo 
Presidente da República", designadamente a 
proibição de circulação entre as 23:00 h e as 
05:00 h, bem como aos sábados e domingos 
entre as 13:00 h e as 05:00 h; 

 
- As medidas especiais determinadas para 121 

concelhos do país, incluindo o de Loures, pela 
RCM n.º 92-A/2020, de 02 de novembro; 

 
- A ausência e a indesejabilidade de regime 

excecional para qualquer tipo de 
estabelecimento comercial, designadamente 
quanto aos horários de abertura dos 
estabelecimentos, para além dos definidos na 
legislação de aplicação do estado de 
emergência em vigor e nos despachos do 
Presidente da Câmara. 

 
 
Assim, determino e clarifico, com efeitos 
imediatos, que: 
 
- Não está autorizada qualquer alteração aos 

horários de funcionamento para cada 
estabelecimento comercial, devendo ser 
praticados os horários que se encontram em 
vigor, salvaguardando as restrições 
decorrentes das normas e cominações legais 
do estado de emergência. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 
 

 

 
ÁREAS URBANAS 

DE GÉNESE ILEGAL 

 
 

 EDITAL n.º 256/2020 
 

Assunto: Consulta Pública relativamente à 
proposta de deliberação de aprovação 
do Projeto de Loteamento/Reconversão 
Urbanística do Bairro Funcheiras - 
Montemor - Freguesia de Loures - 
Processo Administrativo n.º 
54644/LA/L/N. 

 
Rui Manuel Januário Paulo, Chefe da Divisão de 
Áreas Urbanas de Génese Ilegal, torna público, no 
uso de competência subdelegada e para efeitos 
do disposto no n.º 7 do artigo 24.º da Lei n.º 91/95, 
de 02 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 
165/99, de 14 de setembro, Lei n.º 64/2003, de 23 
de agosto, pela Lei n.º 10/2008, de 20 de 
fevereiro, pela Lei n.º 79/2013, de 26 de novembro 
e pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho e nos termos 
definidos no artigo 64.º do Regulamento Municipal 
de Edificação e Urbanização da Câmara Municipal 
de Loures (RMEU) n.º 19/2012, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 15, de 20 de 
janeiro de 2012 (retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 543/2012, de 28 de fevereiro, 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, 
de 23 de abril de 2012), que se encontra aberto, a 
partir do décimo dia a contar da data do despacho 
que determina a sua realização (de 06.11.2020 e 
exarado na Informação n.º 
39/DAUGI/ML/RMH/2020) e pelo prazo de 15 
(quinze) dias úteis, o período de discussão pública 
referente ao projeto de reconversão urbanística, 
na modalidade de operação de loteamento, a 
realizar no Bairro Funcheiras, sito em Montemor, 
na Freguesia de Loures, no âmbito do processo de 
reconversão urbanística de AUGI - área urbana de 
génese ilegal - de iniciativa particular, durante o 
qual os interessados poderão a presentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões. 
 
Durante este período, os interessados poderão 
consultar, presencialmente, o projeto de 
reconversão urbanística, na modalidade de 
operação de loteamento, constante do Processo 
Administrativo n.º 54644/LA/L/N, bem como as 
informações técnicas elaboradas pelos serviços 
municipais competentes, na Divisão de Áreas 

Urbanas de Génese Ilegal (DAUGI), sita na Rua 
Ilha da Madeira, n.º 4 Loures - 2674-501 Loures, 
mediante marcação prévia. 
 
Para a marcação prévia da consulta do processo 
poderá contactar telefonicamente os serviços, nos 
dias úteis, no período das 10:00h às 12:30h e das 
14:30h às 16:00h, através dos números 
211150541 ou 211150535. 
 
Os interessados deverão apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões, por 
escrito devidamente identificado, dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, no 
local indicado ou no sítio da autarquia. 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no Município 
de Loures, constituído por duas folhas, no sítio 
institucional da Câmara Municipal de Loures em 
www.cm-loures.pt, nos Paços do Município e na 
morada do prédio em causa. 

 
 

Loures, 09 de novembro de 2020 
 

O Chefe da DAUGI 
Por subdelegação de competências, 
Despacho n.º 34/2020 de 08-01-2020 

 
(a) Rui Paulo 

 
 
 

 EDITAL n.º 257/2020 
 

Assunto: Publicitação de deliberação da Câmara 
Municipal de aprovação da emissão do 
Alvará de Licença de Loteamento - 
Processo de reconversão urbanística da 
AUGI denominada Bairro Serra Chã, sito 
na Freguesia de Loures - Proc.º 
50.468/LA/L/N. 

 
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, 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 Bairro Serra 
Chã, com a área de 20.680,00 m2, que é composta 
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pelos seguintes prédios descritos na 1.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures: 
Prédio descrito sob o n.º 19.340 do livro n.º 54, 
ficha n.º 6627/ 20090105, e Prédio descrito sob o 
n.º 10.712 do livro n.º 31, ficha n.º 2870/19920901, 
conforme certidões do registo predial e quadro de 
cadastro, constantes respetivamente de fls. 266 a 
288 e de fls. 1818, do processo n.º 50.468/LA/ L/N, 
na 74.ª Reunião Ordinária de Câmara Municipal, 
realizada a 04.11.2020, foi deliberado aprovar, por 
unanimidade, os seguintes assuntos: 

 
PROCESSO n.º 50.468/LA/L/N 

 
a) Aprovar projeto de reconversão, na 

modalidade de operação de loteamento e 
respetivas condições; 

b) Aprovar os projetos de infraestruturas; 
c) Aprovar o valor das taxas urbanísticas devidas 

pela emissão da licença de loteamento e pela 
realização, manutenção e reforço de 
infraestruturas; 

d) Fixar o prazo para a conclusão das obras de 
urbanização; 

e) Aprovar o valor de caução para garantia das 
obras de urbanização; 

f) 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. 
 
Os interessados deverão apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões, por 
escrito devidamente identificado, dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, no 
local indicado ou no sítio da autarquia. 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no Município 
de Loures, constituído por duas folhas, no sítio 
institucional da Câmara Municipal de Loures em 
www.cm-loures.pt, nos Paços do Município e na 
morada do prédio em causa. 

 
 
 

Loures, 09 de novembro 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 18046/2020 
 

Projeto do Regulamento 
do Programa Municipal de Apoio 

à Aquisição de Veículos 
para os Bombeiros Voluntários 

do Concelho de Loures 
 

Bernardino José Torrão Soares, Presidente da 
Câmara Municipal de Loures, em cumprimento do 
disposto no artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, que aprova o Código do 
Procedimento Administrativo, e da deliberação da 
Câmara Municipal de Loures, que aprovou a 
Proposta de Deliberação n.º 491/2020, tomada na 
sua 73.ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de 
outubro de 2020 e publicada no Boletim de 
Deliberações e Despachos «Loures Municipal» n.º 
21, de 21 de outubro de 2020, torna público que 
decorre o período de consulta pública referente ao 
Projeto de Regulamento do Programa Municipal 
de Apoio à Aquisição de Veículos para os 
Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures 
(PMAAVB), pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis a 
contar da data da sua publicação no Diário da 
República, podendo o documento ser consultado 
no edifício da Câmara Municipal de Loures, sito na 
Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, nos dias 
úteis entre as 09h:00 m e as 17h:30 m, nas Juntas 
de Freguesia do Concelho de Loures, e no sítio na 
internet da Câmara Municipal de Loures com o 
endereço www.cm-loures.pt. 
 
As eventuais sugestões deverão ser formalizadas 
por escrito, conter a referência expressa à 
alteração proposta e dar entrada na Câmara 
Municipal de Loures - Serviço Municipal de 
Proteção Civil, sito na Rua da Carapuça, Casal 
das Lages, 2670-42 Loures, até às 17h:30 m do 



 

 
N.º 23 

 

 
 

18 de NOVEMBRO 
de 2020 

 
 
 
 

75 

 

trigésimo dia útil contado da data da publicação do 
referido projeto de regulamento no Diário da 
República; ou enviadas para o endereço de 
correio eletrónico smpc@cm-loures.pt, até ao 
trigésimo dia útil contado da data da publicação do 
referido projeto de regulamento no Diário da 
República, prestando, neste caso, o 
consentimento para que o respetivo endereço de 
correio eletrónico seja utilizado para efeitos da 
alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro. 

 
27 de outubro de 2020. 

 
O Presidente da Câmara, 

 
(a) Bernardino Soares 

 
 
 

Programa Municipal de Apoio 
à Aquisição de Veículos 

para os Bombeiros Voluntários 
do Concelho de Loures (PMAAVB) 

 
Preâmbulo 

 
Constitui atribuição dos municípios a promoção e 
a salvaguarda dos interesses próprios das 
populações na sua área territorial, dispondo de 
competências nos domínios da proteção civil, nos 
termos das alíneas g), j) e k), do n.º 1, e do n.º 2, 
do artigo 23.º, do regime jurídico aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
Acresce que compete ainda às câmaras 
municipais apoiar as atividades que se revistam de 
interesse para o município, por força da alínea u) 
do n.º 1 do artigo 33.º, do diploma legal atrás 
citado. 
 
As sete Associações Humanitárias de Bombeiros 
Voluntários do Concelho de Loures são pessoas 
coletivas de utilidade pública, sem fins lucrativos, 
de caráter humanitário e de interesse geral, 
prestando diferenciados serviços na área da 
proteção e socorro às populações, serviços esses 
que constituem um inestimável, imprescindível e 
insubstituível apoio às comunidades nesta área 
específica de atividade. 
 
Na concretização das diferentes missões 
atribuídas por lei aos corpos de bombeiros são 
utilizados veículos, de diferentes tipologias, para 
enfrentar e responder às exigências impostas 
pelos sinistros, constituindo-se como um 
insubstituível meio ao serviço dos técnicos de 
socorro e emergência, que são os bombeiros, 
meios esses que desejavelmente deverão 
acompanhar as evoluções técnicas e tecnológicas 

para fazer face aos desafios colocados, para 
assim poderem responder de forma eficiente e 
eficaz às dificuldades impostas pelas diferentes 
tipologias de ocorrências. 
 
De há muito que as Associações Humanitárias de 
Bombeiros Voluntários do concelho têm 
manifestado a necessidade de ser recuperado o 
apoio municipal para aquisição de veículos, 
retomando uma prática consagrada nos anos 
iniciais de vigência do Protocolo de Apoio ao 
Associativismo e Voluntariado em Bombeiros 
(PAAVB). 
 
Entendeu-se ser chegado o momento de reativar 
este apoio municipal na aquisição de veículos, 
embora em modelo distinto ao que existiu em 
tempo, o qual consagrava um valor a distribuir 
anualmente por duas Associações Humanitárias 
de Bombeiros, de forma rotativa até se atingir um 
final de ciclo que incluísse o apoio a todas elas. 
 
Neste sentido, formatou-se o presente 
regulamento, identificado como “Programa 
Municipal de Apoio à Aquisição de Veículos para 
os Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures 
(PMAAVB)” de forma a estabelecer o conjunto das 
regras e dos procedimentos com vista à 
concretização deste objetivo. 
 
Considerou-se que cada Corpo de Bombeiros 
possui particularidades e necessidades 
específicas face à área de atuação que lhe está 
legalmente atribuída, aspeto esse que advém da 
heterogeneidade territorial, dos perigos presentes 
e estudados por diferentes entidades que 
sustentam as matrizes de risco inscritas nos 
planos de emergência de proteção civil de nível 
distrital e concelhio, e das necessidades técnicas 
e materiais para fazer face a eventuais incidentes. 
Em resumo, considera-se que embora todos os 
corpos de bombeiros com sede e atividade na 
área territorial do concelho de Loures tenham 
riscos diferenciados nas suas áreas de atuação 
próprias, eles possuem níveis diferenciados e 
concomitantemente têm necessidades diferentes. 
 
Noutro aspeto, considerou-se relevante 
estabelecer um conjunto de princípios 
orientadores que não só enquadrassem a 
disponibilidade municipal no apoio à aquisição de 
veículos, como também garantissem disciplina na 
atribuição desse mesmo apoio, atendendo ainda a 
aspetos já por diversas vezes sublinhados pelo 
Tribunal de Contas quanto à não atribuição de 
apoios municipais na área dos bombeiros que 
tenham a mesma finalidade de idênticos apoios 
atribuídos por parte da administração central ou de 
outras entidades da administração pública. 
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Sendo os Corpos de Bombeiros tutelados pela 
administração central através do Ministério da 
Administração Interna, com competências 
atribuídas à Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil, os critérios subjacentes à tipologia 
dos veículos têm de estar conformados com as 
normas emitidas por estas entidades, fazendo-se 
referência, no texto do regulamento, aos 
documentos legais que enquadram esta matéria. 
 
Ainda, no que respeita aos valores limites de 
comparticipação municipal dos veículos e da vida 
útil por tipologia dos mesmos, tomou-se em linha 
de conta as referências constantes dos anexos 
das diretivas financeiras da Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil, quanto ao custo 
base e duração de referência dos veículos. 
 
O financiamento municipal considera, por um lado, 
a ponderação de fatores sustentados em critérios 
de natureza distinta, como sejam o risco próprio 
existente na área de atuação de cada Corpo de 
Bombeiros, extraída de estudos cujos parâmetros 
se encontram vertidos em documentos oficiais 
como sejam a identificação e caracterização de 
riscos à escala distrital, do plano municipal de 
defesa da floresta contra incêndio e do próprio 
plano municipal de emergência de proteção civil 
de Loures, como também a atividade própria nas 
respetivas áreas de atuação, sustentados nos 
dados recolhidos junto da entidade tutelar. 
 
Da aplicação dos critérios enunciados no 
regulamento resulta o esforço financeiro a suportar 
pelo município, complementarmente ao que será 
suportado pela associação humanitária de 
bombeiros voluntários respetiva, consagrado num 
instrumento jurídico de contrato-programa, 
desenvolvido por ciclos de quatro anos ou por 
outro período temporal que o montante global das 
candidaturas assim o determinem, em razão das 
disponibilidades financeiras do município. 

 
Artigo 1.º 

Objeto e âmbito de aplicação 
 

1- O presente documento regulamenta o 
Programa Municipal de Apoio à Aquisição de 
Veículos para os Bombeiros Voluntários do 
Concelho de Loures (PMAAVB), adiante 
designado de Programa, e define os critérios e 
os procedimentos aplicáveis. 

2- O presente Programa é aplicável a todos os 
corpos de bombeiros detidos por associações 
humanitárias de bombeiros voluntários, com 
área de atuação no território do município de 
Loures e devidamente homologados pela 
Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil (ANEPC). 

 

Artigo 2.º 
Objetivo 

 
1- O Programa tem por objetivo apoiar as 

Associações Humanitárias de Bombeiros 
Voluntários do Concelho na aquisição de 
veículos operacionais utilizados pelos 
respetivos Corpos de Bombeiros, por 
substituição daqueles que se encontrem para 
além da sua vida útil, e que constituem a 
primeira prioridade no apoio a prestar. 

2- Pode ser prestado idêntico apoio à aquisição 
de veículos operacionais ao serviço, que 
embora não se encontrem para além da sua 
vida útil, tenham manifesta desadequação 
operacional, e que por esta via possam ter 
limitações técnicas na prestação efetiva do 
socorro às populações, constituindo-se como 
uma segunda prioridade. 

3- São ainda considerados, para apoio, veículos 
novos cuja tipologia não exista no Corpo de 
Bombeiros, da qual seja comprovadamente 
evidenciada a sua necessidade, 
nomeadamente para acorrer a incidentes 
enquadrados num determinado risco existente 
na sua área de atuação, enquadrando-se este 
apoio numa primeira prioridade. 

 
Artigo 3.º 
Conceito 

 
1- O Programa tem subjacente a matriz de 

cálculo de risco de cada corpo de bombeiros 
constante nos “Estudos de Identificação e 
Caracterização de Riscos à Escala Distrital” da 
ANEPC, cruzado com os parâmetros 
associados aos riscos da área do município 
constantes do Plano Municipal de Emergência 
de Proteção Civil de Loures, bem como a 
definição da tipologia de veículos operacionais 
dos corpos de bombeiros e respetivas 
dotações mínimas estabelecidas pela ANEPC 
enquanto entidade tutelar dos corpos de 
bombeiros. 

2- Constituem princípios especiais aplicáveis no 
âmbito do Programa, os seguintes: 

a) Princípio da necessidade, ponderando-se a 
ausência de meio próprio para cumprimento 
de missões de proteção e socorro ou a 
inadequação do meio existente, enquadrados 
na dotação mínima de veículos constante da 
legislação que regula a atividade dos corpos 
de bombeiros; 

b) Princípio da adequação, ponderando-se a 
matriz de cálculo de risco para a área de 
atuação própria de cada corpo de bombeiros e 
constante do quadro I, do anexo I; 

c) Princípio da modernização, ponderando-se a 
idade do veículo com base no ano constante 
do certificado de matrícula e o limite de vida 
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útil para cada tipologia de veículos, constante 
do quadro II, do anexo I; 

d) Princípio da prioridade, ponderando-se os 
serviços efetuados pela tipologia de veículo 
através de rácio obtido dos serviços realizados 
pelo corpo de bombeiros nos últimos 10 anos, 
tendo por base a Norma Operacional 
Permanente da ANEPC quanto à classificação 
de ocorrências (NOP 3101), constante dos 
quadros III e IV, do anexo I; 

e) Princípio da comparticipação, no qual a 
Câmara Municipal e a Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários contribuem com 
partes distintas no esforço financeiro para a 
aquisição dos veículos. 

 
Artigo 4.º 

Elegibilidade 
 

1- São elegíveis veículos operacionais, de 
socorro e de combate a incêndios, cuja 
tipologia, características e especificações 
técnicas estejam em consonância com o 
definido em regulamento aprovado pela 
ANEPC, nomeadamente os identificados no 
Despacho n.º 7316/2016, de 22 de fevereiro, 
publicado no Diário da República, II série, n.º 
107, de 3 de junho de 2016. 

2- A tipologia de veículos a considerar, 
enquadrados no despacho referido no número 
anterior, é a seguinte: 

 
a) Veículos de combate a incêndios; 
b) Veículos com meios elevatórios; 
c) Veículos de socorro e assistência técnica; 
d) Veículos de socorro e assistência a doentes; 
e) Veículos de posto de comando; 
f) Veículos de proteção; 
g) Veículos de transporte de pessoal; 
h) Veículos de apoio logístico; 
i) Veículos motorizados específicos. 
 
3- Os veículos referidos nas alíneas a), c), d), e), 

g) e h) podem ser objeto de candidatura 
própria das Associações Humanitárias de 
Bombeiros Voluntários. 

4- Pela sua natureza e especificidade, os 
veículos referidos nas alíneas b), f) e i) não 
são objeto de candidatura própria das 
Associações Humanitárias de Bombeiros 
Voluntários, estando a sua necessidade 
sujeita a ponderação face aos riscos 
existentes no território do Concelho, a parecer 
da ANEPC através do Comando Distrital de 
Lisboa quanto à sua necessidade e 
adequação, e ainda da apresentação de 
proposta fundamentada do Secretariado das 
Associações Humanitárias de Bombeiros 
Voluntários do Concelho de Loures sustentada 
em documento técnico elaborado e subscrito 

pelos Comandantes dos sete corpos de 
bombeiros do concelho, ficando a sua 
aquisição condicionada à oportunidade 
financeira do município. 

5- A aquisição de veículos enquadrados na 
alínea g) será considerada após se esgotarem 
as candidaturas de primeira e segunda 
prioridade. 

6- Para efeitos de construção do valor total do 
veículo, apenas são elegíveis os seguintes 
itens de referência: 

 
a) Veículo e respetivo chassis; 
b) Superestrutura, incluindo tanque, bomba de 

serviço de incêndio e monitores fixos; 
c) Avisadores e projetores especiais; 
d) Pinturas, símbolos e inscrições; 
e) Ligações hidráulicas, elétricas e mecânicas dos 

componentes atrás identificados. 
 
7- No caso das ambulâncias de socorro, são 

elegíveis os seguintes itens: 
 

a) Veículo e respetivo chassis; 
b) Equipamento de transporte e mobilização; 
c) Equipamento de imobilização; 
d) Avisadores, projetores especiais e respetivas 

ligações; 
e) Pinturas, símbolos e inscrições. 
 
8- Para os veículos classificados como VSAE 

(Veículos de Socorro e Assistência Especial), 
face à sua especificidade, são também 
considerados elegíveis os itens 
correspondentes ao gerador de corrente 
elétrica, e à grua e guincho. 

9- Embora não constante do despacho referido 
no número 1 deste artigo, consideram-se 
como elegíveis os veículos identificados como 
Ambulância de Transporte Múltiplo (ABTM), 
dada a natureza específica da sua função, 
constituindo uma mais-valia do serviço 
prestado às populações. 

10- Não são elegíveis os itens referentes ao 
equipamento próprio de cada tipologia de 
veículo (carga do veículo) incluindo 
equipamentos de comunicações e suas 
infraestruturas. 

 
Artigo 5.º 

Formalização das Candidaturas 
 

1- A apresentação das candidaturas obedece à 
entrega dos seguintes documentos: 

 
a) Documento, subscrito pelo comandante do 

corpo de bombeiros, na qual se expresse a 
necessidade da aquisição do veículo. Caso 
seja por substituição de veículo existente, 
deverá ser elaborado documento específico 
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que identifique as razões para a sua 
inabilitação ao serviço operacional; 

b) Cópia do certificado de matrícula do veículo a 
substituir, quando aplicável; 

c) Orçamento, fatura pro forma ou outro 
documento válido que discrimine e evidencie 
de forma valorizada os itens constantes dos 
números 6 a 8, do artigo 4.º deste 
regulamento, consoante a tipologia de veículo, 
com valores antes da aplicação do IVA; 

d) Declaração de compromisso de abate do 
veículo a substituir após entrada ao serviço do 
novo, emitida pelo Presidente de Direção da 
Associação Humanitária beneficiária, 
excetuando as situações em que o mesmo 
tenha finalidade museológica para a 
Associação, ou objeto de alienação, devendo 
ser expressamente manifestada em 
documento próprio essa intenção. 

 
2- O processo de candidatura é constituído pelos 

documentos referidos no número anterior, 
capeado por ofício da Associação, dirigida ao 
Presidente da Câmara Municipal, até ao final 
do primeiro trimestre do ano anterior ao início 
de cada ciclo de candidaturas. 

3- As candidaturas são objeto de apreciação no 
Serviço Municipal de Proteção Civil, que 
elaborará documento com a proposta dos 
veículos a serem considerados para cada ciclo 
e do respetivo valor de apoio financeiro. 

4- As candidaturas que forem apresentadas sem 
cumprirem as disposições constantes deste 
artigo são imediatamente rejeitadas. 

 
Artigo 6.º 

Critérios de ponderação 
 

1- As candidaturas integradas na primeira 
prioridade têm preferência sobre as demais. 

2- Os critérios de ponderação para construção da 
percentagem final do apoio municipal constam 
dos respetivos quadros do anexo I, variando 
de acordo com os fatores de ponderação. 

3- As ponderações para os diferentes fatores são 
os seguintes: 

 
a) Para o fator risco, os critérios de ponderação 

são os constantes da tabela adjacente ao 
quadro 1, do anexo I, deste regulamento. 

b) Para o fator vida útil, os critérios de 
ponderação são os constantes da tabela 
adjacente ao quadro 2, do anexo I, deste 
regulamento, para os diferentes grupos de 
veículos. 

c) Para o fator ocorrências, os critérios de 
ponderação são os constantes da tabela 
adjacente ao quadro 4, do anexo I, conjugado 
com o quadro 3 do mesmo anexo e ambos 
deste regulamento, sendo o resultado a média 

da soma das parcelas da percentagem de 
ocorrências de cada código de incidente para 
o veículo em apreciação por aplicação da 
fórmula junto ao quadro 4, excluindo aquelas 
cujo valor percentual do código seja de 0,00%. 

 
4- Da aplicação da fórmula seguinte, resultará o 

valor percentual para determinação do 
montante a suportar pelo município, que 
aplicado sobre o valor do veículo apresentado 
no documento referido na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 5.º constituíra o esforço financeiro 
municipal na sua aquisição. 

 
Fp=Fr+Fvu+Foc 

3 
 
Fp - Fator percentagem para determinação do 

valor a suportar pelo município 
Fr - Fator risco 
Fvu - Fator vida útil 
Foc - Fator ocorrências 

 
Artigo 7.º 

Financiamento permanente 
 

1- As verbas a disponibilizar a cada Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários são as 
que resultarem da aplicação dos critérios 
constantes deste regulamento, reduzidas a 
escrito em documento que firmará as 
condições do financiamento, assumindo a 
forma jurídica de contrato-programa. 

2- O valor do encargo global da componente 
municipal para cada ciclo de financiamento, 
repartido pelos diferentes anos económicos 
assim como a duração de cada ciclo, são 
fixados por despacho do Presidente da 
Câmara. 

 
Artigo 8.º 

Financiamento estrutural 
 

1- Em cada ciclo de financiamento só será 
considerado o apoio financeiro a um veículo 
por associação humanitária de bombeiros 
voluntários. 

2- Excetuam-se os veículos identificados no 
quadro I, do anexo II, como de Comando 
Tático, Transporte de Pessoal, Ambulância de 
Socorro e de Transporte Múltiplo, podendo ser 
candidatáveis até duas unidades de uma só 
tipologia ou por cruzamento entre estas 
tipologias. 

3- A comparticipação financeira municipal 
resultará da aplicação da fórmula constante do 
n.º 4, do artigo 6.º, sobre o valor apresentado 
no documento referido na alínea c), do n.º 1, 
do artigo 5.º, estabelecendo desta forma o 
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esforço financeiro municipal para a aquisição 
do veículo. 

4- Os valores apurados nos termos do número 
anterior não poderão exceder os limites 
máximos que constam do quadro 1, anexo II, 
por tipologia de veículos ou o somatório dos 
valores dos veículos identificados no ponto 2 
deste artigo, constituindo esse o valor do 
financiamento municipal caso sejam 
ultrapassados. 

5- Calculado o valor de financiamento para cada 
associação humanitária de bombeiros 
voluntários, o mesmo será transferido nas 
condições que vierem a ser inscritas nos 
respetivos contratos-programa. 

6- Ficam excluídos deste regulamento, os 
veículos que sejam: 

 
a) Financiados por recurso a candidaturas de 

fundos comunitários; 
b) Comparticipados pela ANEPC em linhas de 

apoio próprio para a aquisição de veículos; 
c) Comparticipados ao abrigo do Dispositivo 

Especial de Combate a Incêndios Rurais e no 
âmbito da Diretiva Financeira da ANEPC; 

d) Comparticipados por outras entidades ao 
abrigo de protocolos ou parcerias 
estabelecidas para o efeito; 

e) Adquiridos no mercado de usados; 
f) Objeto de reconversão, alteração ou 

reparação no decurso de acidente e que 
tenham tido perda total por parte da 
companhia de seguros. 

 
7- As comparticipações por abate de veículos 

apenas são consideradas entre veículos da 
mesma classe: ligeiros com ligeiros e pesados 
com pesados. 

 
Artigo 9.º 

Procedimentos administrativos 
 

1- Após a celebração do contrato-programa, a 
Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários fará a entrega de cópia 
autenticada dos documentos que comprovem 
a adjudicação do veículo, o valor total e da 
fonte de financiamento, se aplicável. 

2- Durante a vigência do contrato-programa, 
deverão ser entregues cópias autenticadas 
dos pagamentos efetuados à entidade 
adjudicatária ou à entidade financiadora, 
imediatamente após cada liquidação. 

3- Com a entrada ao serviço do novo veículo, a 
associação humanitária deverá proceder à 
entrega dos seguintes documentos de forma a 
concluir o processo: 

 
 

a) Cópia autenticada do documento de abate do 
veículo substituído, emitido pelo respetivo 
centro de abate, quando aplicável, ou do 
documento de alienação se for o caso; 

b) Cópia autenticada do recibo de pagamento 
final do veículo objeto de comparticipação; 

c) Cópia autenticada do documento emitido pelo 
ANEPC/Comando Distrital de Operações de 
Socorro de Lisboa, onde conste a data de 
entrada ao serviço do veículo. 

 
4- A autenticação dos documentos referidos nos 

números anteriores é efetuada pelo Presidente 
de Direção da Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários. 

 
Artigo 10.º 

Disposições finais 
 

1- As regras do presente regulamento são de 
aplicação e cumprimento obrigatórios, sendo 
as Associações Humanitárias de Bombeiros 
Voluntários os sujeitos passivos de 
financiamento. 

2- O direito à comparticipação nos casos 
previstos no presente regulamento caduca no 
final de cada ciclo de financiamento. 

3- A não apresentação dos documentos 
comprovativos enunciados no presente 
regulamento implica a devolução do montante 
recebido e não comprovado. 

4- De igual forma, cabe a devolução ao município 
de todos os valores transferidos, caso não 
seja concluído o processo de aquisição do 
veículo. 

5- Para cada veículo adquirido ao abrigo deste 
programa será entregue pela câmara 
municipal placa individualizada com elementos 
identificadores do Programa, do município e 
do apoio concedido. 

6- Os quadros constantes dos anexos são objeto 
de avaliação em cada ciclo de financiamento, 
cuja revisão, se for o caso, constarão do 
mesmo despacho do Presidente da Câmara 
que definir o encargo global de financiamento. 

7- Todos os casos omissos no presente 
regulamento são resolvidos de comum acordo 
entre as partes. 

 
Artigo 11.º 

Norma transitória 
 

1- No ano inicial de aplicação do Programa, são 
considerados candidatáveis os veículos 
constantes do ofício dirigido pelo Secretariado 
das Associações de Bombeiros Voluntários do 
Concelho de Loures ao Presidente da 
Câmara, datado de 17 de maio de 2019, do 
qual consta o levantamento do estado atual do 
parque de veículos operacionais existentes em 
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cada Corpo de Bombeiros, das respetivas 
prioridades para candidatura, e da 
programação de renovação no curto e médio 
prazo. 

2- A aceitação de candidaturas é válida mesmo 
para veículos já adquiridos e que tenham 
vindo expressamente identificados no 
documento referido no número anterior. 

 

Artigo 12.º 
Entrada em vigor 

 
O regulamento entra em vigor imediatamente após 

publicação em Diário da República. 

 
 
 

 
ANEXO I 

Quadros referentes ao artigo 3.º 
 

QUADRO I 
 

Matriz de Risco 
 

 Bucelas Camarate Fanhões Loures Moscavide 
e Portela Sacavém Zambujal 

Incêndios 
urbanos 0,4 0,6 0,4 0,8 0,6 0,8 0,4 

Incêndios 
florestais 0,8 0,4 0,8 0,8 0,2 0,6 0,6 

Acidentes 
rodoviários 0,4 0,6 0,4 0,8 0,6 0,8 0,4 

Acidentes 
SEVESO 0,2 0,6 0,2 0,8 0,2 0,6 0,2 

Cheias e 
Inundações 0,8 0,4 0,6 0,8 0,2 0,8 0,8 

Acidentes com 
Mercadorias 
Perigosas 
em rodovia 

0,6 0,4 0,4 0,8 0,2 0,6 0,8 

Sismos 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 

Seca 0,8 0,4 0,8 0,4 0,4 0,4 0,8 

Acidentes 
ferroviários 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,8 0,2 

Tsunami 0,4 0,6 0,6 0,8 0,4 1 0,8 

Deslizamentos 0,8 0,4 0,8 0,4 0,2 0,4 0,4 

        

Índice risco 0,545 0,473 0,509 0,636 0,345 0,673 0,545 

 
Reduzido 0,2 Moderado 0,4 Elevado 0,6 Muito elevado 0,8 Extremo 1 

 

Fator 
ponderação 

Índice 
risco 

0 < x ≤ 0,2 

Índice 
risco 

0,2 < x ≤ 
0,4 

Índice risco 
0,4 < x ≤ 0,6 

Índice risco 
0,6 < x ≤ 0,8 

Índice risco 
X > 0,8 

90 92,5 95 97,5 100 
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Incêndios Urbanos - Ponderação dos incêndios urbanos ocorridos na área de atuação com o número total 
de ocorrências no Concelho nos últimos 10 anos 
Incêndios Florestais - Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal do Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndio 
Acidentes Rodoviários - Ponderação dos acidentes ocorridos na área de atuação com o número total de 
ocorrências no Concelho dos últimos 10 anos 
Acidentes Seveso - Relação dos Estabelecimentos (Continente) abrangidos pelo regime de prevenção de 
acidentes graves (setembro 2019): GOC - Grupo Operacional de Combustíveis - Aeroinstalação de Lisboa 
(aeroporto de Lisboa) - nível inferior; Hovione FarmaCiencia, SA (Sete Casas-Loures) - nível inferior; Solvay 
Portugal - Complexo Fabril da Póvoa de Santa Iria (Vila Franca de Xira) - nível inferior 
Cheias e inundações - Carta das zonas ameaçadas por cheias para o período de retorno dos 100 anos do 
PDM de Loures 
Acidentes com mercadorias perigosas em rodovia - Carta de suscetibilidade a acidentes no transporte 
rodoviário de mercadorias perigosas do Distrito de Lisboa 
Sismos - Cenário afastado da Carta de Intensidade Sísmica do Plano Especial de Emergência para o Risco 
Sísmico da Área Metropolitana de Lisboa e Concelhos Limítrofes 
Seca - Carta de Suscetibilidade futura de seca meteorológica do Plano Metropolitano de Adaptação às 
Alterações Climáticas 
Acidentes ferroviários - Rede ferroviária no Concelho de Loures 
Tsunami - Carta de suscetibilidade a tsunamis do Distrito de Lisboa 
Deslizamentos - Carta de Suscetibilidade das freguesias do concelho de Loures aos movimentos de massa 
em vertentes (deslizamentos) do PDM de Loures 

 
 

QUADRO II 
 

Tempo de vida útil dos veículos 
 

Tipologias 
de Veículos 

Sigla Designação 
Vida útil 

(anos) Grupo 

Veículos 
de Combate a Incêndio 

VUCI Veículo Urbano 
de Combate a Incêndios 20 

1 

VLCI Veículo Ligeiro 
de Combate a Incêndios 

20 

VFCI Veículo Florestal 
de Combate a Incêndios 20 

VECI Veículo Especial 
de Combate a Incêndios 

20 

Veículos 
de Apoio Logístico 

VTTU Veículo Tanque Tático Urbano 20 

VTTF Veículo Tanque Tático Florestal 20 

VALE Veículo de Apoio Logístico 
Especial 20 

Veículos 
de Posto de Comando 

VCOT Veículo de Comando Tático 20 

Veículos 
de Transporte 
de Pessoal 

VTPT Veículo Tático 
de Transporte de Pessoal 20 

Veículos de Socorro 
e Assistência Técnica VSAT Veículo de Socorro e Assistência 

Tático 15 
2 

 VSAE Veículo de Socorro e Assistência 
Especial 

15 

Veículos de Socorro 
e Assistência a Doentes 

ABSC Ambulância de Socorro 10 
3 

ABTM Ambulância de Transporte Múltiplo 10 

 
 

Fator 
ponderação 
(Grupo 1) 

Anos 
0 < x ≤ 5 

Anos 
5 < x ≤ 10 

Anos 
10 < x ≤ 

15 

Anos 
15 < x ≤ 

20 

Anos 
X > 20 

90 92,5 95 97,5 100 
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Fator 
ponderação 

(Grupo 2) 

Anos 
0 < x ≤ 5 

Anos 
5 < x ≤ 9 

Anos 
9 < x ≤ 12 

Anos 
12 < x ≤ 

15 

Anos 
X > 15 

90 92,5 95 97,5 100 

 
Fator 

ponderação 
(Grupo 3) 

Anos 
0 < x ≤ 3 

Anos 
3 < x ≤ 5 

Anos 
5 < x ≤ 7 

Anos 
7 < x ≤ 10 

Anos 
X > 10 

90 92,5 95 97,5 100 

 
 

QUADRO III 
 

Matriz de relação da tipologia de veículos com a classificação de ocorrências 
 

Sigla Designação 1000 2100 2200 2300 2400 2500 3100 3200 3300 4100 4200 4300 

VUCI 

Veículo 
Urbano 
de Combate 
a Incêndios 

X X X X X X  X X  X X 

VLCI 

Veículo 
Ligeiro de 
Combate 
A Incêndios 

X X X X  X X X X  X X 

VFCI 

Veículo 
Florestal 
de Combate 
a Incêndios 

X      X X X   X 

VECI 

Veículo 
Especial de 
Combate 
a Incêndios 

X X X X  X  X X    

VTTU 

Veículo 
Tanque 
Tático 
Urbano 

X X X X  X  X X  X X 

VTTF 

Veículo 
Tanque 
Tático 
Florestal 

X X X X  X X X X  X X 

VALE 

Veículo 
de Apoio 
Logístico 
Especial 

X X X X X X  X X   X 

VSAT 

Veículo 
de Socorro 
e Assistência 
Técnico 

X   X X X  X X   X 

VSAE 

Veículo 
de Socorro 
e Assistência 
a Doentes 

X X X X X X  X X   X 

VCOT 
Veículo 
de Comando 
Tático 

X X X X X X X X X  X X 

VTPT 

Veículo 
Tático 
de 
Transporte 
de Pessoal 

X      X X X  X X 

ABSC Ambulância 
de Socorro X X X X X X X X X X X X 

ABTM 

Ambulância 
de 
Transporte 
Múltiplo 

         X   
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QUADRO IV 
 

Número de ocorrências na área de atuação de cada Corpo de Bombeiros por tipologia de incidente 
 

Ano 
de 2010 
a 2019 

1000 2100 2200 2300 2400 2500 3100 3200 3300 4100 4200 4300 

Totais 
no 
decénio 

0 1421 651 643 7727 279 2826 1429 3192 207885 4893 13503 

Bucelas 
0 32 25 18 262 6 223 31 147 8938 131 585 

0,00% 2,25% 3,84% 2,80% 3,39% 2,15% 7,89% 2,17% 4,61% 4,30% 2,68% 4,33% 

Camarate 
0 170 96 95 828 36 395 348 477 38148 970 1564 

0,00% 11,96% 14,75% 14,77% 10,72% 12,90% 13,98% 24,35% 14,94% 18,35% 19,82% 11,58% 

Fanhões 
0 49 35 17 267 7 243 57 129 7593 141 411 

0,00% 3,45% 5,38% 2,64% 3,46% 2,51% 8,60% 3,99% 4,04% 3,65% 2,88% 3,04% 

Loures 
0 404 210 225 2569 61 1072 318 545 56045 1094 3484 

0,00% 28,43% 32,26% 34,99% 33,25% 21,86% 37,93% 22,25% 17,07% 26,96% 22,36% 25,80% 

Moscavide 
e Portela 

0 137 27 26 345 44 37 82 637 20663 338 2563 

0,00% 9,64% 4,15% 4,04% 4,46% 15,77% 1,31% 5,74% 19,96% 9,94% 6,91% 18,98% 

Sacavém 
0 576 224 229 3082 117 732 526 1093 66159 2001 4441 

0,00% 40,53% 34,41% 35,61% 39,89% 41,94% 25,90% 36,81% 34,24% 31,82% 40,90% 32,89% 

Zambujal 
0 53 34 33 374 8 124 67 164 10339 218 455 

0,00% 3,73% 5,22% 5,13% 4,84% 2,87% 4,39% 4,69% 5,14% 4,97% 4,46% 3,37% 

 
1000 - Fenómenos Naturais 
2100 - Incêndios Urbanos ou em Área Urbanizável 
2200 - Incêndios em Equipamentos ou Produtos 
2300 - Incêndios em Transportes 
2400 - Acidentes 
2500 - Acidentes Industriais e Tecnológicos 
3100 - Incêndios Rurais 
3200 - Incêndios em Detritos 
3300 - Comprometimento total ou parcial de segurança, serviços ou estruturas 
4100 - Assistência em Saúde 
4200 - Intervenção em Conflitos Legais 
4300 - Assistência e Prevenção a Atividades Humanas 

 
Pob=C1000+C2100+…+C4300 

S 
 

Pob = Valor obtido para identificação da percentagem do fator ponderação a aplicar no “Fator Ocorrências” da fórmula do 
artigo 6.º 
S = número total de parcelas na soma 

 
 
 

Fator 
pondera

ção 

Percentagem obtida em cada tipologia de ocorrência 

0% < x ≤ 
5% 

5% < x ≤ 
10% 

10% < x ≤ 
15% 

15% < x ≤ 
25% 

X > 
25
% 

90 92,5 95 97,5 100 
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ANEXO II 
Quadro referente ao n.º 4 do artigo 8.º 

 
QUADRO I 

 
Limite máximo da comparticipação municipal por tipologia de veículo 

 
Tipologias de Veículos Sigla Designação Limite máximo 

Veículos de Combate 
a Incêndio 

VUCI Veículo Urbano de Combate a Incêndios 190.000,00€ 

VLCI Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios 60.000,00€ 

VFCI Veículo Florestal de Combate a Incêndios 150.000,00€ 

VECI Veículo Especial de Combate a Incêndios 190.000,00€ 

Veículos 
de Apoio Logístico 

VTTU Veículo Tanque Tático Urbano 165.000,00€ 

VTTF Veículo Tanque Tático Florestal 165.000,00€ 

VALE Veículo de Apoio Logístico Especial 190.000,00€ 

Veículos de Socorro 
e Assistência Técnica 

VSAT Veículo de Socorro e Assistência Tático 90.000,00€ 

VSAE Veículo de Socorro e Assistência Especial 180.000,00€ 
Veículos 
de Posto de Comando 

VCOT Veículo de Comando Tático 42.500,00€ 

Veículos 
de Transporte de Pessoal VTPT Veículo Tático de Transporte de Pessoal 42.500,00€ 

Veículos de Socorro 
e Assistência a Doentes 

ABSC Ambulância de Socorro 55.000,00€ 

ABTM Ambulância de Transporte Múltiplo 35.000,00€ 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 217, de 6 de novembro de 2020] 

 
 
 
 
 
 
 

AVISO n.º 18673/2020 
 

Concurso interno de acesso limitado 
para sete técnicos de informática 

de grau 2, nível 1 
 

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por 
despacho superior de 26 de outubro de 2020, foi 
determinada a designação para a categoria de 
Técnico de Informática de Grau 2, Nível 1, de 
Adriano José Visinho dos Santos, Amélia Maria 
Trindade Ferreira Marques Ferreira Jorge, Bruno 
Filipe Morais Fernandes, Daniel Rodrigues Ferraz 
da Costa Dias, Marco Bruno da Costa Filipe, Nuno 
Alexandre da Silva Farinha Ferro e Paulo Sérgio 
da Silva Pereira, na sequência do concurso interno 
de acesso limitado. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

28 de outubro de 2020. 
 

Por subdelegação de competências 
do Vereador dos Recursos Humanos, 

 
o Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 224, de 17 de novembro de 2020] 
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AVISO n.º 18674/2020 
 

Concurso interno de acesso limitado 
para dois especialistas de informática 

de grau 2, nível 1 
 

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por 
despacho superior de 26 de outubro de 2020, foi 
determinada a designação para a categoria de 
Especialista de Informática de Grau 2, Nível 1, de 
Luís Miguel Fernandes Rodrigues e Tiago Araújo 
Guerreiro Teixeira, na sequência do concurso 
interno de acesso limitado. 

 
28 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 224, de 17 de novembro de 2020] 

 
 
 
 

AVISO n.º 18675/2020 
 

Procedimento concursal 
para constituição 

de reserva de recrutamento 
Carreira de assistente técnico 

 
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro e na a) do n.º 1 do 
artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 
abril, aprovada a abertura do procedimento 
concursal, conforme deliberação tomada na 58.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 25 de março 2020, torna-se público 
que, por despacho do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos de 8 de maio de 2020, exarado na 
informação n.º 111/DGRH/APG, de 29 de abril de 
2020, proferido no uso das competências 
delegadas pelo Sr. Presidente da Câmara 
(Despacho n.º 184/2018, de 2 de outubro), se 
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, 
procedimento concursal para constituição de 
reserva de recrutamento, para futura ocupação de 
posto(s) de trabalho da categoria de Assistente 
Técnico, da carreira de Assistente Técnico, do 
mapa de pessoal da Câmara Municipal de Loures. 
 

Caracterização do(s) posto(s) de trabalho, 
conforme o mapa de pessoal: 
 
A atribuição, competência ou atividade previstas 
no artigo 6.º do Regulamento da Estrutura 
Orgânica da Câmara Municipal de Loures, 
complementado pelas seguintes funções: prestar 
apoio administrativo; efetuar tratamento 
processual, documental e arquivo; atualizar bases 
de dados; efetuar processamento de texto; realizar 
atendimento ao público, telefónico e presencial; 
exercer as demais funções que lhe sejam 
atribuídas por lei ou por despacho superior. 
 
Habilitações literárias exigidas: titularidade do 12.º 
de escolaridade ou de curso que lhe seja 
equiparado, sem possibilidade de substituição de 
habilitação literária por formação e ou experiência 
profissional. 
 
Publicação integral: Na bolsa de emprego público 
(BEP), acessível em www.bep.gov.pt e na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt), a partir da data da publicação 
na BEP. 

 
29 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 224, de 17 de novembro de 2020] 

 
 
 
 

AVISO n.º 18676/2020 
 

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 novembro de 2020, com Ana Catarina Ferreira 
Cardoso Godinho, Mónica Paula Raposo Gomes e 
Sónia Cristina Ramalho da Fonte Duarte, na 
categoria de Assistente Operacional da carreira 
geral de Assistente Operacional, na 4.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 4 da Tabela 
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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. 

 
2 de novembro de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 224, de 17 de novembro de 2020] 

 
 
 
 

AVISO n.º 18677/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de um posto de trabalho 

de técnico superior, 
na área de formação de dietética e nutrição 
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 novembro de 2020, com Catarina Isabel 
Mateus Peixoto Plácido, na carreira/categoria de 
Técnico Superior, na 2.ª posição remuneratória e 
nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória 
Única, no seguimento do Aviso n.º 13197/2019 - 
ref.ª 1, publicado em Diário da República, 2.ª série, 
n.º 159, de 21 de agosto de 2019, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. 

 
2 de novembro de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 224, de 17 de novembro de 2020] 

 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 
 

AVISO (extrato) n.º 18138/2020 
 

Abertura 
de procedimentos concursais comuns 

de recrutamento para a carreira e categorias 
de assistente técnico 

e assistente operacional,  
nas áreas funcionais 

de cantoneiro de limpeza 
e condutor de máquinas pesadas 

e veículos especiais 
 

Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 
125-A/2019, de 30/04, torna-se pública a abertura 
de Procedimentos Concursais Comuns para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado tendo em vista 
o preenchimento dos postos de trabalho das 
carreiras gerais do mapa de pessoal dos SIMAR 
de Loures e Odivelas, que abaixo se identificam. 
 
O período de receção de candidaturas é de 10 
dias úteis para a Ref.ª 11/2020 e de 20 dias úteis 
para as Ref.ªs 12 e 13/2020, contados da data da 
publicação do presente aviso no Diário da 
República, encontrando-se disponível mais 
informação e o formulário de candidatura na 
página eletrónica www.simar-louresodivelas.pt: 
 
Referência 11/2020 - 4 postos de trabalho de 
Assistente Técnico, com a titularidade do 12.º ano 
de escolaridade ou de curso que lhe seja 
equiparado, a afetar ao Departamento Comercial; 
 
Referência 12/2020 - 18 postos de trabalho de 
Assistente Operacional, na área funcional de 
Cantoneiro de Limpeza, com a titularidade da 
escolaridade obrigatória, a afetar ao Departamento 
de Resíduos e Apoio Logístico; 
 
Referência 13/2020 - 22 postos de trabalho de 
Assistente Operacional, na área funcional de 
Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos 
Especiais, com a titularidade da escolaridade 
obrigatória, Carta de Condução válida para as 
categorias C e C1 e a respetiva Carta de 
Qualificação de Motorista válida, a afetar ao 
Departamento de Resíduos e Apoio Logístico. 
 
Em todos os Procedimentos Concursais, sem 
possibilidade de substituição do nível habilitacional 
por formação, ou experiência profissional. 
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Caracterização dos postos de trabalho: As 
constantes no anexo referido no artigo 88.º da 
LTFP - Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, e ainda as inerentes à prossecução das 
atribuições descritas nas atas n.º 1 das reuniões 
dos Júris de cada um dos procedimentos 
concursais disponíveis na página eletrónica da 
internet dos SIMAR. 
 
Área de recrutamento: podem concorrer os 
trabalhadores com e sem vínculo de emprego 
público, nos termos do n.º 4 do artigo 30.º da 
LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho. 
 
Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 11.º da 
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, informa-se 
que a publicitação integral dos procedimentos será 
efetuada em www.bep.gov.pt e no sítio da Internet 
dos SIMAR de Loures e Odivelas em www.simar-
louresodivelas.pt > Os SIMAR > Recursos 
Humanos > Procedimentos Concursais. 

 
29 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 218, de 9 de novembro de 2020] 

 
 
 
 

AVISO (extrato) n.º 18699/2020 
 

Homologação de lista unitária 
de ordenação final 

de procedimento concursal 
para a categoria de técnico superior, 
na área funcional de engenharia civil 

referência 2/2019 
 

Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 28.º da 
Portaria n.º 125-A/2019 de 30/04, informa-se os 
interessados que a Lista Unitária de Ordenação 
Final do Procedimento Concursal Comum para 
ocupação de Um posto de trabalho na carreira e 
categoria de Técnico Superior, na área funcional 
de Engenharia Civil, para a unidade orgânica do 
Diretor Delegado/Divisão de Cadastro, Estudos e 
Projetos, em regime de Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas por Tempo Indeterminado, com 
a Ref.ª2/2019, cuja publicitação ocorreu no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 133, aviso (extrato) n.º 
11482 de 2019.07.15, na Bolsa de Emprego 
Público com o código de oferta OE201907/0365 e 

no jornal "Público" do dia 2019.07.16, e 
republicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
171, aviso (extrato) n.º 13970 de 2019.09.06, na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 
OE201909/0121, foi homologada pelo Conselho 
de Administração em reunião de 30 de outubro de 
2020, encontrando-se afixada nos placards da 
Divisão de Recursos Humanos no edifício Sede 
destes Serviços Intermunicipalizados, sito na Rua 
Ilha da Madeira, n.º 2, Loures, e disponível para 
consulta na página eletrónica www.simar-
louresodivelas.pt. 

 
3 de novembro 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 224, de 17 de novembro de 2020] 

 
 
 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 529/2020 

 

 

Protocolo de Colaboração 
 

entre o Município de Loures, 
 

a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, 
 

a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 
 

e a Associação dos Beneficiários de Loures 
 

para a manutenção e gestão do Parque da Várzea e Costeiras de Loures 
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Protocolo de Colaboração 

 
Entre 
 
o Município de Loures, pessoa coletiva de direito público, com o número de identificação 501294996 e 
sede nos Paços do Concelho, Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, neste ato representado pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, que outorga no uso dos seus poderes de representação do 
Município e em execução da deliberação adotada na reunião da Câmara Municipal de Loures de [****•], que 
recaiu sobre a proposta n.º [*****•], ao abrigo do disposto no artigo 35.º, n.º 1, alíneas a) e b), e n.º 2, alínea 
f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, objeto de 
ulteriores alterações legislativas; 
 
a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, adiante designada apenas por DGADR, 
pessoa coletiva n.º 600082440, com sede na Av. Afonso Costa, 3, 1949-002 LISBOA, titular do NIPC 
600082440, e representada por Gonçalo Mendes Freitas Leal, que outorga na qualidade de Diretor-Geral; 
 
a Agência Portuguesa do Ambiente, l.P., adiante designada apenas por APA, pessoa coletiva n.º 
510306624 com sede na Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Alfragide, 2610-124 Amadora e representada 
pelo Vice-Presidente do Conselho Diretivo, José Carlos Pimenta Machado, no uso de competência 
conferida pela Deliberação n.º 532/2020, do Conselho Diretivo, publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 85, de 30 de abril de 2020; 
 
a Associação dos Beneficiários de Loures, adiante designada apenas ABL, pessoa coletiva de tipo 
associativo de utilidade pública, n.º 501081525 e sede na Rua do Funchal, n.º 49, Fanqueiro, 2670-346 
Loures e representada pelos membros da Direção ......... . 
 
 
Considerando que o AHL - Aproveitamento Hidroagrícola de Loures: 
 
1. Foi estabelecido no seguimento de obras realizadas pelo Estado, nos anos 30 e 40 do século XX, na 

sistematização das ribeiras e valas de drenagem da várzea de Loures, nas quais se pretendeu regular 
as inundações no trecho inferior da bacia hidrográfica do rio Trancão/ribeira de Sacavém, com 
intervenção nesse eixo e principais tributários (ribeiras da Póvoa/Frielas, de Loures, de São Roque, das 
Carrafouchas, da Granja de Alpriate), permitindo "comandar as cheias", defender terrenos agrícolas, 
beneficiando cerca de 700 ha dos solos de aluvião anteriormente sujeitos a alagamentos frequentes e 
prolongados e à salinização por efeito das marés; 

 
2. No que se refere à defesa de cheias exigiu uma intervenção integrada de regularização fluvial (correção 

do leito e ampliação da capacidade de vazão dos troços terminais das ribeiras que descarregam os 
caudais gerados nas respetivas bacias, elevando as margens com valados/diques), de restituição ou 
reorganização da rede de valas de drenagem interna à área defendida e trabalhos complementares na 
rede viária; os diques foram equipados com descarregadores laterais de cheias, aquedutos com 
comportas automáticas unidirecionais nos pontos de entrega das redes de drenagem e comportas 
manuais em tomadas de água para a rega dos campos; 

 
3. Numa situação de cheia com recorrência inferior à do dimensionamento, o sistema descarrega, de 

forma controlada, os caudais que excedem a vazão do rio para os campos agrícolas, que funcionam 
como bacias de retenção, submergindo as culturas num período limitado; esses volumes são restituídos 
ao rio, após a passagem da cheia, logo que a altura de água no leito retome a posição normal, através 
da rede de valas agrícolas e respetivas comportas automáticas; essa restituição decorre sem danos 
assinaláveis; 

 
4. E a obra de defesa, que se encontra em exploração desde 1947, desempenha uma função essencial 

não só na preservação e reserva dos solos da várzea para a atividade agrícola, mas também de 
proteção a pessoas, bens e atividades numa área mais vasta, inclui vias de comunicação e áreas 
urbanizadas na zona ribeirinha; 
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5. Classifica-se no grupo II nos termos do art.º 2.º do Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento 

Hidroagrícola (RJOAH) publicado no Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de julho, revisto pelo Decreto- Lei n.º 
86/2002, de 6 de abril, constituindo condicionante ao uso do solo, estando como tal identificada nas 
Cartas de Condicionantes e Regulamento dos PDMs de Loures e Vila Franca de Xira. 

 
O Município de Loures: 
 
6. Dispõe de atribuições, conforme alíneas k), m) e n) do n.º 2 do artigo 23.º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, nos 
domínios do ambiente, da promoção do desenvolvimento e do ordenamento do território; 

 
7. Preconizou, no âmbito do Plano Diretor Municipal de Loures (adiante, PDM) - cujo Regulamento 

estabelece as regras a que deve obedecer a ocupação, uso e transformação do solo, assente numa 
visão sistémica com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável do território municipal e 
estruturado nos eixos estratégicos fundamentais da qualificação ambiental e territorial, da coesão 
socioterritorial e da qualificação socioeconómica - a proteção das áreas agrícolas prioritárias de baixas 
aluvionares e em zonas de vale, as quais integram o perímetro do Aproveitamento Hidroagrícola de 
Loures e zonas ameaçadas pelas cheias (conforme planta anexa I); 

 
8. Pretende, nesta área, garantir a afetação ao uso agrícola dos solos de maior fertilidade e capacidade 

produtiva, contribuindo para a função de produção agrícola do solo rural e, simultaneamente, o 
desenvolvimento de atividades complementares à atividade agrícola e florestal e de mediação entre o 
solo rural e o solo urbano, objetivos que determinaram a criação do "PARQUE AGRÁRIO DA VÁRZEA 
E COSTEIRAS DE LOURES" (PAVCL) nas freguesias de Frielas, Loures, Santo Antão do Tojal, São 
Julião do Tojal, Unhos, Bobadela e São João da Talha, áreas maioritariamente inseridas em RAN e 
REN (planta anexa lI); 

 
9. Visa, com a criação do PAVCL, de importância supramunicipal e assumido como um elemento distintivo 

entre o rural e o urbano, diferenciador do território relativamente a toda a Área Metropolitana de Lisboa 
(AML) e valorizando a Várzea e as Costeiras de Loures na identidade e coesão concelhia, 
compatibilizar as funções de produção agrícola (principal) com as de conservação da natureza, de 
regulação ambiental, biodiversidade e de recreio e lazer da população, enquanto desígnio estratégico 
da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão da Várzea e Costeiras de Loures (UOPG), consagrado 
no PDM de Loures. 

 
 
A DGADR - Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural: 
 
10. É um serviço central da administração direta do Estado integrado no Ministério da Agricultura, dotado de 

autonomia administrativa, tem por missão contribuir para a execução das políticas nos domínios da 
regulação da atividade das explorações agrícolas, dos recursos genéticos agrícolas, da qualificação dos 
agentes rurais e diversificação económica das zonas rurais, da gestão sustentável do território e do 
regadio, sendo o serviço investido nas funções de autoridade nacional do regadio; 

 
11. Prossegue as atribuições estabelecidas pelo Decreto Regulamentar n.º 32/2012, de 20 de março, das 

quais se destaca a promoção do desenvolvimento económico e social das zonas rurais, 
designadamente através da associação e qualificação dos agentes rurais, valorização e diversificação 
económica dos territórios, bem como da viabilização das explorações agrícolas e da dinamização de 
uma política de sustentabilidade dos recursos naturais, de estruturação fundiária, de proteção e 
valorização do solo de uso agrícola e do desenvolvimento dos aproveitamentos hidroagrícolas; 

 
12. Enquanto autoridade nacional do regadio, é a entidade competente na atribuição da gestão das obras 

hidroagrícolas, através de concessões, pelo que lhe cabe a tutela das associações de beneficiários e, 
designadamente, a tutela da Associação dos Beneficiários de Loures; 

 
13. É a entidade competente para a emissão de parecer às construções, atividades e utilizações em prédios 

ou parcelas de prédios beneficiados por aproveitamentos hidroagrícolas do grupo II, para efeitos de 
comunicação prévia ou licenciamento municipal, ao abrigo do artigo 95.º do Regime Jurídico das Obras 
de Aproveitamento Hidroagrícola (RJOAH), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de julho, 
revisto e alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 de abril; 
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14. É a entidade competente, ao abrigo do mesmo Artigo 95.º do RJOAH, para determinar as medidas de 

salvaguarda da integridade e funcionalidade das infraestruturas do inventário da obra hidroagrícola da 
Várzea de Loures, que integram o domínio público do Estado, nomeadamente emitindo parecer às 
intervenções ou atividades de utilidade ou interesse público que utilizem ou intersetem os diques e 
estruturas hidráulicas do sistema de defesa ou elementos das redes de drenagem. 

 
 
A APA - Agência Portuguesa do Ambiente: 
 
15. Tem por atribuição exercer as funções de Autoridade Nacional da Água, nos termos e para efeitos do 

disposto na Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, com as posteriores 
alterações, nomeadamente propondo, desenvolvendo e acompanhando a execução da política dos 
recursos hídricos, com vista à sua proteção e valorização, através do planeamento e ordenamento dos 
recursos hídricos e dos usos das águas, da gestão das regiões hidrográficas, da emissão dos títulos de 
utilização dos recursos hídricos não marinhos e fiscalização do cumprimento da sua aplicação, da 
análise das características de cada região hidrográfica e das incidências das atividades humanas sobre 
o estado das águas, da análise económica das utilizações das águas, da aplicação do regime 
económico e financeiro nas regiões hidrográficas, da gestão das redes de monitorização, do 
desenvolvimento de uma estratégia de proteção e gestão integrada do litoral, bem como da garantia da 
consecução dos objetivos da Lei da Água; 

 
16. Enquanto Autoridade Nacional da Água, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto- Lei n.º 

56/2012, de 12 de março, com as posteriores alterações, tem como competências, entre outras, propor, 
desenvolver e acompanhar a execução da política nacional dos recursos hídricos, de forma a assegurar 
a sua gestão sustentável, bem como garantir a efetiva aplicação da Lei da Água e demais legislação 
complementar; assegurar a proteção, o planeamento e o ordenamento dos recursos hídricos; promover 
o uso eficiente da água e o ordenamento dos usos das águas; e estabelecer critérios e procedimentos 
normativos a adotar para a regularização de caudais ao longo das linhas de água em situações normais 
e extremas, através das necessárias infraestruturas. 

 
 
A ABL -Associação dos Beneficiários de Loures: 
 
17. É uma pessoa coletiva constituída em 1938 com a finalidade de promover a administração das obras de 

fomento hidroagrícola executadas pelo Estado na área delimitada do aproveitamento hidroagrícola da 
várzea de Loures, com posterior reconhecimento formal através do Alvará emitido em 03-08-1944, 
subscrito pelo Ministro da Economia, ao abrigo do disposto pelo n.º 3 do artigo 26.º do Decreto n.º 
27207, de 16 de novembro de 1936 e pelo parágrafo 3.º do artigo 3.º do Decreto n.º 28653, de 16 de 
maio de 1938; 

 
18. Detém a gestão das obras de defesa contra cheias e de drenagem agrícola do AHL, nos termos do Auto 

de Entrega da obra n.º 3 da Junta Autónoma das Obras de Hidráulica Agrícola, datado de 8 de maio de 
1947 e do Decreto-Regulamentar n.º 84/82, de 4 de novembro, que aprovou o Regulamento das 
Associações de Beneficiários; 

 
19. Tem em curso os processos de ajustamento dos estatutos, reconhecimento como entidade de direito 

público e subsequente atribuição, pelo Estado, da concessão da gestão da Obra Hidroagrícola, 
ferramenta jurídica que, no atual regime jurídico, substitui o referido auto de entrega de 1947. 

 
 
E, ainda, que: 
 
20. A Diretiva n.º 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000 (DQA), 

com as posteriores alterações, transposta para a ordem jurídica nacional através da Lei da Água e do 
Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março, na redação atual, que os Estados-Membros deverão proteger, 
melhorar e recuperar as massas de águas superficiais e subterrâneas com o objetivo ambiental de 
alcançar um "bom estado" das águas, o qual afere pelo seu estado ecológico e químico; 
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21. Resulta ainda da DQA e da legislação nacional que as massas de água que não estejam em bom 
estado devem ser sujeitas a programas de medidas para melhoria do estado das águas; 

 
22. A Diretiva 2007/60/CE, de 23 de outubro, relativa à Diretiva de Avaliação e Gestão dos Riscos de 

Inundações e transposta para direito nacional através do Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro, 
veio estabelecer um quadro para a avaliação e gestão dos riscos de inundações, a fim de reduzir as 
consequências associadas às inundações prejudiciais para a saúde humana, o ambiente, o património 
cultural e as atividades económicas e nesse contexto foi identificada a Área de Risco Potencial 
Significativo de Inundação n.º PTTJLoures onde se inclui toda a várzea de Loures, cujo bom 
funcionamento das infraestruturas do sistema de defesa importa assegurar; 

 
23. A Várzea de Loures é classificada como zona ameaçada pelas cheias, cuja prevalência e gravidade se 

relaciona com a convergência das linhas de água para uma zona muito plana e cuja drenagem é 
naturalmente deficiente, quer devido à redução brusca na inclinação dessas linhas de água e ao 
assoreamento que tal ocasiona, obstruindo os leitos, quer por efeito das marés, que condicionam a 
descarga final do rio Trancão no Tejo em períodos de preia-mar e marés-vivas; 

 
24. Atualmente, face a dificuldades próprias da ABL, os taludes e as respetivas linhas de água se 

encontram invadidos por canavial e outras espécies infestantes que dificultam a desobstrução dos 
respetivos leitos, bem como o acesso aos taludes e diques laterais; 

 
25. Pontualmente, verificam-se deposições ilegais de resíduos junto às diversas linhas de água, 

merecedoras de especial intervenção e vigilância; 
 
26. A limpeza e desobstrução dos álveos das linhas de água é uma tarefa obrigatória e constitui uma das 

medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica e zonas ribeirinhas mencionada no artigo 
33.º da Lei da Água; 

 
27. Sem prejuízo das competências municipais nos aglomerados urbanos, nos termos do n.º 5 do artigo 

33.º da Lei da Água, a limpeza e desobstrução de linhas de água compete, sob orientação da 
autoridade nacional da água: 

 
i. Aos proprietários nas frentes particulares fora dos aglomerados urbanos; 
 
ii. Aos organismos dotados de competência, própria ou delegada, para a gestão dos recursos hídricos na 

área, nos demais casos. 
 
28. Uma adequada gestão da vegetação das margens e zonas ribeirinhas das linhas de água influi 

positivamente nas condições de escoamento e de gestão das linhas de água; 
 
29. Há que assegurar a qualidade de água das linhas de água para rega dos campos agrícolas, evitando 

episódios anteriores de contaminação; 
 
30. Prosseguindo os objetivos estabelecidos ao nível da proteção e requalificação dos recursos hídricos e 

no sentido da recuperação e valorização dos ecossistemas da Várzea de Loures, a autarquia tem em 
implementação um Plano Estratégico de Reabilitação das Linhas de Água do Município de Loures, além 
de outros projetos, nomeadamente de regulação fluvial e controlo de cheias nas linhas de água 
abrangidas pela Várzea e Costeiras de Loures; projetos de vias pedonais e cicláveis e de tratamento 
das linhas de água, através da valorização do efluente tratado, integrando princípios de tratamento e 
reaproveitamento das águas vindas da ETAR de Frielas, bem como a recuperação hídrica do Paul das 
Caniceiras; 

 
31. A par com estes projetos, o Município de Loures viu recentemente aprovada pelo POSEUR uma 

candidatura no âmbito de um projeto que visa o controlo sustentável de cheias na ribeira da Póvoa e rio 
de Loures, com o objetivo de mitigar os efeitos nefastos das inundações, através da gestão dos caudais 
de ponta e reforço dos taludes das linhas de água; 

 
32. A existência de um sistema hidráulico com valências de rega, drenagem e prevenção ou controlo de 

cheias, que inclui "portas de maré" e "descarregadores de superfície" e outros órgãos, necessita de 
ações de manutenção e conservação frequentes; 
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33. O Município de Loures se encontra igualmente a desenvolver o estudo prévio com vista à criação de um 

Parque da Água (no PAVCL), no âmbito de um projeto de valorização ecológica e paisagística dos 
efluentes tratados da ETAR de Frielas e que contempla um espaço museológico ao ar livre e um parque 
de observação, conservação, recreio, lazer, investigação e educação, conciliando estas dimensões com 
a atividade agrícola desenvolvida por diversos proprietários; 

 
34. O Município se encontra a desenvolver o Estudo Prévio com vista a criar percursos pedonais e cicláveis 

na área de intervenção do PAVCL (por via da adaptação de caminhos municipais e rurais existentes e 
em taludes - após processo de limpeza de infestantes, requalificação e renaturalização das linhas de 
água), cumprindo assim um dos objetivos programáticos inscritos no PDM de Loures; 

 
35. A gestão sustentável dos recursos hídricos, através de medidas de conservação e de reaproveitamento 

das águas, irá igualmente promover a criação de novos valores sociais, patrimoniais, ambientais e 
económicos, cada vez mais importantes para o desenvolvimento sustentável das populações; 

 
36. A autarquia pretende adotar nas suas intervenções as mais recentes e menos invasivas técnicas de 

regularização fluviais e de requalificação e renaturalização de linhas de água, recorrendo ao uso da 
engenharia natural, podendo garantir-se a estabilização dos taludes, de modo mais eficiente, através da 
criação e preservação de galerias ripícolas e/ou zonas húmidas com vegetação autóctone arbórea, 
arbustiva e herbácea, em respeito pelo Plano Estratégico de Reabilitação das Linhas de Água do 
Município de Loures e legislação e demais recomendações em vigor; 

 
37. A consolidação dos taludes possibilitará o uso e fruição do espaço desobstruído para atividades 

recreativas e de lazer, em modo suave, permitindo aos cidadãos o contacto com a natureza e a 
valorização da atividade agrícola envolvente, conciliando-se a função agrícola (principal) e a inerente 
vantagem do melhoramento dos acessos da maquinaria pesada para execução de trabalhos no 
Aproveitamento Hidroagrícola de Loures, com os usos "não agrícolas" de recreio e lazer, conservação 
da natureza, de regulação ambiental e biodiversidade; 

 
38. Com vista a atingir o cumprimento destas funções, apenas serão promovidas atividades pela Câmara 

Municipal de Loures, isoladamente ou em parceria, que não conflituem com a atividade agrícola ou com 
a obra do Aproveitamento Hidroagrícola de Loures e que as mesmas não constituam um encargo 
adicional ou qualquer tipo de dificuldade à atividade normal da ABL e ao desempenho da função 
principal do Aproveitamento Hidroagrícola de Loures; 

 
39. A consolidação dos taludes, com vista à conciliação da função recreativa e de lazer, ficará sob a 

responsabilidade e gestão do Município de Loures; 
 
40. Qualquer operação a ser executada, será realizada sempre sob orientação/supervisão da APA, através 

da Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste (APA, l.P./ARH), e da DGADR, no estrito 
âmbito das respetivas competências; 

 
41. A parceria ora estabelecida pela DGADR, pela APA, pela ABL e pelo Município de Loures pretende 

promover e salvaguardar o interesse público subjacente ao Aproveitamento Hidroagrícola de Loures, 
bem como o interesse público a nível ambiental, estando estas entidades investidas das atribuições 
necessárias para, conjuntamente, criar sinergias em prol dos cidadãos. 

 
 
É celebrado o presente protocolo que as partes acordam e reciprocamente aceitam nos seguintes termos: 

 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
O presente protocolo tem por objeto otimizar a gestão na área de intervenção da Unidade Operativa de 
Planeamento e Gestão (UOPG) da Várzea e Costeiras de Loures prevista no PDM - Plano Diretor Municipal 
de Loures, a regulação das condições para sua concretização, bem como a articulação entre as partes para 
o efeito, nomeadamente no que se refere à gestão de linhas de água e respetivos diques marginais, 
integrando funções de regulação ambiental, de lazer e de recreio. 
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Cláusula Segunda 

(Cedência de gestão de diques e taludes) 
 

1. A ABL cede progressivamente ao Município de Loures a gestão das extensões de diques e taludes do 
sistema de defesa e controlo de cheias, para otimização de ações, dentro da jurisdição concelhia de 
Loures, e nos limites de intervenção da UOPG da Várzea e Costeiras de Loures, indicados na planta do 
anexo lI que faz parte integrante deste protocolo; 

 
2. A cedência progressiva dos troços e o aumento ou diminuição das extensões de diques marginais e das 

linhas de água podem ser aumentados ou diminuídos mediante decisão da Comissão de 
Acompanhamento do presente protocolo. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Condições de cedência da gestão) 

 
1. A cedência ao Município de Loures da gestão referida na cláusula anterior é realizada pelo prazo de 

cinco anos, considerando-se sucessivamente renovada por períodos de dois anos, se não houver 
oposição por escrito, nos termos previstos nos n.ºs 1 e 2 da Cláusula Décima Terceira; 

 
2. A cedência de um troço de dique do sistema de defesa para a gestão municipal, implica a cedência do 

correspondente dique ou talude da margem oposta da linha de água; 
 
3. Até à transferência para a gestão municipal dos troços de diques a concretizar mediante acordo das 

partes no âmbito da Comissão de Acompanhamento, a gestão desses mantém-se na esfera da ABL; 
 
4. A gestão de troços de diques e taludes pode ser avocada pela ABL, mediante denúncia ou resolução do 

protocolo, nos termos das cláusulas Décima Terceira e Décima Quarta; 
 
5. A gestão dos troços de diques e taludes é retomada pela ABL em caso de caducidade do protocolo. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Princípios gerais da gestão dos taludes) 

 
1. Para efeitos deste protocolo, consideram-se taludes toda a área elevada de proteção das duas margens 

das linhas de água, abrangendo as cristas do talude e suas declinações, comummente designadas por 
dique ou "motas de rio"; 

 
2. Os taludes assumem, concomitantemente com o uso agrícola, uma função de ampliação da vazão 

natural da linha de água, contendo e encaminhando as afluências das encostas e da drenagem da 
várzea e defendendo a mesma de inundações descontroladas em períodos de ponta de cheias, 
devendo as outras funções e atividades compatíveis assegurar essa finalidade principal; 

 
3. Os taludes devem manter-se estáveis e regulares, impondo da entidade gestora as medidas 

necessárias para evitar riscos para a sua integridade ou para repor as condições adequadas às suas 
funções, nomeadamente através de: 

 
a. Gestão de acessos do público aos troços abertos para via ciclável e pedonal, restringindo o 

condicionamento de trânsito automóvel aos veículos e maquinaria da CML ou da ABL para trabalhos de 
manutenção e conservação dos diques, da via ou do leito do rio; ou para socorro urgente de pessoas; 

b. Divulgação de regras de boa utilização, vigilância e atuação em caso de incumprimento pelos utentes; 
c. Ações de manutenção e conservação dos diques, vias cicláveis/pedonais e do leito do rio; 
d. Avaliação periódica das condições de estabilidade dos taludes e atuação, articulada com a ABL, em 

caso de alguma evidência de assentamentos, escorregamentos, ruturas ou crescimento excessivo de 
vegetação arbórea que ofereça riscos de desenraizamento ou tombamento pela ação do vento nas 
copas de árvores. 
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4. O leito das linhas de água deve apresentar-se desimpedido, designadamente de vegetação ou detritos, 
garantindo-se o normal curso e a qualidade bioquímica da água; 

 
5. A vegetação nos taludes (galeria ripícola) deve ser selecionada mediante o desenvolvimento de estudo 

ou projeto de arquitetura paisagista para as supracitadas áreas, cumprindo os seguintes critérios: 
 
a. Erradicação das espécies invasoras que se propaguem para as linhas de água; 
b. Implementação nos taludes de espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas aptas a garantir a 

estabilização dos diques marginais, designadamente através da fixação das partículas de solo via 
sistema radicular; 

c. Entre as espécies adequadas a colocar nos taludes, opção pelas que sejam autóctones ou 
edafoclimaticamente bem-adaptadas à região; 

d. Deve ser acautelada a ausência de ensombramento sobre as culturas agrícolas instaladas nos terrenos 
confinantes, de modo a evitar uma diminuição nas produções; 

e. Adoção de outros métodos e técnicas de engenharia natural, que garantam a resistência estrutural dos 
diques. 

 
6. A crista superior do talude marginal, apenas pode ser utilizada para a mobilidade suave, nomeadamente 

criação de pistas cicláveis e pedonais, sem prejuízo do atravessamento, por viaturas e equipamento 
agrícola, ou com fins agrícolas e afetos à atividade praticada na várzea, bem como a que for necessária 
às intervenções de conservação ou reparação dos diques; 

 
7. Nos taludes e imediações é proibido o depósito de lixo, entulhos ou terras, provendo-se a colocação de 

papeleiras nas entradas e pontos estratégicos dos percursos pedonais e as operações de manutenção 
e limpeza periódica. 

 
 

Cláusula Quinta 
(Direitos e obrigações do Município de Loures) 

 
1. Constituem obrigações do Município: 
 
a. Administrar os troços de diques e respetivas áreas dos taludes cedidas de acordo com os princípios 

enunciados na Cláusula anterior, em defesa do ambiente e da minimização dos riscos de cheias; 
 
b. Dar conhecimento à DGADR e à APA sobre a programação de ações nos taludes na esfera das suas 

competências próprias, garantindo o direito à informação destas entidades; 
 
c. Assumir a limpeza e manutenção do espaço, controlando o desenvolvimento de vegetação sempre que 

se mostre necessário desobstruir o leito, os descarregadores laterais, as estruturas de comportas de 
entrega de drenagem dos campos ou de "cubos" de captação para rega, por forma a assegurar a 
capacidade de vazão normal da linha de água e dessas estruturas hidráulicas; 

 
d. Implementar um sistema de monitorização da qualidade da água, em conjunto com a Águas do Tejo 

Atlântico, S.A.; 
 
e. Assegurar, na gestão dos troços de linhas de água e diques objeto deste protocolo, a passagem de 

pessoal e meios para as operações de montagem de estruturas para a captação de água, que sejam 
licenciadas na área do AHVL, e para a exploração e conservação dos circuitos hidráulicos de rega que 
têm origem nestas linhas de água; 

 
f. Proteger e valorizar os taludes, procedendo ao estudo ou projeto de arquitetura paisagística referido no 

n.º 5 da cláusula anterior; 
 
g. Garantir a contenção das terras, designadamente mantendo a crista superior do talude marginal, 

repondo terras se necessário, de modo a manter pelo menos a mesma eficiência de escoamento 
existente à data da cedência; 

 
h. Assumir o risco pela queda de pessoas, animais, depósito de lixo doméstico, e evacuação de feridos 

destes locais, decorrentes da permissão de circulação de pessoas e animais, anteriormente inexistente, 
no âmbito da Rede de Caminhos Pedonais e Cicláveis que venha a ser constituída; 
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i. Informar a ABL do estado de conservação dos taludes, ou de qualquer problema ou risco associado às 

mesmas, seja hidrológico ou para os terrenos agrícolas confinantes; 
 
j. Dar resposta às sugestões da APA e DGADR, ou efetuar requerimentos na matéria de sua competência 

que se ligue com a gestão dos recursos hídricos e a gestão dos taludes; 
 
k. Garantir o acesso dos produtores agrícolas e proprietários através dos taludes, aos terrenos agrícolas 

adjacentes, conciliando a função agrícola (principal), a estabilidade dos taludes, bem como as funções 
de recreio e lazer, conservação da natureza, de regulação ambiental e de biodiversidade; 

 
l. Assegurar a prioridade do trânsito agrícola na utilização da rede viária municipal e vicinal no interior da 

Várzea; 
 
m. Garantir sempre a atividade da obra do Aproveitamento Hidroagrícola de Loures, quer em fase de 

implantação dos corredores cicláveis e pedonais, quer depois de executados, designadamente, 
limitando-se o acesso público aos locais de montagem e desmontagem dos açudes sazonais para a 
captação de água de rega das culturas agrícolas, às secções com condutas instaladas, comportas de 
drenagem ou órgãos de rega e respetivos meios de operação; 

 
n. Efetuar e publicitar a informação e recomendações sobre a utilização dos troços de utilização pedonal 

ou ciclável e, se aplicável, as datas de abertura/fecho ao público em períodos de cheias, ou de práticas 
agrícolas que ofereçam riscos para os utentes; 

 
o. Reforçar a vigilância dos diques sob sua gestão, bem como da integridade das culturas praticadas nos 

terrenos confinantes, destacando para o efeito e, na medida do possível, a Polícia Municipal em rondas 
no local. 

 
 
2. Constituem direitos do Município: 
 
a. Participar e propor medidas em sede da Comissão de Acompanhamento do presente protocolo; 
 
b. Utilizar o espaço e assegurar a disponibilização do seu uso à população, construindo caminhos 

pedonais e cicláveis; 
 
c. Substituir o canavial e outras espécies vegetais infestantes e invasoras, de acordo com os princípios 

gerais de gestão, previstos na cláusula anterior; 
 
d. A plantação de novas espécies, designadamente arbóreas, arbustivas e herbáceas, típicas de galerias 

ripícolas, de acordo com uma lógica ambiental de proteção dos taludes, beneficiação da fauna dos rios 
e ribeiras e de diversidade da flora, de acordo com o Plano Estratégico de Reabilitação das Linhas de 
Água do Município de Loures e com as indicações da DGADR e da APA; 

 
e. Colocar peças de arte e mobiliário urbano, como bancos de jardim, papeleiras, sinalética identificativa e 

indicativa e outros objetos compatíveis com a natureza do espaço; 
 
f. Ter acesso à informação sobre intervenções anteriores efetuadas nos locais, bem como de riscos e 

manutenção acrescida. 
 
 

Cláusula Sexta 
(Obrigações e direitos da DGADR) 

 
1. Constituem obrigações da DGADR: 
 
a. Reconhecer o Município como o gestor dos troços de linhas de água identificados na cláusula segunda, 

respetivos diques e taludes na UOPG da Várzea e Costeiras de Loures, com as obrigações 
anteriormente cometidas à ABL e aos proprietários dos terrenos; 

 
b. Dar pareceres técnicos e propor medidas em sede da Comissão de Acompanhamento do presente 

protocolo; 
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c. Ceder a informação de que disponha, no âmbito das suas competências, sobre intervenções anteriores 

nos taludes, bem como assinalar os locais de maior propensão de risco de cheia, ou obstrução das 
linhas de água e requisitos específicos de manutenção a acautelar. 

 
2. Constituem direitos da DGADR: 
 
a. Obter toda a informação municipal relativamente às obras a decorrer nos taludes, podendo entrar no 

espaço e consultar os projetos de construção e manutenção, bem como integrar comissão de 
acompanhamento de obra com o município e sugerir procedimentos de acordo com os princípios gerais 
de gestão; 

 
b. Alertar e obter resposta do município sobre problemas detetados na gestão autárquica nos taludes. 

 
 

Cláusula Sétima 
(Obrigações e direitos da APA) 

 
1. Constituem obrigações da APA: 
 
a. Reconhecer o Município como o gestor das linhas de água e respetivos taludes na UOPG da Várzea e 

Costeiras de Loures, com as obrigações anteriormente cometidas aos proprietários dos terrenos e à 
ABL; 

 
b. Dar pareceres técnicos e propor medidas em sede da Comissão de Acompanhamento do presente 

protocolo; 
 
c. Ceder a informação de que disponha, no âmbito das suas competências, sobre intervenções anteriores 

nos taludes, bem como assinalar os locais de maior propensão de risco de cheia, ou obstrução das 
linhas de água e requisitos específicos de manutenção a acautelar. 

 
2. Constituem direitos da APA: 
 
a. Obter toda a informação municipal relativamente às obras a decorrer, podendo entrar no espaço e 

consultar os projetos de construção e manutenção, bem como integrar comissão de acompanhamento 
de obra com o município e sugerir procedimentos de acordo com os princípios gerais de gestão; 

 
b. Obter toda a informação municipal respeitante à monitorização da qualidade da água; 
 
c. Alertar e obter resposta do município sobre problemas detetados na gestão autárquica nas linhas de 

água e respetivos taludes na UOPG da Várzea e Costeiras de Loures. 
 
 

Cláusula Oitava 
(Obrigações e direitos da ABL) 

 
1. Constituem obrigações da ABL: 
 
a. Ceder a gestão dos taludes e os espaços confinantes não agrícolas, para gestão municipal, permitindo 

a ocupação pelos serviços municipais ou terceiros contratados, designadamente para a realização de 
obras de construção de ciclovias e percursos pedonais, entrada de máquinas para limpeza do leito, 
construções, plantações e reposição de terras; 

 
b. Permitir a circulação de pessoas e animais domésticos de companhia nos caminhos e percursos 

pedonais e cicláveis definidos pelo Município de Loures; 
 
c. Ceder a informação de que disponha, no âmbito das suas competências, sobre intervenções anteriores 

nos taludes, bem como assinalar os locais de maior propensão de risco de cheia ou obstrução do leito e 
requisitos específicos de manutenção a acautelar; 
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d. Colaborar com o município, na execução de orientações técnicas emitidas pela DGADR e pela APA, 

quanto à limpeza das linhas de água e gestão dos taludes e, em situação de emergência, intervir com 
os meios disponíveis na reparação de rombos e escorregamentos de taludes; 

 
e. Acompanhar a programação de operações culturais e de tratamentos fitossanitárias, por parte dos 

beneficiários da obra hidroagrícola, que ofereçam riscos para saúde ou segurança dos utentes, 
comunicando-os atempadamente à CML com vista ao encerramento temporário ao público dos troços 
de caminhos da várzea ou de vias pedonais e cicláveis, caso se verifique necessário. 

 
2. Constituem direitos da ABL: 
 
a. Participar e propor medidas em sede da Comissão de Acompanhamento do presente protocolo; 
 
b. Ser informada de todos os assuntos referentes aos taludes, designadamente sobre qualquer 

requerimento ou solicitação, efetuados perante a DGADR ou à APA relacionados com a sua gestão; 
 
c. Aceder à informação municipal sobre obras nos taludes, podendo entrar no espaço e consultar os 

projetos de construção e manutenção, bem como integrando comissão de acompanhamento de obra 
com o município e sugerir procedimentos de acordo com os princípios gerais de gestão; 

 
d. Alertar e obter resposta do município sobre problemas detetados na gestão autárquica nos taludes; 
 
e. Ser exonerada de encargos com a gestão e benfeitorias realizadas pelo município nos taludes e nos 

espaços confinantes não agrícolas; 
 
f. Proceder a medidas adicionais de proteção, em articulação com a CML, em caso de destruição de 

culturas e/ou bens materiais dos proprietários. 
 
 

Cláusula Nona 
(Comissão de Acompanhamento) 

 
1. As partes obrigam-se a constituir uma Comissão de Acompanhamento para a qual cada uma indicará 

um(a) representante; 
 
2. A Comissão de Acompanhamento tem por competência autorizar e emitir pareceres relativamente às 

intervenções que venham a ter lugar, no estrito cumprimento deste protocolo, podendo ainda propor o 
aumento/aumentar a extensão dos diques cedidos; 

 
3. A Comissão de Acompanhamento reunirá pelo menos duas vezes por ano, sem prejuízo de outras que 

qualquer das partes julgue ser necessárias; 
 
4. A Comissão delibera sempre por unanimidade. 

 
 

Cláusula Décima 
(Fenómenos naturais) 

 
As partes reconhecem a inexistência de responsabilidade na manutenção dos taludes, ou na demora de 
desobstrução dos canais hidrológicos, perante fenómenos climáticos extremos, como chuvas de grau 
pluviométrico anormal, terramotos, ou outros fenómenos naturais não expectáveis. 

 
 

Cláusula Décima Primeira 
(Cooperação das partes) 

 
Todas as partes signatárias têm por perspetiva a satisfação do interesse público, atuando ao abrigo do 
principio de boa-fé e cooperação institucional, informando-se mutuamente naquilo que possa ser da 
conveniência de cada uma, ainda que tais obrigações e deveres possam não estar especificamente 
expressos na letra deste protocolo. 
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Cláusula Décima Segunda 
(Alterações e aditamentos) 

 
Todos os aditamentos e alterações ao presente protocolo serão válidos se aprovados pelas partes, 
realizados por escrito e assinados, com expressa indicação da cláusula ou cláusulas aditadas, modificadas 
ou suprimidas. 

 
 

Cláusula Décima Terceira 
(Denúncia e Caducidade do Protocolo) 

 
1. Qualquer das partes pode denunciar o presente protocolo com uma antecedência mínima de seis 

meses face ao seu termo; 
 
2. A denúncia pode ainda operar-se por prazo de antecedência inferior, caso seja aceite e tida sem 

prejuízo pelas outras partes; 
 
3. Em caso de denúncia o contrato caduca, não produzindo quaisquer efeitos posteriores, salvo atos 

urgentes, ou pendentes, nos termos a acordar pelas partes; 
 
4. Sendo a denúncia realizada pela DGADR ou pela APA, as partes procurarão reduzir o contrato às 

concordantes, mediante novo protocolo. 
 
 

Cláusula Décima Quarta 
(Resolução do Protocolo) 

 
1. O protocolo pode ser resolvido por incumprimento das obrigações de qualquer uma das partes; 
 
2. Antes da resolução, as partes devem procurar o entendimento, suscitando pelo menos duas reuniões, 

antes de declarar a resolução do mesmo. 
 
 

Cláusula Décima Quinta 
(Notificações e comunicações) 

 
Todas as notificações ou outras comunicações a efetuar no âmbito do presente protocolo deverão ser 
efetuadas por escrito, a enviar para os seguintes endereços, postal e ou eletrónico: 
 
MUNICÍPIO DE LOURES [...] 
Caixa de correio eletrónico: [...] 
 
 
DGADR 
A/C Divisão do Regadio 
Av Afonso Costa, 3, 1949-002 LISBOA 
Caixa de correio eletrónico: geral@dgadr.pt 
 
 
APA 
ARH Tejo e Oeste - Divisão de Recursos Hídricos Interiores 
Rua Artilharia Um, 107, 1099-052 Lisboa 
Caixa de correio eletrónico: arht.geral@apambiente.pt 
 
 
ABL [...] 
Caixa de correio eletrónico: [...] 
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Cláusula Décima Sexta 

(Foro competente) 
 

Para a resolução de todos os litígios decorrentes da aplicação do presente protocolo é competente o 
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 
 

Cláusula Décima Sétima 
(Entrada em vigor) 

 
O presente protocolo entra em vigor a ______ (após aprovação em RCML e após assinatura pelas partes). 
 
 
Constituem Anexos ao Protocolo: 
 
a) Anexo I - Planta de Enquadramento - UOPG Várzea e Costeiras de Loures; 
b) Anexo lI - Planta de Hidrografia - UOPG Várzeas e Costeiras de Loures. 
 
 
 
Feito em Loures, aos [xx] dias do mês de [yyyy] de 2020, em quatro exemplares com valor de original, 
ficando um deles em poder de cada uma das partes Outorgantes. 

 
 
 

Pelo 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
(Bernardino Soares) 

 
 

Pela 
 

DGADR - DIREÇÃO-GERAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 
 

O Diretor-Geral da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
(Gonçalo Mendes Leal) 

 
 

Pela 
 

APA - AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P. 
 

O Vice-Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente 
(José Pimenta Machado) 

 
 

Pela 
 

ABL - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DE LOURES 
 

(…) 
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17.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 34.783.765,50 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 122.186.348,50 122.028.221,50 0,00 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 143.680.583,00 173.548.474,13 0,00 0,00 173.548.474,13

Dotação Dotação Dotação

Inicial Atual Reforços Diminuições Final

DESPESAS CORRENTES

Despesas com Pessoal 50.917.736,00 50.435.485,00 50.435.485,00

Aquisição de Bens e Serviços 32.037.929,00 49.838.055,63 269.555,00 392.700,00 49.714.910,63

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

Transferências Correntes 13.397.787,00 20.091.705,50 122.450,00 12.850,00 20.201.305,50

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 99.284.540,00 123.352.702,13 392.005,00 405.550,00 123.339.157,13

DESPESAS DE CAPITAL

Aquisição de Bens de Capital 40.286.043,00 42.155.949,00 256.950,00 130.000,00 42.282.899,00

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 3.433.871,00 113.405,00 3.320.466,00

Total Despesas de Capital 44.396.043,00 50.195.772,00 256.950,00 243.405,00 50.209.317,00

TOTAL GERAL 143.680.583,00 173.548.474,13 648.955,00 648.955,00 173.548.474,13

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) ]

126.287.216,54

17.595.886,09

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

123.339.157,13

2.948.059,41

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

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

]

17ª 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 €. 



Alteração 

Permutativa 

Orçamento

da Despesa











Alteração

Permutativa

GOP’s









Listagem da 

Alteração

Permutativa









 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 554/2020 

 

 

Revisão da Norma de Controlo Interno 

 
 
 



 
 
 
 

 

  

Norma de Controlo Interno 
REVISÃO POR ADEQUAÇÃO AO SNC-AP 

 

      
 

 
 
 

NOVEMBRO 2020 



  Norma de Controlo Interno 
   
 
 

1 
 

 

Índice 
1 - INTRODUÇÃO ........................................................................................................................... 5 

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS ................................................................................................................ 7 

2.1 - ORGANIZAÇÃO DOS SIMAR ............................................................................................... 7 

2.2 - COMPONENTES DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO ................................................... 7 

2.3 - REQUISITOS DO CONTROLO INTERNO .............................................................................. 7 

2.4 - OBJETO .............................................................................................................................. 8 

2.5 - ÂMBITO ............................................................................................................................. 9 

2.6 - FORMALIZAÇÃO DE REGULAMENTOS, ATOS E CONTRATOS ............................................ 9 

2.7 - REGULAMENTOS ............................................................................................................... 9 

2.8 - DESPACHOS E INFORMAÇÕES ........................................................................................... 9 

2.9 - PROCEDIMENTOS E CONTROLO DE ACESSOS ................................................................. 10 

2.10 - DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE ............................................................................. 10 

3 - INFORMÁTICA ........................................................................................................................ 11 

3.1 - ASPETOS GERAIS ............................................................................................................. 11 

3.2 - CONTAS DE CORREIO ELETRÓNICO ................................................................................. 11 

3.3 - BACKUPS.......................................................................................................................... 11 

3.4 - ACESSO DE DADOS .......................................................................................................... 12 

3.5 - ACESSO À INTERNET ........................................................................................................ 12 

4 - APLICAÇÃO E CONTROLO DA NCI ........................................................................................... 12 

4.1 - ASPETOS GERAIS ............................................................................................................. 12 

4.2 - AUDITORIAS EXTERNAS E AÇÕES INSPETIVAS ................................................................ 13 

4.3 - PPRGCIC ........................................................................................................................... 13 

5 - DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS, EXECUÇÃO ORÇAMENTAL E ALTERAÇÕES AOS 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS ................................................................................................ 14 

5.1 - DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS .................................................................................. 14 

5.2 - REGRAS ORÇAMENTAIS ................................................................................................... 14 

5.3 - REGRAS PREVISIONAIS .................................................................................................... 15 

5.4 - REGRAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ............................................................................ 15 

5.5 - DOCUMENTOS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO DOS SIMAR .............................................. 16 

5.6 - PREPARAÇÃO DOS INSTRUMENTO PREVISIONAIS .......................................................... 16 



  Norma de Controlo Interno 
   
 
 

2 
 

5.7 - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS....................................................................... 19 

5.8 - PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES .............................................................................. 19 

6 - DESPESA ................................................................................................................................. 19 

6.1 - ASPETOS GERAIS ............................................................................................................. 19 

6.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA .................................................................................................. 20 

6.3 - FATURAS E REGISTO DA OBRIGAÇÃO ............................................................................. 22 

6.4 - REGISTO DA DESPESA DECORRENTE DO PROCESSAMENTO DE REMUNERAÇÕES ......... 23 

6.5 - PAGAMENTOS ................................................................................................................. 23 

7 - RECEITA .................................................................................................................................. 25 

7.1 - ASPETOS GERAIS ............................................................................................................. 25 

7.2 - SERVIÇOS EMISSORES/GERADORES DE RECEITA ............................................................ 26 

7.3 - SERVIÇOS COBRADORES DE RECEITA .............................................................................. 26 

7.4 - FORMAS DE RECEBIMENTO ............................................................................................ 27 

7.5 - COBRANÇA DESFASADA DA LIQUIDAÇÃO ....................................................................... 28 

7.6 - DOCUMENTOS DE RECEITA E RESPETIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO ....................... 28 

7.7 - ANULAÇÕES, REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES .................................................................. 29 

7.8 - INCUMPRIMENTO DE PAGAMENTO, COBRANÇA COERCIVA E PAGAMENTOS EM 

PRESTAÇÕES ............................................................................................................................ 29 

7.9 - COBRANÇA DE RECEITA DOS SIMAR A TRABALHADORES ............................................... 30 

8 - MEIOS FINANCEIROS .............................................................................................................. 30 

8.1 - DISPOSIÇÕES GERAIS ....................................................................................................... 30 

8.2 - RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO............................................................................. 31 

8.3 - CONTAGEM FÍSICA DE CAIXA .......................................................................................... 32 

8.4 - MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA/BANCOS ............................................................................. 32 

8.5 - FECHO DIÁRIO, CONFERÊNCIA E ARQUIVO ..................................................................... 32 

8.6 - CHEQUES ......................................................................................................................... 33 

8.7 - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO ............................ 33 

8.8 - CONTAS BANCÁRIAS E RESPETIVAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS ................................ 33 

8.9 - FUNDOS DE MANEIO ....................................................................................................... 34 

8.10 - RECEBIMENTO DE CHEQUES E OUTROS MEIOS MONETÁRIOS POR VIA POSTAL ......... 34 

9 -TERCEIROS ............................................................................................................................... 34 

9.1 - CONTAS A PAGAR ............................................................................................................ 34 



  Norma de Controlo Interno 
   
 
 

3 
 

9.2 - FORNECEDORES DE BENS (INCLUINDO AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL) E SERVIÇOS 35 

9.3 - DÍVIDAS FINANCEIRAS, INCLUIDO EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E LOCAÇÕES 

FINANCEIRAS ........................................................................................................................... 35 

9.4 - ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS .............................................................................. 36 

9.5 - PROCESSOS JUDICIAIS (Passivo) ...................................................................................... 38 

9.6 - GARANTIAS E CAUÇÕES .................................................................................................. 39 

9.7 - OUTROS ........................................................................................................................... 39 

9.8 - CONTAS A RECEBER ......................................................................................................... 39 

9.9 - APOIOS, SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS A RECEBER ...................................................... 40 

9.10 - ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS ............................................................................ 40 

9.11 - PROCESSOS JUDICIAIS (ATIVO) ...................................................................................... 40 

9.12 - EXECUÇÕES FISCAIS ....................................................................................................... 41 

9.13 - OUTROS ......................................................................................................................... 42 

9.14 - CONSTITUIÇÃO DE IMPARIDADE PARA DÍVIDA A RECEBER .......................................... 42 

10 - INVENTÁRIOS ....................................................................................................................... 42 

10.1 - DISPOSIÇÕES GERAIS ..................................................................................................... 42 

10.2 - ENTREGA DE BENS ........................................................................................................ 42 

10.3 - FICHAS DE PRODUTO DE ARMAZÉM ............................................................................. 43 

10.4 - INVENTARIAÇÃO FÍSICA ................................................................................................ 44 

11 - CONTRATAÇÃO PÚBLICA ...................................................................................................... 44 

11.1 - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA ........................................... 44 

11.2 - REGRAS DE CONTRATAÇÃO .......................................................................................... 45 

12 - RECURSOS HUMANOS .......................................................................................................... 45 

13 - IMOBILIZADO ....................................................................................................................... 46 

13.1 - ASPETOS GERAIS ........................................................................................................... 46 

13.2 - CADASTRO DE BENS DE IMOBILIZADO .......................................................................... 46 

13.3 - AMORTIZAÇÕES, DEPRECIAÇÕES E IMPARIDADES DO ATIVO IMOBILIZADO ............... 48 

13.4 - CONCILIAÇÃO DOS REGISTOS E VERIFICAÇÃO FÍSICA ................................................... 48 

13.5 - BENS DO IMOBILIZADO FINANCIADOS ......................................................................... 48 

13.6 - UTILIZAÇÃO DOS ATIVOS IMOBILIZADOS ...................................................................... 49 

14 - CONTABILIDADE DE GESTAO ................................................................................................ 49 

15 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ....................................................................................................... 49 



  Norma de Controlo Interno 
   
 
 

4 
 

15.1 - DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ................................................................. 49 

15.2 - AUDITORIA EXTERNA .................................................................................................... 50 

15.3 - APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS .................................... 51 

15.4 - ENVIO AOS ÓRGÃOS DE SUPERINTENDÊNCIA E DA TUTELA......................................... 51 

15.5 - DIVULGAÇÃO ................................................................................................................. 51 

16 - DISPOSIÇÕES FINAIS ............................................................................................................. 52 

16.1 - DIVULGAÇÃO DA NORMA DE CONTROLO INTERNO ..................................................... 52 

16.2 - CUMPRIMENTO DA NORMA DE CONTROLO INTERNO ................................................. 52 

16.3 - ENTRADA EM VIGOR ..................................................................................................... 52 

 

 

  



  Norma de Controlo Interno 
   
 
 

5 
 

1 - INTRODUÇÃO 

 

1. O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias (POCAL), aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 54-A/99, 22 de fevereiro1, estipula no ponto 2.9, a obrigatoriedade de 
implementação nas autarquias locais de um sistema de controlo interno e 
consequentemente a adoção de uma Norma de Controlo Interno (NCI) que é o 
objeto deste documento. 

2. Embora tenha sido em 2015 publicado o Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de 
setembro2, que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as 
Administrações Públicas (SNC-AP), introduzindo um novo paradigma 
contabilístico e revogando o POCAL, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 20203, 
mantém-se, porém, em vigor, o ponto 2.9 do POCAL e consequentemente a 
obrigatoriedade do sistema de controlo interno. 

3. O Sistema de Controlo Interno, deve englobar o plano de organização, políticas, 
métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os demais métodos e 
procedimentos suscetíveis de contribuir para “assegurar o desenvolvimento das 
atividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a 
prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a 
integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação 
financeira viável.”4 

4. O presente documento pretende ser de aplicação simples, seguindo a estrutura 
formal de organização por parágrafos, à semelhança das Normas de 
Contabilidade de Contabilidade Pública (NCP) do SNC-AP 

5. Introduziu-se também nesta NCI uma abordagem aos objetivos definidos no 
Regulamento da Proteção de Dados da União Europeia5 e demais legislação em 
vigor sobre proteção de dados. 

6. Os serviços encontram-se referenciados pelas suas competências e não pela sua 
designação de forma a que eventuais alterações orgânicas não invalidem a 
aplicação da NCI. 

7. Os temas particulares, relativos ao funcionamento de cada serviço, consideram-
se que devem constar em manuais de procedimentos ou regulamentos internos 
diferentes desta NCI, permitindo a sua adequação evolutiva à realidade da 
atividade autárquica e às alterações legislativas. 

8. Em matéria de contratação pública, da Lei dos Compromissos e Pagamentos em 
Atraso e demais legislação em vigor, optou-se por uma abordagem que permitisse 

                                                           
1Com as alterações da Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril e ainda pela Lei n.º 60-A/2015, de 30 de 
setembro. 
2 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro. 
3 De acordo com o Lei do Orçamento de Estado de 2019 que adia para as autarquias locais a entrada do 
SNC-AP para 1 de janeiro de 2019. 
4 Extraído do ponto 2.9.1., do Decreto-lei n.º 54-A799, de 22 de fevereiro, que aprovou o POCAL. 
5Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à 
proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 
desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). 
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que existissem, no futuro, alterações legislativas que não condicionassem a 
aplicação da NCI. 

9. A estrutura de funcionamento em vigor, à data de aprovação da NCI, é constituída 
pelas seguintes unidades orgânicas: 
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2 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

2.1 - ORGANIZAÇÃO DOS SIMAR 

10. O Regulamento de Organização dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos de Loures e Odivelas (SIMAR), foi publicado em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 193, de 7 de outubro de 2014, tendo o mesmo sido aprovado na 4.ª 
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Loures, realizada em 24 de 
setembro de 2014, 18.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 24 de setembro de 2014, na 9.ª Sessão Extraordinária de Assembleia 
Municipal de Loures, realizada em 30 de setembro de 2014 e na 9.ª Sessão 
Extraordinária de Assembleia Municipal de Odivelas, realizada em 30 de setembro 
de 2014. 

11. O sistema contabilístico em vigor para os SIMAR é o SNC-AP, contemplando-se 
neste normativo três subsistemas contabilísticos: contabilidade orçamental, 
contabilidade financeira e a contabilidade de gestão. As demonstrações 
financeiras e orçamentais, também se encontram incluídas no SNC-AP. 

12. Os SIMAR têm como órgãos executivos o Conselho de Administração nomeado 
pelas Câmaras Municipais de Loures e de Odivelas e ainda a Câmara Municipal de 
Loures (CM de Loures) e a Câmara Municipal de Odivelas (CM de Odivelas), sendo 
o órgão deliberativo a Assembleia Municipal de Loures e a Assembleia Municipal 
de Odivelas. 
 

2.2 - COMPONENTES DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO 

13. O sistema de controlo interno a adotar pelas autarquias locais engloba, 
designadamente, o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de 
controlo, bem como todos os outros métodos e procedimentos definidos pelos 
responsáveis autárquicos que contribuam para assegurar o desenvolvimento das 
atividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a 
prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a 
integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação 
financeira fiável.   

14. Assim, o sistema de controlo interno deve compreender os seguintes 
documentos: 

 Norma de Controlo Interno; 

 Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e 

Infrações Conexas; 

 Manuais de funções; 

 Manuais de procedimentos internos; 

 Posturas e Regulamentos dos SIMAR; 

 Despachos e informações escritas. 
 

2.3 - REQUISITOS DO CONTROLO INTERNO 

15. Os requisitos a que o Sistema de Controlo deve obedecer indicam-se nos pontos 
seguintes. 
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16. Existência de um plano de organização que permita uma definição de 
responsabilidades funcionais, em termos de autoridade e responsabilidade, 
compreendendo uma adequada segregação de funções entre: 
• Gestão; 
• Desenvolvimento; 
• Exploração; 
• Suporte técnico; 
bem como entre 

 Autorização; 

 Execução; 

 Registo; 

 Custódia; 

 Verificação. 
17. Existência de um sistema de procedimentos de autorização e registo adequado, 

de modo a permitir o controlo contabilístico e operacional dos direitos, 
obrigações, demais ativos e passivos, bem como dos gastos e rendimentos. 

18. Existência de procedimentos válidos para a execução de tarefas e funções dos 
serviços dos SIMAR, associado a controlos interativos entre as várias operações e 
serviços. 

19. Existência de pessoal qualificado, com capacidade e preparação adequada às 
responsabilidades que lhe são cometidas. 

20. Existência e desenho de documentos e registos adequados de forma a assegurar 
a correta e atempada contabilização das operações. 
 

2.4 - OBJETO 

21. O presente documento, elaborado em consonância com o ponto 2.9 do POCAL, 
é a Norma de Controlo Interno (NCI) dos SIMAR, sob a figura jurídica de 
regulamento e como tal é um dos elementos do Sistema de Controlo Interno. 

22. A NCI estabelece os procedimentos que procuram a assegurar o cumprimento 
dos seguintes objetivos previstos no POCAL: 
a) A salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à elaboração, 

execução e modificação dos documentos previsionais, à elaboração das 
demonstrações financeiras e ao sistema contabilístico;  

b) O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respetivos 
titulares;  

c)  A salvaguarda do património;  
d)  A aprovação e controlo de documentos;  
e)  A exatidão e integridade dos registos contabilísticos e, bem assim, a garantia 

da fiabilidade da informação produzida;  
f)  O incremento da eficiência das operações;  
g)  A adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais à 

assunção de encargos;  
h)  O controlo do ambiente e das aplicações informáticas;  
i)  A transparência e a concorrência no âmbito dos mercados públicos;  
j)  O registo oportuno das operações pela quantia correta, nos documentos e 

livros apropriados e no período contabilístico a que respeitam, de acordo com 
as decisões de gestão e no respeito das normas legais.  
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2.5 - ÂMBITO 
23. A presente NCI aplica-se aos SIMAR, aos respetivos dirigentes, trabalhadores e 

prestadores de serviços dos mesmos, independentemente da modalidade de 
vinculação e de constituição da relação jurídica de emprego público ao abrigo da 
qual exercem as respetivas funções. 

 

2.6 - FORMALIZAÇÃO DE REGULAMENTOS, ATOS E CONTRATOS 

24. Na formalização de regulamentos, atos e contratos devem ser cumpridos os 
requisitos previstos no Código do Procedimento Administrativo com a redação 
em vigor, sem prejuízo de demais normativos gerais e especiais aplicáveis. 

 

2.7 - REGULAMENTOS 

25. A elaboração, alteração e revisão dos regulamentos dos SIMAR é efetivada por 
cada serviço interveniente na área a regulamentar, submetendo à aprovação dos 
órgãos competentes, com respeito pelos procedimentos legalmente definidos. 

 

2.8 - DESPACHOS E INFORMAÇÕES  

26. Os documentos escritos, ou em suporte digital, que integram os processos 
administrativos internos, todas as informações e despachos que sobre ele forem 
exarados, bem como os documentos do sistema contabilístico, devem sempre 
identificar os seus subscritores e a qualidade em que o fazem, de forma legível, 
pela aposição do nome, cargo e competências para o efeito.  

27. Os documentos devem ser, preferencialmente, produzidos e tramitados em 
formato eletrónico, através do sistema de gestão documental dos SIMAR, 
devendo ser digitalizados sempre que sejam produzidos ou recebidos noutro 
formato e tal seja possível. Quando aplicável, os documentos devem identificar 
os termos e para que efeitos são elaborados, devendo ainda ser categorizados em 
função da sua confidencialidade e utilização.  

28. Os atos administrativos realizados com base em delegação/subdelegação de 
competências que derem origem a documentos com eficácia externa devem 
cumprir com o supra mencionado, referindo, ainda, qual o documento de 
delegação/subdelegação de competências e a sua data. 

29. Sempre que exista retificação de documentos incluídos no sistema de gestão 
documental, deve ser garantido que todos os intervenientes no processo têm 
conhecimento, sendo da responsabilidade do serviço com a competência pela 
gestão informática garantir este procedimento. 

30. Sempre que possível deve o registo contabilístico informatizado identificar o 
processo de gestão documental que inclui o processo administrativo. 

31.  A informação obtida pelos serviços bem como o seu tratamento, divulgação e 
proteção, deve cumprir com o Regulamento da Proteção de Dados da União 
Europeia6 e demais legislação em vigor sobre proteção de dados. 

                                                           
6Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à 
proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 
desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados)  
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2.9 - PROCEDIMENTOS E CONTROLO DE ACESSOS 

32. Os dirigentes definem os procedimentos e circuitos internos de informação 
relativos à respetiva unidade orgânica. 

33. Em cada unidade orgânica, sempre que for possível, deve ser elaborado um 
manual de procedimentos que contemple os fluxos dos procedimentos mais 
frequentes e relevantes, descrevendo em pormenor a tramitação que lhes está 
associada, bem como os requisitos formais e materiais aplicáveis. 

34. O manual de procedimentos respeitante a cada unidade orgânica é aprovado pelo 
Diretor Delegado e remetido digitalmente para o serviço responsável pela 
manutenção da intranet dos SIMAR, para que proceda à respetiva divulgação. 

35. Sempre que possível, os procedimentos de controlo devem ser efetuados 
automaticamente, com recurso a sistemas informáticos e de informação 
existentes nos SIMAR. Devem os serviços articular a extensão e oportunidade dos 
procedimentos automatizados, com o serviço responsável pela gestão das 
aplicações informáticas dos SIMAR, competindo a este quando necessário 
promover a adequação das aplicações aos necessários controlos. 

36. A responsabilidade pelo controlo físico e acessos a ativos, arquivos e informações 
é do serviço que tem a competência da sua utilização. 

37. O serviço que gere o sistema informático dos SIMAR atribui acessos às aplicações 
em função das indicações dos responsáveis dos diversos serviços. 

38. O Conselho de Administração nomeia o trabalhador com a competência pela 
implementação nos SIMAR do cumprimento da legislação em vigor relativa à 
proteção de dados, incluindo o Regulamento de Proteção de Dados da União 
Europeia, e responsável por, no âmbito desse regulamento, garantir a proteção 
de dados individuais e a respetiva conformidade das aplicações informáticas dos 
SIMAR, bem como por bases de dados em utilização, entre outros. 
Adicionalmente, o responsável pela implementação do Regulamento de Proteção 
de Dados elabora manual de procedimentos, onde estabelece os critérios 
relativos à informação nomeadamente: 

 Obtenção e destruição; 

 Tratamento e armazenamento; 

 Segurança dos dados; 

 Divulgação e acesso; 

 Monitorização do cumprimento do regulamento. 
 

2.10 - DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE 
39. As operações orçamentais, de tesouraria, e demais operações com relevância na 

esfera orçamental, patrimonial e de contabilidade de gestão são clara e 
objetivamente evidenciadas por documentos suporte, devidamente aprovados.  

40. Não tendo o SNC-AP definido os quesitos mínimos dos documentos suporte ao 
sistema contabilístico, mantêm-se em vigor, com as necessárias adaptações, os 
que constam do ponto 12 do POCAL, “Sistema contabilístico – documentos e 
registos”, sem prejuízo de outros, aí não previstos, devidamente tipificados e 
aprovados pelo Diretor Delegado sob proposta dos serviços.  
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3 - INFORMÁTICA 
 

3.1 - ASPETOS GERAIS 
41. É da responsabilidade do serviço com a competência pela gestão informática dos 

SIMAR garantir pela segurança, integridade e disponibilidade da informação 
suportada pelo sistema informático. 

42. A responsabilidade pela inserção de dados nas aplicações e sua exatidão, bem 
como pela informação das respetivas áreas digitais de trabalho é do serviço que 
tem a competência da sua utilização. 

43. Apenas o serviço com a competência pela gestão informática dos SIMAR pode 
proceder à instalação de qualquer componente de hardware ou software nos 
computadores. 

44. As especificações funcionais das aplicações informáticas são da responsabilidade 
dos serviços com a competência pela sua utilização. 

45. A regularidade das especificações técnicas e funcionais das aplicações 
informáticas é do serviço com a competência pela gestão informática. 

46. O acesso dos serviços/utilizadores às aplicações informáticas, às comunicações e 
aos computadores da rede informática e de comunicações dos SIMAR é 
providenciado pelo serviço com a competência pela gestão informática. 

47. Quando uma aplicação informática carece de alteração por necessidade do 
serviço que a utiliza, seja por imperativo legal ou funcional, é da responsabilidade 
do serviço com a competência pela gestão informática, apresentar uma solução 
que supra as necessidades identificadas, sendo a mesma sujeita a aprovação pelo 
dirigente do serviço que solicitou a alteração da aplicação.  

 A comunicação das necessidades dos serviços é efetuada pelo dirigente da 
unidade orgânica (UO) respetiva ao serviço com a competência pela gestão 
informática.  

 Se a alteração da aplicação informática implicar incremento da despesa 
orçamental, é elaborado pelo serviço com a competência pela gestão 
informática um pedido interno de aquisição de bens e /ou serviços, nos termos 
definidos na presente norma de controlo interno. 
 

3.2 - CONTAS DE CORREIO ELETRÓNICO 
48. A atribuição de contas de correio eletrónico do domínio dos SIMAR é da 

responsabilidade do serviço com a competência pela gestão informática, sendo 
as mesmas atribuídas por solicitação dos serviços mediante autorização do 
responsável da UO.  

49. A utilização das contas de correio eletrónico deve ser regulada por manual de 
procedimentos elaborado pelo serviço com a competência pela gestão 
informática. 

 

3.3 - BACKUPS 

50. Deve proceder-se regularmente a cópias dos dados (backup) armazenados no 
sistema informático, com o objetivo de proteger os dados contra o risco de 
incêndio, furto, inundação, desmagnetização, entre outros de acordo com o 
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manual de procedimentos interno, cuja elaboração é da competência do serviço 
pela gestão informática dos SIMAR. 

51. Deve existir periodicidade diferente e constante no manual de procedimentos, 
para os backups em função da tipologia da informação. 

 

3.4 - ACESSO DE DADOS 
52. É da responsabilidade dos responsáveis das UO o pedido de acesso e de cessação 

de acesso aos sistemas informáticos por parte dos respetivos trabalhadores. 
53. A segurança dos dados nas estações de trabalho é da responsabilidade dos 

utilizadores, competindo-lhes, quando autorizados para o efeito, guardar os 
trabalhos, de que são responsáveis, nos servidores e pastas que lhes estejam 
afetos. 

54. São guardados pelo serviço com competência para a gestão informática os 
registos dos utilizadores que acederam as aplicações informáticas e ao servidor. 
 

3.5 - ACESSO À INTERNET 
55. O acesso à internet a partir da infraestrutura informática dos SIMAR pode estar 

sujeito a monitorização e filtragem, pelo serviço com a competência pela gestão 
informática.  

56. Existe um servidor responsável por analisar conteúdos que, dependendo da forma 
como estão catalogados, poderão ou não ser acedidos, sendo a sua exclusão 
proposta pelo serviço com a competência pela gestão informática para aprovação 
do Diretor Delegado. 

57. Na eventualidade dos serviços considerarem que a catalogação dos conteúdos 
efetuada pelo serviço com a competência pela gestão informática tenha sido 
incorreta, deve o dirigente da respetiva UO solicitar ao Diretor Delegado que 
autorize a correção. 
 

4 - APLICAÇÃO E CONTROLO DA NCI  
 

4.1 - ASPETOS GERAIS 
58. Compete ao Conselho de Administração aprovar, acompanhar e manter em 

funcionamento um sistema de controlo interno adequado às atividades 
desenvolvidas pelos SIMAR, assegurando a sua avaliação permanente. 

59. Sempre que entender por adequado, os órgãos deliberativos determinam a 
instituição de dispositivos, pontuais ou permanentes, de fiscalização que 
permitam o exercício adequado das suas competências. 

60. Para efeitos do previsto no número anterior, o Conselho de Administração deve 
facultar os meios e informações necessários aos objetivos a atingir, de acordo com 
o que for definido pelo órgão deliberativo. 

61. Compete aos dirigentes e aos coordenadores de gabinete, dar conhecimento e 
difundir perante todos os trabalhadores dos serviços respetivos, a presente NCI e 
dos preceitos legais em vigor, bem como promover a implementação e o 
cumprimento das regras definidas e constantes desta. 

62. Deverá ser instituído serviço responsável pela Auditoria Interna, com a 
competência de verificação do cumprimento, pelos serviços dos SIMAR, das 
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regras constantes na NCI, elaboração de sugestões de melhoria de 
procedimentos, a produção de recomendações e a sua efetiva aplicação e, 
sempre que se considere necessário, elaborar proposta (s) de adequação da 
mesma.  

63. No decurso da atividade de auditoria interna, designadamente, no que respeita a 
atividade que culmine na emissão de documento de auditoria interna – relatório, 
memorando, procedimento, recomendação, entre outros, o serviço com a 
competência nesta matéria pressupõe a colaboração ativa e diligente por parte 
dos serviços auditados, nomeadamente, através de: 

 boa colaboração, cooperação e transparência dos auditados; 

 pleno e atempado acesso a pessoas, registos, bens patrimoniais e informações 
relevantes; 

 atuação diligente e cuidada na implementação de sugestões e aplicação de 
recomendações produzidas pela auditoria interna, aceites pelo serviço 
auditado e superiormente aprovadas. 
 

4.2 - AUDITORIAS EXTERNAS E AÇÕES INSPETIVAS 
64. Ao serviço de Auditoria Interna, enquanto interlocutor primeiro entre as 

entidades de auditoria externa, de tutela e de supervisão, compete diligenciar o 
acompanhamento das auditorias/ações promovidas por essas entidades, 
acompanhar o processo de exercício do direito ao contraditório, bem como o 
atestar da aplicação de recomendações aceites. 

65. Nesta medida é da responsabilidade do serviço com a competência pela auditoria 
interna, a centralização e manutenção atualizada de repositório de toda a 
documentação atinente aos respetivos processos de auditoria externa e/ou de 
ação inspetiva, qualquer que seja a sua natureza (financeira ou outra), 
nomeadamente no que respeita a comunicação prévia, documentação solicitada 
e fornecida, relatório preliminar, procedimento de contraditório, relatório final e 
todos os documentos relacionados. 
 

4.3 - PPRGCIC 
66. O Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações 

Conexas (PPRGCIC), aplica-se, de forma genérica, ao pessoal dirigente e 
responsáveis de gabinetes e a todos os trabalhadores. 

67. A implementação do “Plano”, a sua execução e avaliação compete, em primeira 
linha, ao Conselho de Administração, sendo o pessoal com funções dirigentes e 
de coordenação corresponsabilizado neste processo, requerendo-se que todos os 
trabalhadores desempenhem papel ativo no processo avocando a sua quota-
parte de responsabilidade no sucesso da aplicação deste instrumento de gestão. 

68. De modo a proceder ao acompanhamento e monitorização da aplicação do 
PPRGCIC, os Serviços enviam até 31 de janeiro de cada ano económico, ao serviço 
responsável pela Auditoria Interna Relatório de Execução Anual do PPRGCIC da 
sua Unidade Orgânica, reportado ao ano que antecede. 

69. Até 28 de fevereiro do mesmo ano, o serviço com competência pela auditoria 
interna, elabora proposta de Relatório de Execução Anual do PPRGCIC para 
aprovação pelo Conselho de Administração, que o envia depois para as CML e 
CMO. 
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70. O documento aprovado, e após conhecimento dos órgãos municipais, é remetido 
aos dirigentes dos SIMAR, divulgado na intranet e no sítio dos SIMAR, e enviado 
às entidades de tutela e supervisão. 
 

5 - DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS, EXECUÇÃO ORÇAMENTAL E 
ALTERAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 

 

5.1 - DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS  

71. Os objetivos das demonstrações orçamentais de finalidades gerais são o de 
proporcionar informação acerca do orçamento inicial, das alterações 
orçamentais, da execução das despesas e das receitas orçamentadas, dos 
pagamentos e recebimentos e do desempenho orçamental. 

72. De acordo com a NCP 26 existem demonstrações previsionais e demonstrações 
de relato, designadamente: 

 Demonstrações previsionais:  
o O orçamento, enquadrado num plano orçamental plurianual 
o O plano plurianual de investimentos  
o O plano plurianual de atividades. 

 Demonstrações de relato:  
o Demonstração do desempenho orçamental 
o Demonstração de execução orçamental da receita  
o Demonstração de execução orçamental da despesa  
o Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 
o Demonstração da execução do Plano Plurianual de Atividades (PPA) 
o O anexo às demonstrações orçamentais 

Embora não previsto na NCP 26, os SIMAR preparam também o Plano Plurianual 
de Atividades (mapa previsional) e a respetiva demonstração de execução. 

 

5.2 - REGRAS ORÇAMENTAIS 

73. Os SIMAR preparam todas as demonstrações orçamentais do parágrafo anterior. 
74. O orçamento dos SIMAR é elaborado de acordo com as regras previstas na NCP 

26, considerando as regras previsionais e as modificações (alterações 
permutativas e alterações modificativas) do orçamento previstas respetivamente 
nos pontos 3.3 e 8.3.1 do POCAL. 

75. Adicionalmente, são consideradas as regras orçamentais previstas no Regime 
Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI) aprovado 
pela Lei 73/2013, de 3 de setembro e que se adapta aos SIMAR, nomeadamente: 

 Equilíbrio Orçamental 
o Todas as receitas devem cobrir as despesas 
o A receita corrente bruta deve ser pelo menos igual à despesa corrente 

acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo 
prazo. 

76. Subsidiariamente devem ser atendidos os princípios e regras orçamentais 
previstos na Lei do Enquadramento Orçamental (LEO), aprovada pela Lei 
151/2015, de 11 de setembro. 
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5.3 - REGRAS PREVISIONAIS 
77. A elaboração do orçamento dos SIMAR deve obedecer às Regras Previsionais 

enumeradas no ponto 3.3 do POCAL. 
a) As importâncias relativas aos impostos, taxas e tarifas a inscrever no 

orçamento não podem ser superiores a metade das cobranças efetuadas nos 
últimos 24 meses que precedem o mês da sua elaboração, exceto no que 
respeita a receitas novas, devendo-se, então, juntar ao orçamento os estudos 
ou análises técnicas elaborados para determinação dos seus montantes;  

b) As importâncias relativas às transferências correntes e de capital só podem ser 
consideradas no orçamento desde que estejam em conformidade com a 
efetiva atribuição ou aprovação pela entidade competente, exceto quando se 
trate de receitas provenientes de fundos comunitários, em que os montantes 
das correspondentes dotações de despesa, resultantes de uma previsão de 
valor superior ao da receita de fundo comunitário aprovado, não podem ser 
utilizadas como contrapartida de alterações orçamentais para outras 
dotações;  

c) As importâncias relativas aos empréstimos só podem ser consideradas no 
orçamento depois da sua contratação, independentemente da eficácia do 
respetivo contrato; 

d) As importâncias previstas para despesas com pessoal devem considerar, de 
acordo com a legislação em vigor, os seguintes encargos: 

 Encargos relativos a remunerações; 

 Encargos relativos aos postos de trabalho previstos nos mapas de pessoal; 
aprovados e para os quais se preveja recrutamento; 

 Encargos com alterações do posicionamento remuneratório; 

 Encargos relativos a prémios de desempenho; 

 Despesas com prestadores de serviços em nome individual; 
e) No orçamento inicial, as importâncias a considerar nas rubricas 

'Remunerações de pessoal' devem corresponder às da tabela de vencimentos 
em vigor, sendo que, se ainda não tiver sido atualizada a tabela corresponde 
ao ano a que o orçamento respeita, a atualização poderá ser efetuada com 
base na taxa de inflação prevista. 

78. A taxa de inflação a considerar para efeitos das atualizações previstas nas alíneas 
d) e e) do parágrafo anterior é a constante do Orçamento do Estado em vigor, 
podendo ser utilizada a que se encontra na proposta de lei do Orçamento do 
Estado para o ano a que respeita o orçamento, se esta for conhecida. 

 

5.4 - REGRAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 
79. Alterações orçamentais constituem um instrumento de gestão orçamental que 

permite a adequação do orçamento à execução orçamental ocorrendo a despesas 
inadiáveis, não previsíveis ou insuficientemente dotadas, ou receitas imprevistas. 

80. As alterações orçamentais podem ser modificativas ou permutativas: 
o Alteração orçamental modificativa é aquela que procede à inscrição de uma 

nova natureza de receita ou de despesa ou da qual resulta o aumento do 
montante global de receita, de despesa ou de ambas, face ao orçamento que 
esteja em vigor.  
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o Alteração orçamental permutativa é aquela que procede à alteração da 
composição do orçamento de receita ou de despesa da entidade, mantendo 
constante o seu montante global. 

81. As alterações orçamentais assumem as seguintes formas: 
o Alteração orçamental de inscrição ou reforço consubstancia a integração de 

uma natureza de receita ou despesa não prevista no orçamento ou o 
incremento de uma previsão de receita ou dotação de despesa; 

o Alteração orçamental de anulação ou diminuição consubstancia a extinção de 
uma natureza de receita ou despesa prevista no orçamento que não terá 
execução orçamental ou a redução de uma previsão de receita ou dotação de 
despesa; 

o Alteração orçamental por crédito especial corresponde a um incremento do 
orçamento de despesa com compensação no aumento da receita cobrada. 

82. A execução orçamental dos SIMAR rege-se adicionalmente pelas normas de 
execução orçamental incluídas no orçamento dos serviços. 

 

5.5 - DOCUMENTOS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO DOS SIMAR 

83. De acordo com a NCP 26 são documentos previsionais os seguintes mapas 7:  

 O orçamento, enquadrado num plano orçamental plurianual; 

 O plano plurianual de investimentos (PPI);  

 Não sendo obrigatório, por não estar previsto na NCP 26, considera-se 

também como fazendo parte dos documentos previsionais o Plano de 

Plurianual de Atividades (PPA) que, em conjunto com o PPI, consubstancia as 

Grandes Opções do Plano (GOP). Adicionalmente estipula o RFALEI que o 

orçamento inclui relatório que contenha a apresentação e a fundamentação 

da política orçamental proposta, incluindo a identificação e descrição das 

responsabilidades contingentes; 

 Articulado que contenha as medidas para orientar a execução orçamental; 

 Mapa das receitas e despesas, desagregado segundo a classificação 
económica; 

 Mapa resumo das receitas e despesas dos SIMAR. 
84. Conforme estipulado na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, o mapa do 

pessoal acompanha a proposta de orçamento. 
85. Adicionalmente, conforme previsto na NCP 1 devem ser elaborados documentos 

previsionais relativos ao balanço, demonstração de resultados por natureza e 
demonstração de fluxos de caixa. 

 

5.6 - PREPARAÇÃO DOS INSTRUMENTO PREVISIONAIS 

5.6.1 - PREPARAÇÃO DO ORÇAMENTO 

86. O serviço com a responsabilidade do planeamento orçamental, elabora 
anualmente o cronograma de trabalhos e solicita a todos os serviços dos SIMAR, 
as suas necessidades de despesa para o ano seguinte e anos futuros, caso se 
aplique, deve contemplar os encargos assumidos em anos anteriores ainda não 

                                                           
7 O modelo destes mapas consta na NCP 26 
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satisfeitos e uma estimativa que cubra os encargos assumidos cuja exigibilidade 
venha a ocorrer no ano imediatamente a seguir. 

87. A identificação das necessidades orçamentais dos vários serviços, relativas às 
responsabilidades que gerem, é realizada em modelo fornecido pelo serviço com 
a responsabilidade do planeamento orçamental. 

88. Compete ao serviço com a responsabilidade do planeamento orçamental efetuar 
a previsão anual das receitas, de acordo com as regras estabelecidas na legislação 
em vigor. Pode, no entanto, este serviço complementar a sua previsão com 
informação adicional de outros serviços. 

89. O serviço competente pela gestão do património imobiliário elabora, sempre que 
considere relevante, um plano de alienações de bens de investimento, 
devidamente valorizado e com prazo de execução consentâneo com o do 
orçamento em preparação, incluindo a ótica plurianual do mesmo, remetendo 
essa informação para o serviço responsável pela elaboração da proposta de 
orçamento. 

 

5.6.2– APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO 

90. O Conselho de Administração, após aprovação, apresenta aos órgãos executivos 
das CML e CMO a proposta de orçamento para o ano económico seguinte, que 
por sua vez a envia para aprovação dos órgãos deliberativos, até 31 de Outubro 
de cada ano, exceto nos casos em que as eleições para os órgãos executivos 
municipais ocorram entre 30 de julho e 15 de dezembro, a proposta de orçamento 
para o ano económico seguinte é apresentada aos órgãos deliberativos no prazo 
de dois meses a contar da data da respetiva tomada de posse. Adicionalmente 
estes prazos podem ser alterados em casos excecionais previstos na legislação em 
vigor. 

91. Se o orçamento não for aprovado, ou existir atraso na aprovação, o orçamento a 
executar é o transposto do ano anterior, ou seja, utilizando as mesmas dotações 
da despesa e previsões da receita, sendo que o PPI e o PPA não são alterados. 

92. Durante o período em que o orçamento não está aprovado, as demonstrações 
orçamentais podem ser sujeitas a alterações permutativas. 

93. Os documentos previsionais que venham a ser aprovados pelos órgãos 
deliberativos já no decurso do ano económico a que se destinam têm de 
contemplar todos os cabimentos e compromissos efetuados até à sua entrada em 
vigor, considerando sempre a plurianualidade dos mesmos. 

 

5.6.3 - ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO 

94. O serviço com a responsabilidade do planeamento orçamental, submete sempre 
que necessário à aprovação do Conselho de Administração, as alterações 
orçamentais que considere necessárias.  

95. A aprovação do SNC-AP não revogou o ponto 8.3 do POCAL, pelo que a 
competência por autorizar as revisões orçamentais é do órgão deliberativo e as 
alterações orçamentais do Conselho de Administração. 

96. Considera-se que, para efeitos de aprovação de alterações orçamentais nos 
termos do ponto 8.3 do POCAL, a competência da mesma é do Conselho de 
Administração. 
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NCP 26 

POCAL 

Revisão Orçamental Alteração orçamental 

Alteração 
permutativa 

  
Todas as alterações permutativas 
são alterações orçamentais em 
POCAL 

Alteração 
modificativa 

Se aumentar o valor global do orçamento e 
não decorrer de: receitas legalmente 
consignadas; empréstimos contratados; 
nova tabela de vencimentos publicada 
após a aprovação do orçamento inicial 

  

  

Se aumentar o valor global do 
orçamento, mas decorrer de: 
receitas legalmente consignadas; 
empréstimos contratados; nova 
tabela de vencimentos publicada 
após a aprovação do orçamento 
inicia 

  
Se reduzir o valor global do 
orçamento e não eliminar rubricas 
do PPI 

Se reduzir o valor global do orçamento e 
eliminar rubricas do PPI 

  

Aplicação do Saldo de Gerência   

Introdução de nova rubrica do PPI, ou 
nova rubrica do orçamento, exceto se a 
mesma derivar de novo classificador 
aprovado pela DGAL 

 Introdução de nova rubrica do 
orçamento, quando a mesma 
derivar de novo classificador 
aprovado pela DGAL 

 

5.6.4 - CONTROLO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS  
97. Para além do conjunto de normas e disposições legais aplicáveis, a realização de 

despesa por parte dos serviços deverá, também, obedecer aos critérios e medidas 
de gestão orçamental definidos nas normas de execução orçamental. 

98. Os dirigentes são responsáveis pelo controlo dos recursos orçamentais dos 
respetivos serviços, de modo a garantir o normal funcionamento, bem como 
assegurar os recursos orçamentais indispensáveis à execução dos projetos 
inscritos nas opções do plano - PPI e PPA sob sua responsabilidade. 

99. O serviço com a responsabilidade de planeamento do orçamento elabora 
informações mensais referentes à execução orçamental. 

100. As dotações orçamentais com as despesas de pessoal são controladas pelo serviço 
competente pelos recursos humanos, competindo a esse serviço elaborar 
informação autónoma relativa à execução das despesas com pessoal. 

101. Para efeitos de controlo orçamental cada serviço obtém os balancetes do 
orçamento e opções do plano (PPI) e respetiva execução, diretamente da 
aplicação informática. Pode ainda esta informação ser remetida pelo serviço 
responsável pelo planeamento orçamental, quando não é possível o acesso direto 
à aplicação. 
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5.7 - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 
102. O Plano Plurianual de Investimentos (PPI) contempla a informação para cada 

projeto de investimento a realizar por cada um dos quatro anos seguintes e anos 
futuros, indicando-se a previsão da despesa por projeto, bem como as respetivas 
fontes de financiamento, considerando -se para o efeito a seguinte definição:  

 Projeto de investimento — conjunto de ações inter-relacionadas, delimitadas 
no tempo, com vista à concretização de um objetivo que contribua para a 
formação bruta de capital fixo.  

 O número atribuído a cada projeto é sequencial em cada ano e acompanha o 
projeto até à sua conclusão, exceto em situações devidamente 
fundamentadas. 

 As rubricas orçamentais devem ser as constantes do orçamento. 
 

5.8 - PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES  

103. O Plano Plurianual de Atividades (PPA)8 contempla a informação das atividades 
relevantes a realizar por cada um dos quatro anos seguintes e anos futuros, 
indicando-se a previsão da despesa por projeto, bem como as respetivas fontes 
de financiamento, considerando -se para o efeito a seguinte definição:  

 Projeto de atividade relevante — conjunto de ações inter-relacionadas, 
delimitadas no tempo, com vista à concretização de um objetivo que reveste a 
natureza de despesa corrente.  

 O número atribuído a cada projeto é sequencial em cada ano e acompanha o 
projeto até à sua conclusão, exceto em situações devidamente 
fundamentadas. 

 As rubricas orçamentais devem ser as constantes do orçamento. 
 

6 - DESPESA 
 

6.1 - ASPETOS GERAIS 

104. O ciclo orçamental da despesa deverá obedecer às seguintes fases executadas de 
forma sequencial: inscrição de dotação orçamental, cabimento, compromisso, 
obrigação e pagamento, sem prejuízo de eventuais reposições abatidas aos 
pagamentos que para além de corrigirem os pagamentos podem igualmente 
corrigir todas as fases a montante até ao cabimento. O cabimento não pode 
exceder a dotação disponível, assim como o compromisso não pode exceder o 
respetivo cabimento. A obrigação não pode exceder o valor do compromisso, 
assim como o pagamento não pode exceder o valor da obrigação. Os limites 
definidos devem ser aferidos por transação ou evento e segundo as classificações 
orçamentais vigentes. 
 

                                                           
8 Este mapa não se encontra previsto na NCP 26, mas atendendo à relevância do mesmo optou-se por 
manter como mapa obrigatório nos SIMAR 
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6.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA 
105. Na execução do orçamento da despesa devem ser respeitados as seguintes 

regras: 
a) Nenhuma despesa pode ser realizada sem que: 

 o facto gerador da obrigação respeite as normas legais aplicáveis; 

 a despesa disponha de inscrição no orçamento e opções do plano (se 
aplicável), tenha cabimento na respetiva dotação, tenha tido 
compromisso, tenha sido registada a respetiva obrigação e esteja, 
devidamente, classificada; 

 a despesa cumpra os princípios de economia, eficiência e eficácia, com 
especial relevância quando se refere a valores significativos ou que 
perdurem no tempo; 

b) As dotações orçamentais da despesa constituem limite máximo a utilizar na 
sua realização, considerando as eventuais modificações orçamentais; 

c) Somente podem ser assumidos compromissos de despesa após o serviço 
responsável pelo planeamento orçamental proceder à emissão do cabimento;  

d) As despesas a realizar com a compensação em receitas legalmente 
consignadas podem ser autorizadas até à concorrência das importâncias 
arrecadadas. 

106. O cabimento consiste na reserva de dotação disponível visando a realização de 
determinada despesa e é realizado tendo por base o encargo provável a suportar 
pelo orçamento do respetivo ano, quando a reserva de dotação seja plurianual a 
mesma é registada para efeitos de controlo. Nas situações relativas às despesas 
de funcionamento associadas a contratos, despesas que pela sua natureza 
impliquem encargos fixos, o cabimento deverá ser efetuado pelo encargo total 
estimado até ao fim do ano ou até ao final do prazo contratual (se inferior). 

107. Para efeitos de controlo, o cabimento tem associado uma fonte de financiamento, 
apurada pelo serviço com a responsabilidade do planeamento orçamental, que 
poderá em fase posterior da execução da despesa ser alterada, sendo as mesmas 
tipificadas da seguinte forma: 

 Receitas Próprias 

 Transferências ou Subsídios das CML e/ou CMO 

 Financiamentos da União Europeia 

 Empréstimos. 
108. Compromisso é a assunção perante terceiros da responsabilidade por um possível 

passivo, em contrapartida do fornecimento de bens e serviços ou da satisfação de 
outras condições, implicando alocação de dotação orçamental, 
independentemente do pagamento. Os compromissos consideram -se assumidos 
quando é executada uma ação formal pela entidade, como seja a emissão de 
requisição externa, nota de encomenda ou documento equivalente, ou a 
assinatura de um contrato, acordo ou protocolo, tendo estes documentos 
apostos o número de compromisso emitido de forma sequencial e válido, levando 
a sua omissão à nulidade do respetivo documento. 

109. Os compromissos podem ser pontuais, plurianuais ou continuados. 

 Compromisso pontual é um compromisso que gera uma única 
responsabilidade ou uma série de responsabilidades durante um período de 
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tempo determinado. Deve ser registado na aplicação informática pela 
totalidade logo que cumpra com a definição de compromisso; 

 Compromisso plurianual é um compromisso que quando assumido gera 
responsabilidades para a entidade em mais do que um período orçamental, ou 
pelo menos em período diferente daquele em que é assumido. Deve ser 
realizado na aplicação informática o registo da contratação de dívida 
relativamente ao compromisso, inscrevendo-se no ano económico o 
compromisso referente ao ano e em anos seguintes a componente a assumir 
nos próximos exercícios económicos; 

 Compromisso continuado é um compromisso de caráter permanente, que 
gera responsabilidades recorrentes durante um período indeterminado de 
tempo, nomeadamente, salários, aquisição de água e tratamentos de águas 
residuais e resíduos urbanos. Deve ser registado mensalmente, exceto se pela 
aplicação da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), aprovada 
pela Lei 8/2012, de 21 de fevereiro e regulamentada pelo Decreto-Lei n. 
127/2012, de 21 de junho, for necessário que o seu registo ocorra 
antecipadamente. 

110. Quando aplicável a LCPA aos SIMAR, não podem os compromissos ultrapassar os 
fundos disponíveis, exceto nas situações expressamente permitidas na legislação 
em vigor. 

111. Os compromissos que transitaram de ano, por não estarem satisfeitos, mas que 
se espera que o sejam durante o exercício corrente, devem ser cabimentados e 
comprometidos no início do ano, pelo montante nominal. 

112. Obrigação orçamental é um compromisso orçamental que se constitui em contas 
a pagar, pelo que responsabiliza os SIMAR por um passivo financeiro, que pode 
ter o caráter de plurianual. 

113. Quando existam obrigações de caráter plurianual devem ser registadas pelo seu 
valor nominal. 

114. As obrigações vencidas que transitaram do ano anterior e aquelas que foram 
geradas em anos anteriores e se vencem no ano, devem ser registados nos 
primeiros 10 dias úteis de cada ano, bem como o respetivo cabimento e 
compromisso. 

115. A todas as despesas no momento do seu pagamento é associada em definitivo a 
respetiva fonte de financiamento, pelo serviço responsável pela gestão 
financeira, que pode ser: 

 Receitas Próprias 

 Transferências ou Subsídios das CML e/ou CMO 

 Financiamentos da União Europeia 

 Empréstimos. 
116. As ordens de pagamento da despesa caducam a 31 de dezembro de cada ano, 

devendo o pagamento dos encargos regularmente assumidos e não pagos, até 
essa data, ser processados por conta das verbas adequadas do Orçamento que 
estiver em vigor no momento em que se proceda ao seu pagamento. 

117. O serviço com a responsabilidade da contabilidade financeira efetua, na aplicação 
informática da contabilidade, a parametrização para efeitos contabilísticos dos 
documentos de despesa, nomeadamente aqueles que estão previamente 
tipificados. 
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6.3 - FATURAS E REGISTO DA OBRIGAÇÃO 
118. As faturas originais dão entrada obrigatoriamente, no serviço com a função de 

expediente que, após digitalização das mesmas, remete os originais e os 
processos digitais para o serviço com a responsabilidade de aprovisionamento. 
Quando a fatura é remetida digitalmente, o serviço com a função de expediente 
identifica claramente que a fatura não tem registo físico. 

119. O serviço com a responsabilidade de aprovisionamento valida as faturas 
verificando se as mesmas cumprem com os critérios de aceitação, 
nomeadamente: 
a) Estarem suportadas em nota de encomenda ou qualquer outro procedimento 

de contratação pública, que identifique claramente o emitente e o 
correspondente número de compromisso válido e sequencial, nos termos da 
legislação em vigor; 

b) Identificarem a data de vencimento, nos casos em que foram previamente 
contratadas com os SIMAR; 

c) Verificarem não existir um desfasamento, entre a data da fatura e a data de 
registo de entrada no serviço que tem a função de expediente superior a 15 
dias contados a partir da data da respetiva emissão, devendo este prazo ser 
comunicado a todos os fornecedores dos SIMAR; 

d) Cumprindo com os alíneas a) a c) anteriores, cuja validação não pode ser 
superior a 5 dias úteis depois da fatura ter sido enviada ao serviço com a 
responsabilidade de aprovisionamento, a mesma é enviada em processo 
digital para os serviços requisitantes no que se refere à aquisição de bens e 
prestações de serviços; 

o Empreitadas 
 Os serviços responsáveis pela gestão de empreitadas, verificam 

conjuntamente com o Gestor de Contrato a fatura com o respetivo auto de 
medição e ou outras peças processuais do procedimento de contratação e 
de fiscalização, devendo apor a informação de conferida na fatura, mediante 
informação com a menção do despacho de competência para o efeito, 
identificando os intervenientes na validação; 

 A aceitação pelos serviços de autos de medição de revisão de preços, carece 
de cabimento e compromisso prévio, bem como antes do pagamento, de 
autorização do órgão com competência para contratar em função do valor 
global das respetivas empreitadas, valor a que devem ser adicionados os do 
auto de revisão em causa ou de autos de revisão, se houver mais de um; 

 As contas finais de empreitadas são aprovadas pelas Entidades ou Órgãos 
com competência para as respetivas autorizações de despesa e competentes 
para a decisão de contratar; 

o Outras adjudicações 
 Os serviços requisitantes verificam conjuntamente com o Gestor do 

Contrato, a satisfação qualitativa e quantitativa do pedido, devendo informar 
o serviço com responsabilidade pelo aprovisionamento que as faturas estão 
em conformidade com o estabelecido nos respetivos contratos; 
As informações devem conter menção do despacho de competência para o 
efeito, identificando os intervenientes na validação; 
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e) A validação do ponto anterior tem que ocorrer no prazo máximo de 10 dias 
após receção da fatura para validação pelos serviços. Os serviços com 
responsabilidade pelo aprovisionamento devem, cumulativamente, validar se 
a fatura respeita os preços e condições de pagamento previstas nas peças dos 
procedimentos;  

f) Quando a fatura não cumpra com os requisitos suficientes para a sua 
validação, deve ser obtida informação que ateste a inconformidade e o motivo 
da mesma. 

120. Caso a fatura não cumpra com algum dos critérios mencionados no parágrafo 
anterior deve, sempre que possível, ser solicitada Nota de Crédito ao fornecedor, 
pelo serviço responsável pelo aprovisionamento. 

121. Após validação pelos serviços requisitantes e pelo serviço com responsabilidade 
pelo aprovisionamento, o serviço com a responsabilidade da gestão financeira, 
efetua o registo da obrigação, tendo sempre em consideração a eventual 
plurianualidade da mesma e promove o processamento para o pagamento da 
fatura. 
 

6.4 - REGISTO DA DESPESA DECORRENTE DO PROCESSAMENTO DE 

REMUNERAÇÕES 
122. O processamento de remunerações está dependente da prévia existência de 

dotação orçamental para a sua execução, sendo da responsabilidade do serviço 
com competência pelos recursos humanos aferir da respetiva dotação e quando 
necessário solicitar o reforço das rubricas em conformidade com a calendarização 
das alterações orçamentais previstas nesta norma. 

123. A despesa inerente ao processamento de remunerações é comprometida numa 
base anual, sendo mensalmente ajustada em função da execução e das 
necessidades orçamentais estimadas, no entanto enquanto aplicável a LCPA, 
devem os compromissos ser agendados em função do cálculo dos mesmos nos 
termos da legislação em vigor. 

124. O serviço responsável pelo processamento de remunerações gera no sistema 
informático faturas internas, que após validação do serviço com a 
responsabilidade da gestão financeira, dão origem ao registo das seguintes 
obrigações: 

 Dívida aos trabalhadores 

 Dívida resultante das retenções efetuadas 

 Dívida resultante dos encargos sociais dos SIMAR. 
125. As despesas de pessoal, nomeadamente pedidos de adiantamentos, carecem 

sempre de aprovação prévia do presidente do Conselho de Administração 
devendo as mesmas incluir a validação da legalidade das despesas pelo serviço 
com a responsabilidade dos recursos humanos. 
 

6.5 - PAGAMENTOS  

126. Os pagamentos apenas podem ser realizados quando existir o registo prévio da 
obrigação e respetivo compromisso, em conformidade com os procedimentos 
legais, incluindo, quando aplicável as regras e procedimentos previstos na LCPA. 
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127. A emissão de ordens de pagamento só deve ocorrer quando o serviço com a 
responsabilidade da gestão financeira, estiver na posse dos seguintes 
documentos devidamente conferidos e/ou autorizados: 

 Faturas 

 Escrituras 

 Faturas/recibo 

 Documentos relativos ao processamento de remunerações 

 Despachos 

 Deliberações 

 Avisos / Notas de débitos de instituições financeiras 

 Rendas e despesas de condóminos 

 Decisões judiciais 

 Outros documentos que originem uma obrigação nos termos da NCP 26. 
128. As saídas de fundos são documentadas através de ordens de pagamento, nas 

quais será aposto o carimbo “PAGO“ e a identificação de quem efetuou o 
pagamento ou registo informático (quando previsto em manual de 
procedimentos) e a respetiva data de pagamento, anexando-se os documentos 
que suportam a despesa. 

129. Os pagamentos são feitos preferencialmente por transferência bancária, 
podendo também ser realizados por cheque ou numerário, sendo que este último 
meio de pagamento apenas é permitido para montantes inferiores a 500 euros, 
exceto quanto aos relativos a fundos de maneio, ou por autorização prévia do 
Presidente do Conselho de Administração. 

130. As Ordens de Pagamento são subscritas obrigatoriamente pelo Presidente do 
Conselho de Administração ou substituto legal no seu impedimento, Diretor 
Delegado, dirigente do serviço com responsabilidade da área financeira e ainda 
pelo técnico desse serviço devendo as mesmas ser acompanhadas pelos 
documentos que lhes deram origem. 

131. Previamente ao ato do pagamento, deve o serviço com a responsabilidade da 
gestão financeira e o serviço de tesouraria verificar, quando aplicável nos termos 
da legislação em vigor, a regularidade da situação contributiva e tributária da 
entidade credora. Adicionalmente e se aplicável deve ainda ser verificado o 
pagamento de emolumentos devidos ao Tribunal de Contas. 

132. É proibido o pagamento de faturas que não tenham sido conferidas de acordo 
com o ponto deste documento referente a “Faturas e registo das obrigações”. 

133. É vedado qualquer pagamento de faturas sem existência de procedimento 
contratual e respetivo compromisso, quando tal seja obrigatório na legislação em 
vigor. 

134. No ato do pagamento em numerário é solicitado o respetivo recibo ou, na 
impossibilidade de obtenção do mesmo, aposição de carimbo “PAGO” e 
assinatura de quem recebeu o pagamento e qualidade em que o fez e data na 
respetiva Ordem de Pagamento. 

135. Quando o pagamento é efetuado por transferência bancária é arquivado junto ao 
processo da despesa o recibo, ou comprovativo da transferência bancária para 
efeitos de conclusão do respetivo processo orçamental. 
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136. Quando existiu prévia autorização para o débito direto em contas dos SIMAR, o 
pagamento só é registado orçamentalmente quando existe o prévio registo da 
obrigação.  

 

7 - RECEITA 
 

7.1 - ASPETOS GERAIS 

137. O ciclo orçamental da receita deverá obedecer às seguintes fases executadas de 
forma sequencial: inscrição de previsão de receita, liquidação e recebimento, sem 
prejuízo de eventuais anulações de receita emitida que corrijam a liquidação ou 
de eventuais reembolsos e restituições que corrijam o recebimento e, 
eventualmente, a liquidação.  

138. São receitas dos SIMAR aquelas que se encontram previstas na alínea f) do art.º 
14.º e art.º 21.º do RFALEI e aquelas que lhes tenham sido atribuídas por Fundos 
da União Europeia e pelas CM de Loures e CM de Odivelas, não podendo ser 
liquidadas outras receitas, exceto se expressamente previsto na legislação em 
vigor. 

139. A receita quando liquidada deve respeitar o normativo fiscal e quando necessário 
deve ser emitida a respetiva fatura. 

140. A liquidação pode exceder a previsão de receita, sendo que só poderão ser 
liquidadas as receitas previstas em orçamento.  

141. Compete aos serviços emissores da receita verificar, antecipadamente a 
legalidade da mesma e a sua adequada inscrição orçamental. 

142. Quando a cobrança excede a previsão orçamental de determinada rubrica, deve 
existir alteração permutativa no orçamento, incrementando a respetiva rubrica 
por redução de outra rubrica da receita, ou, mediante alteração modificativa por 
crédito especial e apenas quando permitido pelo ponto 3.3 do POCAL. 

143. Sempre que exista direito a liquidar receita ou se inicie um procedimento que vise 
a obtenção desse direito, deve o serviço responsável pela liquidação apurar se a 
receita foi prevista em orçamento e se necessário inscrever nova receita, por 
solicitação ao serviço responsável pelo planeamento do orçamento para que 
inicie o procedimento de alteração do orçamento. 

144. Sempre que exista direito à receita a mesma deve ser liquidada, e sempre que 
obrigatório na legislação em vigor ou quando definido em regulamento, emitida 
a respetiva fatura no prazo máximo de cinco dias. Quando existam restrições 
operacionais que impeçam a liquidação da receita ou emissão da correspondente 
fatura, devem as mesmas ser comunicadas ao Diretor Delegado e ainda ao serviço 
com a responsabilidade da gestão financeira. 

145. As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de dezembro devem transitar para o 
ano seguinte e contabilizadas como transitadas pelas correspondentes rubricas 
do Orçamento do ano em que a cobrança se efetuar.  

146. Sempre que o serviço competente por arrecadar a receita efetue acordo de 
pagamento com terceiro, por prazo superior ao ano económico, deve anular o 
valor da liquidação que foi sujeita a acordo e registar uma nova liquidação no 
exercício económico e para exercícios seguintes, utilizando para o efeito o 
respetivo procedimento de controlo de liquidações da aplicação informática. 
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147. O processo administrativo que origina a liquidação da receita é arquivado no 
serviço com a respetiva competência de liquidação e, sempre que possível, 
inserido no arquivo de gestão documental refletindo-se no registo contabilístico 
informatizado. 
 

7.2 - SERVIÇOS EMISSORES/GERADORES DE RECEITA 
148. Apenas os serviços autorizados podem emitir/gerar receita, sendo atualmente os 

seguintes: 

 Serviço com a responsabilidade da área comercial 

 Serviço responsável pelo refeitório dos SIMAR 
o Apenas para a receita emitida e cobrada no refeitório. 

 

7.3 - SERVIÇOS COBRADORES DE RECEITA 

149. Compete ao serviço que tem associada a função tesouraria proceder à 
arrecadação de receita, mediante as guias emitidas pelos diversos serviços 
emissores. 

150. É proibida a cobrança de receita que não tenha sido previamente liquidada. 
151. Pode ser realizada cobrança, mediante a emissão de documentos de receita, por 

trabalhadores diferentes dos afetos à função de tesouraria, desde que 
previamente autorizados pelo Diretor Delegado. Os pontos de cobrança dos 
SIMAR são, a esta data, os seguintes: 

 Tesouraria  

 Balção de atendimento / cobrança 
i. Loures 

ii. Odivelas 
iii. Moscavide 

 Refeitório 

 Serviços de cobradores externos. 
152. Adicionalmente, pode por despacho do Conselho de Administração ser criado ou 

suprido um serviço emissor de receita. 
153. O dirigente de cada serviço onde se efetue a cobrança é responsável pelos fundos 

arrecadados. 
154. É da responsabilidade do serviço com a responsabilidade de tesouraria o controlo 

dos valores cobrados. 
155. Todos os serviços de cobrança têm recibos, de acordo com o modelo definido e 

são emitidos preferencialmente de forma informática. Os recibos, para além de 
identificarem o serviço de cobrança, são numerados sequencialmente. O recibo 
pode, mediante autorização do órgão competente, ser substituído por bilhetes 
que devem ser numerados sequencialmente, ficando o serviço emissor com uma 
prova da sua emissão. 

156. Diariamente é efetuada uma folha de caixa ou listagem extraída da aplicação 
informática de apoio à cobrança de receita, com o registo de todos os 
movimentos de entrada. 

157. Todos os serviços de cobrança entregam diariamente, na Tesouraria os valores 
arrecadados na sede e depositam em conta bancária indicada pelo serviço com a 
responsabilidade de tesouraria os valores arrecadados fora da sede.  
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158. No dia seguinte à arrecadação da receita é enviado pelo serviço responsável pela 
Tesouraria ao serviço responsável pela gestão financeira o mapa resumo e o 
comprovativo de depósitos ou transferências bancárias, que procederá ao registo 
contabilístico da receita arrecadada e à respetiva conferência com os documentos 
de suporte. 

159. O trabalhador encarregue da cobrança não deverá emitir receita, exceto em 
situações previamente autorizadas. 

160. Apenas podem ser designados trabalhadores para arrecadação de receita e com 
direito ao respetivo abono para falhas, após despacho do Conselho de 
Administração e por prévia validação do serviço com a responsabilidade de gestão 
de recursos humanos, relativamente ao seu enquadramento orçamental e no 
mapa de pessoal. O facto de não ter sido atribuído abono para falhas, não impede 
a arrecadação de receita, desde que previamente definida essa função pelo 
dirigente do serviço com a aprovação do Conselho de Administração, sendo que 
a responsabilidade do trabalhador por falhas não será disciplinar ou determinada 
judicialmente, excluindo-se a reposição imediata por não ter sido atribuído o 
abono para falhas. 

161. O dirigente do respetivo trabalhador informa o serviço com a responsabilidade de 
gestão de recursos humanos, sempre que um trabalhador deixe de ter a função 
de arrecadação de receita em numerário, com direito a abono para falhas 
conforme parágrafo anterior. 

162. Todos os serviços de cobrança respondem diretamente pelos valores cobrados, 
sendo a responsabilidade do trabalhador que arrecadou receita, quando tenha 
direito a abono para falhas, em caso de deteção de falhas, análoga à do 
Tesoureiro.  

 

7.4 - FORMAS DE RECEBIMENTO 
163. Os documentos de receita podem ser pagos em numerário, cheque, terminal de 

pagamento automático, transferência bancária, vale postal ou outro meio 
disponibilizado pelos SIMAR. 

164. Os cheques são emitidos em nome dos SIMAR, de valor igual ao documento de 
cobrança, com data do dia da sua emissão, devendo respeitar a data de validade 
do cheque e identificar no verso o número do documento que originou o 
pagamento, sendo recusado qualquer tipo de cheque que não reúna estas 
condições. 

165. Os valores recebidos por débito diretos devem ser apurados e a sua receita 
registada pelos serviços responsáveis pela gestão da mesma, até ao 15º dia 
seguinte à data de lançamento dos correspondentes valores nas contas bancárias. 

166. Os valores recebidos por multibanco ou por outros suportes eletrónicos de 
pagamento devem ser apurados e a sua receita registada mensalmente, pelos 
serviços responsáveis pela gestão da mesma, até ao 15º dia do mês seguinte à 
data de lançamento dos correspondentes valores nas contas bancárias. 

167. O registo da receita de valores recebidos por débito direto, multibanco ou outro 
suporte eletrónico de pagamento, deve ser promovido em simultâneo com os 
registos das respetivas comissões, pelo serviço com a responsabilidade da gestão 
financeira. 



  Norma de Controlo Interno 
   
 
 

28 
 

168. Pela cobrança da receita será entregue à entidade, documento comprovativo, que 
deve ser assinado pelo trabalhador que procedeu à cobrança. 

169. Os recebimentos de pessoas coletivas e singulares em numerário não podem ser 
superiores a 3.000 euros por documento de liquidação em dívida.  

170. Os cheques recebidos são, imediatamente, rotulados com carimbo de “Válido só 
para depósito”. 

171. Os cheques e vales de correio recebidos pelo correio são abertos no serviço de 
expediente onde, para além do registo da correspondência recebida, é efetuado 
o registo dos valores recebidos, no qual consta o nome do devedor, data e 
referência da carta, número do cheque e entidade sacada (ou número do vale de 
correio) e respetivo valor. 
 

7.5 - COBRANÇA DESFASADA DA LIQUIDAÇÃO 

172. A receita pode ser liquidada e simultaneamente cobrada, ou a arrecadação ser 
desfasada da liquidação, quando esta situação acontece, existe obrigatoriedade 
de o serviço emissor registar no sistema informático o respetivo direito e a 
respetiva data de vencimento: 

 A responsabilidade pela notificação aos devedores dos montantes em dívida e 
o respetivo controlo das contas correntes é do serviço que emite a liquidação; 

 O pagamento pode ser efetuado pelos devedores no posto de cobrança 
designado para o efeito, por multibanco (se disponível), ou junto de outras 
entidades cobradoras que tenham acordo com os SIMAR para esse efeito. 

173. O controlo das dívidas a receber emitidas pelos serviços emissores é da sua 
responsabilidade, devendo ser elaborado semestralmente um relatório, a enviar 
ao serviço com a responsabilidade da gestão financeira, com os seguintes 
elementos: 

 Conciliação das liquidações emitidas e dos valores em dívida na aplicação 
informática que serve de suporte à emissão de receita, com os dados 
constantes na aplicação informática de contabilidade; 

 Justificação dos devedores em mora e identificação do risco de 
incobrabilidade; 

 Identificação da dívida com risco de ser alegada a prescrição. 
 

7.6 - DOCUMENTOS DE RECEITA E RESPETIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

174. É da responsabilidade do serviço emissor da receita a conceção e gestão dos 
documentos, bem como dos procedimentos necessários à liquidação da receita e 
respetivo controlo, nomeadamente das guias de receita / faturas e recibos, e 
ainda os mapas de controlo que não estejam previstos na respetiva aplicação 
informática de suporte ao serviço. 

175. Sem prejuízo do disposto na legislação em vigor, os documentos de receita são 
emitidos exclusivamente de forma informática, datados e numerados 
sequencialmente. 
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7.7 - ANULAÇÕES, REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES 
176. Qualquer ato de anulação de liquidação deve ser autorizado pela entidade 

competente para o efeito, devendo ser instruído pelo serviço, que informa o 
serviço responsável pela gestão financeira, com os seguintes elementos: 

 Identificação do beneficiário, nome e NIF; 

 Número do documento a anular e respetivo montante; 

 Entidade com competência para a anulação. 
177. Há lugar a reembolso/restituição quando se procede à devolução de receita 

recebida em excesso, carecendo de emissão de nota de crédito devendo o pedido 
ser instruído nos termos do parágrafo anterior, e a respetiva nota de crédito ser 
obrigatoriamente assinada e confirmada pelo beneficiário, se tiver sido sujeita a 
IVA. 

 

7.8 - INCUMPRIMENTO DE PAGAMENTO, COBRANÇA COERCIVA E PAGAMENTOS 

EM PRESTAÇÕES 
178. É da responsabilidade da cada serviço com competência para liquidar receita, 

promover a análise das liquidações não cobradas e nos termos da legislação em 
vigor. 

179. Sempre que se verifique que a receita emitida não tenha sido cobrada no prazo 
concedido para pagamento voluntário, os serviços emissores procedem de 
imediato à notificação do devedor para efetuar o pagamento dos valores em 
dívida. Nesta notificação deve mencionar-se que a dívida é acrescida de juros de 
mora vencidos até efetivo e integral pagamento, com expressa indicação, que 
findo prazo de 10 dias úteis a contar da data de notificação, sem que a dívida seja 
liquidada, será extraída certidão de dívida e remetida para o serviço com a 
responsabilidade das execuções fiscais das CM de Loures e CM de Odivelas em 
função da localização do facto gerador da dívida, sendo excecionadas as situações 
reguladas por legislação especial. 

180. O prazo de 10 dias úteis mencionado no parágrafo anterior pode ser alterado por 
regulamento dos SIMAR. 

181. Nos casos previamente formalizados, em modelo do respetivo serviço emissor, 
regulamentados e autorizados por entidade competente, podem ser elaborados 
plano de pagamento em prestações nos termos da legislação em vigor, seja em 
sede de execução fiscal, ação executiva ou mesmo previamente ao início do 
processo de execução fiscal. 

182. Quando é realizado o pagamento em prestações é anulada a liquidação inicial, se 
previamente registada, e registada uma nova liquidação, considerando o prazo de 
vencimento das prestações. 

183. O serviço que procede à celebração de pagamentos em prestações, controla os 
mesmos e semestralmente remete o respetivo mapa de controlo ao serviço com 
a responsabilidade da contabilidade financeira, identificando o valor a receber e 
já recebido por cada prestação até ao término do acordo. 

184. Trimestralmente, o serviço emissor da receita, incluindo o que celebrou acordos 
de pagamentos em prestações, elabora informação relativa às dívidas com 
dificuldades na cobrança e informa o respetivo dirigente e o dirigente com 
competência de gestão financeira do montante e das entidades. 
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185. A execução fiscal é efetuada pelas autarquias de cada um dos locais de consumo 
dos devedores, sendo que por protocolo, pode o procedimento de execução fiscal 
ser efetuada pela Autoridade Tributária (AT), competindo ao serviço com 
execução fiscal das autarquias, remeter à AT informação necessária nos termos e 
meios definidos no protocolo. 
 

7.9 - COBRANÇA DE RECEITA DOS SIMAR A TRABALHADORES 
186. Nas situações expressamente previstas nos regulamentos, pode a cobrança da 

receita dos SIMAR, cujo devedor é trabalhador dos SIMAR, ser efetuada por 
dedução das remunerações.  

187. O posto emissor da receita que liquide receita sujeita a dedução no vencimento, 
informa mensalmente o serviço responsável pelo processamento de 
remunerações para que efetue a devida dedução remuneratória e informa 
também o serviço com responsabilidade da gestão financeira da receita liquidada 
que será sujeita a dedução. 

188. No momento do pagamento efetivo da remuneração ao trabalhador, o serviço 
com a responsabilidade da gestão financeira informa a tesouraria para que 
proceda à arrecadação da receita cobrada por retenção remuneratória. 

 

8 - MEIOS FINANCEIROS  
 

8.1 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

189. Todos os movimentos relativos a disponibilidades terão que estar devidamente 
documentados e registados. 

190. A Tesouraria centraliza a execução orçamental da despesa paga e da receita 
cobrada, previstas em Orçamento, esta última também cobrada pelos serviços 
emissores de receita. 

191. Os meios de pagamento disponibilizados pelos SIMAR às entidades terceiras são 
os seguintes: 

 Moeda 

 Vale postal 

 Cheque 

 Transferência bancária 

 Multibanco na sequência de contratos existentes com a SIBS 

 Outros como o PayShop. 
192. As importâncias existentes em caixa, para pagamentos, são apenas as que 

resultam de cobranças efetuadas no próprio dia, sendo no dia seguinte 
depositadas em entidades bancária protocolada.  

193. Os pagamentos são efetuados preferencialmente por transferência bancária ou 
através de cheque, através de caixa, em situações excecionais e no caso de 
pagamentos inferiores a 500,00€. 

194. Os valores cobrados em numerário são depositados diariamente, pela Tesouraria 
e pelos Serviços Emissores de Receita no caso de receita arrecadada fora da sede. 

195. Os valores recebidos por débito direto ou multibanco ou por outros suportes 
eletrónicos de pagamento, devem ser apurados pela Tesouraria e a sua receita 
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registada mensalmente, pelo serviço com a responsabilidade de gestão 
financeira. 

196. O registo da receita de valores recebidos por débito direto, multibanco ou outro 
suporte eletrónico de pagamento, deve ser promovido em simultâneo com o 
registo das respetivas comissões, pelo serviço com a responsabilidade de gestão 
financeira. 

197. Mensalmente, é informado o serviço com a responsabilidade de gestão de 
recursos humanos relativamente às alterações que se venham a verificar nos 
trabalhadores designados para proceder ao manuseamento de numerário e 
atendimento ao público para que lhes seja atribuído abono para falhas, nos 
termos da legislação em vigor e de acordo com a presente NCI. 

198. Apenas podem ser designados trabalhadores para manuseamento de numerário 
e atendimento ao público, com direito a abono para falhas quando 
cumulativamente estiverem preenchidos os seguintes requisitos: 

 Os valores mensais a manusear sejam significativos ou exista arrecadação de 
receita superior a 500,00€s em numerário; 

 Exista autorização do dirigente e do Diretor Delegado para que o trabalhador 
exerça essa função; 

 Exista validação do serviço com a responsabilidade de gestão de recursos 
humanos, relativamente ao seu enquadramento legal, orçamental e no mapa 
de pessoal. 

199. O dirigente do respetivo trabalhador informa o serviço com a responsabilidade de 
gestão de recursos humanos, sempre que um trabalhador deixe de estar 
enquadrado nos pressupostos do parágrafo anterior para recebimento do abono 
para falhas. 

200. É proibida a receção de cheques pré-datados e a existência de vales à caixa. 
201. Os trabalhadores afetos à Tesouraria não têm acesso às contas correntes de 

terceiros. 
 

8.2 - RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO 
202. O Tesoureiro (funcionário com a responsabilidade de coordenar a tesouraria dos 

serviços) responde diretamente perante o presidente do Conselho de 
Administração e perante o responsável da gestão financeira pelas importâncias 
que lhe estão confiadas. 

203. O Tesoureiro e os trabalhadores da tesouraria conferem o numerário e valores 
recebidos comparando-os com as verbas liquidadas no sistema informático. 

204. O Tesoureiro ou trabalhador da tesouraria é responsável pela entrada e saída dos 
valores da caixa sob a sua responsabilidade, responsabilidade extensível aos 
trabalhadores de todos os locais de cobrança. 

205. No fecho de caixa, o tesoureiro e os trabalhadores da tesouraria efetuam a 
respetiva contagem física ao numerário e valores cobrados e pagos comparando-
os com a folha de caixa e resumo diário de tesouraria extraído do sistema 
informático. 

206. Em caso de deteção de falhas o Tesoureiro, trabalhador da tesouraria ou 
funcionário com direito a abono para falhas, é responsável pela mesma, tendo 
que repor a diferença independentemente do meio de pagamento. 
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207. A responsabilidade mencionada no ponto anterior cessa quando o funcionário for 
estranho às situações que originaram as falhas, mantendo-se quando, no 
desempenho das suas funções de gestão, controlo e apuramento de 
importâncias, houver procedido com culpa. 

 

8.3 - CONTAGEM FÍSICA DE CAIXA 
208. O serviço responsável pela Auditoria Interna realiza a contagem física do 

numerário e dos documentos sob responsabilidade do Tesoureiro na presença 
deste ou do seu substituto, nas seguintes situações: 

 Trimestralmente e sem aviso prévio; 

 No encerramento das contas de cada exercício económico e nas contas 
semestrais intercalares; 

 No final e no início do mandato do Conselho de Administração; 

 Quando for substituído o Tesoureiro. 
 

8.4 - MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA/BANCOS 

209. As entradas em caixa/Bancos resultam da cobrança das receitas da 
responsabilidade da Tesouraria e dos Serviços Emissores de Receita devidamente 
autorizados para o efeito, no documento de receita recebido deverá ser aposto o 
carimbo de “Recebido”. 

210. A Tesouraria confere se os montantes liquidados pelos Serviços Emissores de 
Receita estão em consonância com os valores entregues. 

211. As saídas de caixa para pagamento de despesas só poderão ser efetuadas 
mediante Ordem de Pagamento devidamente assinada pelo dirigente 
responsável pela gestão financeira, Diretor Delegado e Presidente do Conselho de 
Administração. É efetuado o devido registo de pagamento e procede-se à 
aposição do carimbo “Pago” no documento. 

212. A Tesouraria no ato do pagamento solicita o recibo ou, na impossibilidade de 
obtenção do mesmo, a assinatura de quem recebeu e em que qualidade o fez (e 
data) na respetiva Nota de Recebimento. 

213.  A Tesouraria comunica ao credor que existem cheques ou transferências 
bancárias a seu favor, solicitando a entrega do respetivo recibo. 

 

8.5 - FECHO DIÁRIO, CONFERÊNCIA E ARQUIVO 

214. Diariamente, são apurados os valores existentes em numerário, cheques e vales 
postais, sendo cruzado com o saldo existente em caixa.  

215. Procede-se também à conferência dos valores recebidos e pagos através do 
cruzamento com a folha de caixa, o resumo diário de tesouraria e os valores 
existentes em disponibilidades, apurando-se o movimento de entrada e saída de 
operações orçamentais e de operações de tesouraria e respetivos saldos. 

216. O resumo diário de tesouraria e os respetivos documentos de suporte são 
remetidos à área da gestão financeira para conferência com os diários de receita 
e despesa e posterior arquivo.  

217. Em caso de falhas o trabalhador do serviço emissor de receita ou da tesouraria é 
responsável, estando obrigado a repor a diferença, se tiver direito a abono para 
falhas, independentemente do meio de pagamento. 
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8.6 - CHEQUES 
218. Os cheques são emitidos pelo serviço com a responsabilidade de gestão financeira 

e são nominativos e cruzados, sendo registados na data da sua emissão e a ordem 
cronológica pela qual são emitidos, deve respeitar a numeração sequencial. 

219. A assinatura dos cheques é feita pelo Responsável pela tesouraria ou seu 
substituto e pelo Presidente do Conselho de Administração ou seu substituto., na 
presença da respetiva Ordem de Pagamento, a qual deve estar devidamente 
assinada pelo Dirigente com responsabilidade pela gestão financeira, Diretor 
Delegado e pelo Presidente do Conselho de Administração. 

220. Não podem existir cheques pré-assinados, sem Ordem de Pagamento emitida e 
assinada.  

221. Os cheques emitidos e, posteriormente anulados, são arquivados de forma 
sequencial e inutilizadas as assinaturas por quem os autorizou, sendo aposto 
carimbo de “Anulado”. 

222. Os cheques não preenchidos estão à guarda do dirigente do serviço com a 
responsabilidade de gestão financeira, em lugar seguro. 

223. Ao fim de seis meses, os cheques em trânsito são cancelados junto da entidade 
bancária e regularizados contabilisticamente. 

224. Os cheques recebidos emitidos à ordem dos SIMAR são cruzados, sendo colocado 
no verso o número do documento de receita comprovativo do recebimento, o 
contacto da entidade devedora e são, imediatamente, rotulados com carimbo de 
“Válido só para depósito”. 

225. Os cheques devolvidos pelas instituições financeiras ficam à guarda do Tesoureiro 
que desenvolverá os procedimentos necessários para o restabelecimento da 
dívida do devedor Comunica ao dirigente do serviço com a competência para a 
gestão financeira, ao Serviço Emissor de Receita e ao devedor para que se proceda 
à regularização da situação e, caso tal não se verifique toma todas as diligências 
necessárias para repor a situação. 
 

8.7 - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO 

226. As ordens de transferência bancária ou outras vias de pagamento bancário, que 
se mostrem em termos organizacionais e económicos mais funcionais e eficientes, 
deverão ser emitidas com respeito pelas regras definidas para os cheques, com as 
devidas adaptações, bem como a devida verificação dos dados bancários.  

227. É arquivado o comprovativo de transferência bancária no processo da despesa, 
servindo o mesmo como recibo do pagamento, exceto quando a legislação em 
vigor disponha em contrário, ou seja, exigível o recibo para efeitos de 
comprovativo da despesa de projetos financiados. 

 

8.8 - CONTAS BANCÁRIAS E RESPETIVAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS 
228. A abertura de contas bancárias é aprovada pelo Conselho de Administração, em 

conformidade com o ponto 2.9.10.1.2 do POCAL. As contas são tituladas pelos 
SIMAR e, obrigatoriamente, movimentadas, em conjunto, pelo Presidente do 
Conselho de Administração ou por quem ele delegue e pelo Tesoureiro ou seu 
substituto. 
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229. Mensalmente são feitas as reconciliações bancárias por trabalhador do serviço 
responsável pela gestão financeira e que não efetue registo nas contas correntes 
de terceiros. Concluídas as reconciliações bancárias, as mesmas são visadas pelo 
dirigente da gestão financeira. 

230. As reconciliações bancárias são efetuadas por confronto entre os extratos das 
contas bancárias emitidos pelos bancos e os extratos da contabilidade dos SIMAR, 
conta 12 “Depósitos em instituições financeiras”, subconta respetiva. 

231. Após análise das reconciliações bancárias, procede-se ao registo de todas as 
regularizações contabilísticas necessárias, autorizadas superiormente, após as 
quais são arquivadas as reconciliações bancárias. 
 

8.9 - FUNDOS DE MANEIO 

232. Os fundos de maneio em uso nos SIMAR devem cumprir com o estabelecido no 
Regulamento de Fundos de Maneio, devidamente aprovado para o efeito. 

233. Em caso de reconhecida necessidade poderá ser autorizada a constituição dos 
fundos de maneio, correspondendo a cada fundo uma parcela orçamental. 
Representam pequenas quantias de dinheiro atribuídas a trabalhadores para 
fazer face ao pagamento de pequenas despesas urgentes, inadiáveis e 
imprevistas. 

234. Os Fundos de Maneio são individuais e cada titular é pessoalmente responsável 
pela sua utilização e reposição. 

235. Podem ser atribuídos Fundos de Maneio, com a designação de Fundo de Fixo de 
Caixa, que apenas se destinem a “trocos” e sem a possibilidade de realização de 
despesa. 
 

8.10 - RECEBIMENTO DE CHEQUES E OUTROS MEIOS MONETÁRIOS POR VIA 

POSTAL 
236. Os cheques, vales de correio e outros meios de pagamento recebidos pelo correio 

são abertos no Expediente dos SIMAR, registados na aplicação informática de 
gestão documental e encaminhados para o Tesoureiro. 

237. Do registo deverá constar o nome do devedor, data e referência da carta, número 
do cheque e entidade sacada, ou número do vale de correio e respetivo valor, ou 
ainda outra informação relativa ao meio de pagamento e respetivo valor. 

 

9 -TERCEIROS 
 

9.1 - CONTAS A PAGAR 

238. As contas a pagar envolvem o registo dos passivos que podem ter várias 
naturezas: 

 Fornecedores de bens (incluindo aquisição de bens de capital) e serviços; 

 Dívidas financeiras, incluindo empréstimos bancários e locações financeiras; 

 Estado e outros entes públicos; 

 Processos judiciais; 

 Restituições e cauções; 

 Outros. 
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239. A identificação e mensuração dos passivos financeiros estão presentes na NCP 18, 
que os identifica como qualquer passivo que seja: 

 Uma obrigação contratual:  
o Para entregar dinheiro ou outro ativo financeiro a uma outra entidade; ou  
o Para trocar ativos financeiros ou passivos financeiros com outra entidade 

segundo condições que são potencialmente desfavoráveis; ou  

 Um contrato que seja ou possa ser liquidado em instrumentos de capital 
próprio da própria entidade e que seja:  
o Um não derivado para o qual a entidade esteja ou possa estar obrigada a 

entregar um número variável de instrumentos de capital próprio da 
própria entidade; ou  

o Um derivado que seja ou possa ser liquidado de forma diferente da troca 
de uma quantia fixa em dinheiro ou outro ativo financeiro por um número 
fixo dos instrumentos de capital próprio da própria entidade. 
 

9.2 - FORNECEDORES DE BENS (INCLUINDO AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL) E 

SERVIÇOS  

240. O controlo das contas correntes de fornecedores é efetuado pelo serviço com a 
responsabilidade de gestão financeira, sendo da responsabilidade deste: 

 A atualização das fichas dos fornecedores, onde se incluem os dados 
bancários; 

 A justificação, quando identificadas diferenças nas conciliações de saldos e se 
necessário a regularização da conta corrente; 

 A realização anual do confronto das requisições emitidas e não satisfeitas, com 
referência a 31 de dezembro, solicitando aos serviços requisitantes 
informação sobre a eventual possibilidade de anulação das mesmas ou de 
extravio na faturação; 

 O controlo de todas as faturas devolvidas e o envio anual ao serviço 
responsável pela contabilidade financeira, de informação relativa às faturas 
devolvidas por mera questão formal e que já se encontram satisfeitas, para 
que este possa proceder ao devido reconhecimento do acréscimo de gasto. 

241. O serviço com a responsabilidade pela contabilidade financeira efetua 
anualmente, com referência a 31 de dezembro, a circularização a fornecedores e 
a respetiva conciliação, escolhendo para o efeito aleatoriamente 5 entidades e 
todos os saldos credores acumulados superiores a 500.000€. 

242. O serviço com a responsabilidade pela contabilidade financeira procede à 
conferência da evidenciação contabilística das dívidas correntes e não correntes. 
 

9.3 - DÍVIDAS FINANCEIRAS, INCLUIDO EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E LOCAÇÕES 

FINANCEIRAS 

243. O controlo das dívidas financeiras, incluindo empréstimos bancários e locações 
financeiras é efetuado pelo serviço responsável pela gestão financeira, devendo 
para o efeito: 

 Atualizar as fichas das entidades financeiras e os respetivos contratos, 
incluindo o seu registo na aplicação informática; 
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 Anualmente e com referência ao último dia de cada ano, efetuar a conciliação 
de saldos com entidades financeiras, utilizando para o efeito o mapa de 
responsabilidades do Banco de Portugal e outra informação das entidades 
financeiras que esteja disponível para consulta; 

 Com referência a 31 de dezembro efetuar a circularização de saldos às 
entidades financeiras e efetuar a respetiva conciliação de saldos, identificado 
e justificando as eventuais diferenças; 

 Quando identificadas diferenças nas conciliações de saldos, proceder à 
respetiva justificação. 

244. O serviço com a responsabilidade pela gestão financeira procede à conferência da 
evidenciação contabilística das dívidas correntes e não correntes. 
 

9.4 - ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

245. O controlo das contas correntes ao estado e outros entes públicos é efetuado pelo 
serviço com a responsabilidade de gestão financeira, sendo da responsabilidade 
deste: 

 Verificar a entrega de todas as declarações de retenções a terceiros e encargos 
da entidade, respeitantes ao estado e outros entes públicos e zelar pelo 
respetivo pagamento dentro dos prazos legais; 

 Efetuar a conciliação mensal entre os saldos do estado e outros entes públicos 
com os registos contabilísticos, obtendo para o efeito os saldos das entidades 
através de consulta do respetivo sítio da internet ou solicitando às respetivas 
entidades; 

 Identificar e solicitar a regularização das eventuais diferenças de conciliação 
dos saldos das entidades com os registos contabilísticos. 

246. No quadro seguinte identificam-se os serviços responsáveis pela preparação e 
entrega das declarações ao estado e entes públicos. 
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Declaração 
Serviço 

Preparação Entrega 

Retenção na fonte de 

rendimentos do trabalho – 

Autoridade Tributária 

Serviço responsável pelo 

processamento de 

remunerações 

Serviço responsável 

pela gestão financeira 

Retenção na fonte de 

rendimentos do trabalho e 

encargos da entidade – 

Segurança Social 

Serviço responsável pelo 

processamento de 

remunerações 

Serviço responsável 

pela gestão financeira 

Retenção na fonte de 

rendimentos do trabalho e 

encargos da entidade – Caixa 

Geral de Aposentações 

Serviço responsável pelo 

processamento de 

remunerações  

Serviço responsável 

pela gestão financeira 

Imposto sobre Valor 

Acrescentado – Autoridade 

Tributária 

Serviço responsável pela 

gestão financeira 

Serviço responsável 

pela gestão financeira 

Retenção na fonte de 

rendimentos prediais – 

Autoridade Tributária 

Serviço responsável pela 

gestão financeira 

Serviço responsável 

pela gestão financeira 

Informação empresarial 

simplificada 

Serviço responsável pela 

gestão financeira 

Serviço responsável 

pela gestão financeira 

Ficheiro “SAFT” 
Serviço responsável pela área 

comercial 

Serviço responsável 

pela área comercial 

Comunicação de inventários à 

Autoridade Tributária 

Serviço responsável pelo 

aprovisionamento 

Serviço responsável 

pelo aprovisionamento 

Outros impostos e retenções – 

Autoridade Tributária e outras 

Serviço responsável pela 

gestão financeira 

Serviço responsável 

pela gestão financeira 

 

247. O serviço com a responsabilidade pela gestão financeira procede à conferência da 
evidenciação contabilística das dívidas correntes e não correntes. 
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9.5 - PROCESSOS JUDICIAIS (Passivo)  

248. O controlo das contas correntes inerentes a processos judiciais é efetuado pelo 
serviço com a responsabilidade de gestão financeira, mediante informação 
prestada pelo serviço que gere os processos judiciais. 

249. Para o reconhecimento das dívidas judiciais o serviço responsável pela gestão dos 
processos judiciais informa o serviço responsável pela gestão financeira, das 
sentenças, acordos extrajudiciais ou outros que responsabilizem os SIMAR pelo 
pagamento de dívida, no prazo máximo de 10 dias após a realização dos 
respetivos atos. 

250. Quando a dívida é paga sem recursos a meios financeiros é também informado o 
serviço responsável o serviço de gestão financeira. 

251. A celebração de acordos extrajudiciais está dependente da existência de dotação 
orçamental e fundos disponíveis quando aplicável a LCPA. 

252. Anualmente para efeitos de prestação de contas e adicionalmente aquando da 
preparação do orçamento, o serviço responsável pela gestão dos processos 
judiciais informa o serviço com a responsabilidade da gestão financeira, da 
situação dos processos e da sua expectativa de resolução, devendo para o efeito 
preparar um mapa resumo dos litígios com o seguinte conteúdo: 

 Número interno do processo; 

 Instância / Tribunal e respetivo número da ação; 

 Fase em que se encontra o processo; 

 Descrição sumária do processo; 

 Desenvolvimento do processo face ao último trimestre; 

 Montantes (financeiros e não financeiros) reclamados por terceiros e 
estimativa dos encargos que venham a decorrer; 

 Estimativa de outros encargos que acresçam ao processo (juros e outros); 

 Estimativa da data de resolução do processo (no período económico, no 
período económico seguinte, ou em anos seguintes); 

 Julgamento profissional quanto ao eventual desfecho do processo judicial, 
nomeadamente se existe uma expectativa de o mesmo resultar em eventuais 
encargos para os SIMAR. Se estiver prevista a realização de acordo, indicação 
dos montantes que se consideram razoáveis para a realização do mesmo. 

253. O mapa resumo dos litígios será assinado pelo advogado responsável de cada 
processo e pelo dirigente do serviço que gere os processos judiciais. 

254. Entre o dia 1 de janeiro de cada ano e a apreciação das demonstrações financeiras 
pelo órgão deliberativo, qualquer alteração às estimativas do mapa resumo dos 
litígios, ou resolução de litígio que nele conste, será de imediato comunicado pelo 
serviço que gere os processos judiciais a: 

 serviço com responsabilidade pela preparação das demonstrações financeiras; 

 serviço com responsabilidade de Auditoria Interna que informa os órgãos 
municipais quando necessário, ou de gestão financeira quando não esteja 
ainda implementado o serviço de Auditoria Interna; 

 Auditores externos. 
255. O serviço com a responsabilidade de gestão financeira efetua o registo em rubrica 

adequada dos passivos contingentes pelo seu valor nominal, sendo as provisões 
registadas numa base anual nos termos na NCP (provisões e passivos 
contingentes).  
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256. O serviço com a responsabilidade pela gestão financeira procede à conferência da 
evidenciação contabilística das dívidas correntes e não correntes.  
 

9.6 - GARANTIAS E CAUÇÕES 

257. Sempre que entidades externas procedam à apresentação de garantias e cauções 
aos SIMAR, o serviço que as solicitou, dá conhecimento ao serviço responsável 
pela gestão das mesmas e envia o documento original que as titula para o serviço 
com a responsabilidade da gestão financeira, que procede ao seu registo 
contabilístico ou de mero controlo extra- contabilístico. 

258. Sempre que o facto que originou a necessidade de garantia e caução se extinguir, 
o gestor do contrato informa o serviço responsável pela gestão financeira para 
efeitos de cancelamento através de documento devidamente autorizado pelo 
órgão competente para o efeito. 

259. O acionamento de garantias e cauções é efetuado pelo serviço responsável pela 
gestão financeira, por solicitação do gestor do contrato, sendo o processo 
devidamente fundamentado e autorizado pelo órgão competente pela 
autorização da despesa do respetivo contrato. 
 

9.7 - OUTROS 

260. As restantes dívidas não elencadas nos pontos anteriores são controladas pelo 
serviço com a responsabilidade de gestão financeira. 

261. O serviço com a responsabilidade pela da gestão financeira efetua, se aplicável, 
com caráter semestral, a conciliação das contas correntes. 

262. O serviço com a responsabilidade pela gestão financeira procede à conferência da 
evidenciação contabilística das dívidas correntes e não correntes. 
 

9.8 - CONTAS A RECEBER 

263. Todas as aplicações informáticas dos serviços emissores, no que respeita à 
emissão de faturação e controlo de terceiros, têm de ser integradas 
automaticamente na aplicação informática da contabilidade, com exceção da 
faturação emitida no serviço de refeitório dos SIMAR. 

264. As contas a receber envolvem o registo dos ativos que podem ter várias 
naturezas: 

 Prestações de serviços; 

 Taxas, licenças, multas e outras penalidades; 

 Arrendamento e Concessões; 

 Apoios, transferências e subsídios a receber; 

 Estado e outros entes públicos; 

 Processos judiciais e execuções fiscais; 

 Outras. 
265. A identificação e mensuração dos ativos financeiros estão presentes na NCP 18, 

que os identifica como qualquer ativo que seja: 

 Dinheiro; 

 Instrumento de capital próprio de outra entidade; 

 Direito contratual; 
o De receber dinheiro ou outro ativo financeiro de uma outra entidade 
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o De trocar ativos financeiros ou passivos financeiros com outra entidade 
segundo condições que são potencialmente favoráveis para a entidade; ou 

 Um contrato que será ou poderá ser liquidado em instrumentos de capital 
próprio da entidade e que é: 
o Um não derivado relativamente ao qual a entidade está ou pode estar 

obrigada a receber um número variável dos seus próprios instrumentos de 
capital próprio; ou  

o Um derivado que será ou poderá ser liquidado por uma forma que não seja 
pela troca de uma quantia fixa de dinheiro ou de outro ativo financeiro por 
um número fixo dos seus próprios instrumentos de capital próprio. Para 
esta finalidade, os instrumentos de capital próprio da própria entidade não 
incluem instrumentos que sejam eles próprios contratos para futuro 
recebimento ou entrega dos instrumentos de capital próprio da própria 
entidade. 

266. Compete aos serviços emissores de receita controlarem as contas correntes, de 
acordo com o ponto desta norma de cobrança desfasada da liquidação. 
 

9.9 - APOIOS, SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 

267. O serviço com a responsabilidade de obter e controlar apoios, subsídios e 
transferências de entidades externas, efetua o controlo dos mesmos sempre que 
os mesmos se destinem ao financiamento de bens do ativo fixo tangível, regista 
em mapa próprio, identificando os bens financiados, ou a financiar. 

268. Sempre que exista o direito à obtenção de apoio, subsídio ou transferência, é 
solicitado ao serviço com a responsabilidade pela gestão financeira para que 
proceda à liquidação da respetiva receita. 

269. Quando a atribuição de subsídios é condicional, o serviço que os gere informa os 
serviços responsáveis pela gestão financeira. 
 

9.10 - ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

270. As dívidas a receber do estado resultam, essencialmente, do apuramento a favor 
dos SIMAR do Imposto sobre Valor Acrescentado, sendo a gestão desta dívida da 
responsabilidade do serviço da contabilidade financeira. 

271. Sempre que o montante apurado de valor a receber seja superior a 200 mil euros, 
os serviços com a responsabilidade de gestão financeira efetuam o respetivo 
pedido de reembolso, exceto quando justificada a sua recuperação num período 
temporal inferior a 2 anos. 

272. Quando é comunicado aos serviços o resultado do pedido de reembolso pela 
entidade competente, o serviço responsável pela gestão financeira procede à 
emissão da guia de receita. 
 

9.11 - PROCESSOS JUDICIAIS (ATIVO) 

273. O controlo das contas correntes inerentes a processos judiciais é efetuado pelo 
serviço com a responsabilidade da área comercial, mediante informação prestada 
pelo serviço que gere os processos judiciais. 

274. Sempre que de um processo judicial resultar, após decisão em tribunal ou acordo, 
um valor a receber para os SIMAR ou anulação da dívida, o mesmo é comunicado 
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ao serviço com a responsabilidade da área comercial para que proceda a emissão 
da respetiva guia de receita e ou correção / anulação de guias de receita já 
emitidas. 

275. Os ativos contingentes relativos a decisões judiciais são controlados pelos serviços 
responsáveis pelos processos judiciais que para o efeito preparam, anualmente 
para efeitos de prestação de contas, para envio aos serviços responsáveis pela 
gestão financeira, um mapa com o resumo dos processos com o seguinte 
conteúdo: 

 Número interno do processo; 

 Instância / Tribunal e respetivo número da ação; 

 Fase em que se encontra o processo; 

 Descrição sumária do processo; 

 Desenvolvimento do processo face à última informação; 

 Montantes (financeiros e não financeiros) reclamados pelos SIMAR. 
276. O mapa resumo dos processos em que os SIMAR sejam sujeito processual será 

assinado pelo advogado responsável de cada processo e pelo dirigente do serviço 
que gere os processos judiciais. 

277. Qualquer alteração que ocorra na informação do mapa resumo dos processos 
judiciais, ou resolução do processo que nele conste, entre o dia 1 de janeiro e a 
data da apreciação das demonstrações financeiras pelo órgão deliberativo, será 
de imediato comunicado pelo serviço que gere os processos judiciais a: 

 serviço com responsabilidade de gestão financeira; 

 auditores externos. 
 

9.12 - EXECUÇÕES FISCAIS 

278. A execução fiscal das dívidas aos SIMAR é efetuada, atendendo à localização do 
facto que deu origem à dívida, pelos serviços responsáveis pela gestão das 
execuções fiscais da CM de Loures e da CM de Odivelas. 

279. É da responsabilidade dos serviços emissores de receita identificarem os 
documentos de receita que devem transitar para cobrança em execução fiscal, de 
cada autarquia em função da localização do facto gerador da receita, efetuando 
esse registo na aplicação informática que emitiu a receita quando integrada na 
aplicação de contabilidade, ou diretamente na aplicação informática das 
execuções fiscais. 

280. O serviço com a responsabilidade pela área comercial solicita anualmente à CM 
de Loures e CM de Odivelas, informação, a remeter ao Diretor Delegado, relativa 
à dívida que se encontra por cobrar, por documento, nomeadamente quanto aos 
seguintes aspetos: 

 Identificação da natureza da dívida e do respetivo documento; 

 Devedor; 

 Valor da dívida (excluída de juros); 

 Juros; 

 Antiguidade da divida; 

 Fase em que se encontra o processo. 
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9.13 - OUTROS 

281. As restantes dívidas não elencadas nos pontos anteriores são controladas pelo 
serviço com a responsabilidade da gestão financeira. 

282. O serviço com a responsabilidade pela gestão financeira procede à evidenciação 
contabilística das dívidas correntes e não correntes, com base em informação do 
serviço com a responsabilidade pela sua emissão. 
 

9.14 - CONSTITUIÇÃO DE IMPARIDADE PARA DÍVIDA A RECEBER 

283. O registo e controlo das imparidades de dívidas a receber são efetuados pelo 
serviço com a responsabilidade pela gestão financeira, que os efetua anualmente, 
solicitando, aos serviços que emitiram a respetiva dívida, informações 
complementares relativas à expectativa de cobrabilidade.  

  

10 - INVENTÁRIOS  
 

10.1 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

284. O controlo dos inventários9 encontra-se previsto no ponto 2.9.10.2.2 e 2.9.10.3 
do POCAL. 

285. Os inventários nos SIMAR podem incluir:  

 Artigos consumíveis; 

 Materiais de manutenção; 

 Peças de reserva para equipamentos que não sejam as tratadas em normas 
sobre ativos fixos tangíveis; 

 Trabalhos em curso. 
 

10.2 - ENTREGA DE BENS 
286. Os bens armazenáveis são entregues no armazém dos SIMAR, ou em situações 

previamente autorizadas, pode a entrega ser efetuada em serviço diferente do 
armazém dos SIMAR. 

287. Sempre que um bem é recebido é realizada a conferência física, quantitativa e 
qualitativa do mesmo, verificando-se a guia de remessa ou documento 
equivalente, no qual será colocado o carimbo de conferido e recebido, sendo 
obrigatória a assinatura de quem recebe os bens. 

288. Não é permitida a receção de qualquer bem que não venha acompanhado de guia 
de remessa, guia de transporte ou documento equivalente. 

289. Quando a entrega de bens é efetuada em local diferente do armazém, os serviços 
responsáveis pela receção dos bens realizam a conferência física, quantitativa e 
qualitativa e entregam cópia da guia de remessa ou documento equivalente, 
devidamente conferida e assinada, no serviço com a responsabilidade do 
aprovisionamento. 

290. O serviço responsável pelo local de armazenagem procede ao envio, no dia útil 
seguinte à receção dos bens, da guia de entrada/lista de receção acompanhada 
do respetivo documento de entrega (guia de remessa/guia de transporte), para o 

                                                           
9 O POCAL utiliza a terminologia de existências que em SNC-AP é substituída por inventários 
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serviço responsável pelo aprovisionamento, após ser feita atualização das 
existências no programa informático de controlo físico das existências. 

291. O armazém dos SIMAR é, a esta data, o sito no Fanqueiro, em Loures. 
292. O armazém tem um responsável pela sua gestão e responde perante o superior 

hierárquico no caso de eventuais irregularidades ou falhas nos armazéns. 
293. Por decisão do Conselho de Administração podem ser criados e extintos locais de 

armazenagem diferentes. 
294. A responsabilidade pelo armazenamento de bens, atualização do inventário em 

sistema informático e gestão do arquivo das requisições internas é do serviço com 
a responsabilidade da gestão do armazém. Todos os bens e respetivas fichas 
informatizadas são controlados pela aplicação de gestão de inventário. 

295. Os bens armazenados deverão ser devidamente acondicionados observando a 
sua natureza, tipologia e características de conservação. 

296. Os serviços requisitantes podem, em casos excecionais e devidamente 
autorizados, efetuar a armazenagem de bens para utilização na sua atividade, 
sendo desses serviços a responsabilidade do controlo e gestão desses bens, 
devendo para o efeito possuir uma listagem atualizada dos bens na sua posse, o 
registo das entradas e saídas, estando devidamente identificado o trabalhador 
que levantou os bens e qual a aplicação dada aos mesmos. 

297. O serviço com a responsabilidade pela gestão do armazém deve garantir que não 
existe rutura de bens em “stock” para as necessidades previamente identificadas 
e quando necessário efetua a requisição para reposição dos bens. 
 

10.3 - FICHAS DE PRODUTO DE ARMAZÉM 
298. A cada código de classificação de bem corresponde uma ficha de produto de 

armazém, registada na aplicação informática de gestão de inventários. 
299. A responsabilidade pela atualização das fichas de produto de armazém é do 

serviço responsável do armazém, sendo que os registos nas fichas são efetuados 
por trabalhador distinto do que recebe os bens. 

300. A ficha de produto de armazém tem como conteúdo mínimo os seguintes dados: 

 Referente ao produto 
 Numeração (código de artigo); 
 Descrição do produto; 
 Unidade de medida; 

 Referente à movimentação 
 Data de entrada e saída em armazém; 
 Identificação das requisições internas, devoluções a fornecedores, abates 

ou outras movimentações de saídas de bens; 
 Quantidade; 
 Valor unitário; 
 Valor global. 

301. O valor unitário é apurado em conformidade com a NCP 10 e restante normativo 
contabilístico.  

302. Compete ao serviço responsável de gestão de armazém ou o serviço responsável 
com bens armazenáveis em sua posse, promover, mediante autorização do 
Conselho de Administração, quando necessário o abate dos bens ou a sua venda 
para sucata, sempre que estes não estejam em condições de uso pelos SIMAR. 
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303. Sempre que o serviço responsável de gestão de armazém ou o serviço responsável 
com bens armazenáveis em sua posse identifiquem furtos, extravios ou quebras, 
dão conhecimento dos bens nessa situação e do respetivo valor ao seu 
responsável hierárquico para que aqueles venham a ser comunicados ao 
Conselho de Administração, sem prejuízo de participação às autoridades. 

304. O serviço responsável de gestão do armazém efetua e envia ao responsável da 
respetiva unidade orgânica e ao serviço com a responsabilidade na preparação 
das demonstrações financeiras, um relatório anual com o seguinte conteúdo 
mínimo: 

 Mapa com a listagem valorizada dos bens disponíveis para abate ou em mau 
estado ou ainda que não tem uso para os SIMAR; 

 Mapa de inventário (total) devidamente valorizado; 

 Mapa com as quebras e abates, com indicação do respetivo valor. 
 

10.4 - INVENTARIAÇÃO FÍSICA 

305. A inventariação física tem como objetivo atestar a fidedignidade do inventário 
permanente. 

306. A inventariação física é efetuada em todos os locais do armazém. 
307. A responsabilidade da inventariação física é do responsável do serviço do 

armazém. 
308. É obrigatória a inventariação física reportada a 31 de dezembro de cada ano, 

sendo enviado ao serviço com responsabilidade de gestão financeira, as 
respetivas listagens dos bens classificados, quantificados e valorizados existentes 
a essa data. 

 

11 - CONTRATAÇÃO PÚBLICA 
 

11.1 - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

309. Deve o serviço com a responsabilidade do aprovisionamento, organizar, 
desenvolver e controlar os processos de formação e execução de contratos 
públicos, relativos à aquisição de bens, serviços (incluindo a aquisição de serviços 
em regime de avença ou tarefa) e empreitadas de obras públicas, assegurando 
que tais processos são desenvolvidos em conformidade quer com o quadro legal 
em vigor, quer com o quadro contratual estabelecido. 

310. A contratação pública, deve ser transparente e fomentar a concorrência, devendo 
os dirigentes com responsabilidades nesta matéria, garantir que: 

 Não existe conflito de interesses nos trabalhadores, dirigentes e eleitos que 
intervêm no processo. 

 Existe segregação de funções, nomeadamente, pela execução por trabalhador 
diferente do levantamento das necessidades da realização da contratação e 
ainda que não existe coincidência entre o trabalhador que propõe a 
contratação e aquele que redige o contrato, bem como entre o trabalhador 
que propõe a contratação e aquele que procede ao pagamento dos 
bens/serviços adquiridos. 

 Existe confidencialidade nos elementos recebidos. 
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11.2 - REGRAS DE CONTRATAÇÃO 
311. As empreitadas, aquisições de bens e serviços, incluindo os referentes a tarefas e 

avenças, são iniciadas mediante informação e requisição interna, emitidas pelo 
serviço requisitante, sendo a informação interna também validada pelo superior 
hierárquico do respetivo serviço. A requisição interna é sujeita à existência de 
dotação orçamental disponível, sendo o processo desenvolvido posteriormente 
pelo serviço com responsabilidade pelo aprovisionamento. 

312. As unidades orgânicas requisitantes devem iniciar os procedimentos com 
antecedência suficiente para o desenvolvimento dos processos, considerando os 
seguintes tempos mínimos em função do tipo de procedimento: 
a. Concurso público internacional – 12 meses 
b. Concurso público – 6 meses 
c. Consulta prévia – 5 meses 
d. Ajuste direto - 2 meses. 

313. As unidades orgânicas requisitantes devem manter atualizado o seu Plano Anual 
de Compras (PAC). 

314. As informações internas prévias à instrução do procedimento contratual, devem 
obedecer à legislação em vigor e efetuadas em conformidade com as minutas 
disponíveis na intranet, sendo que as mesmas devem incluir: 

 Objeto e respetivas especificações técnicas; 

 Fundamentação da necessidade de realização da despesa; 

 Preço base devidamente fundamentado; 

 Entre outros elementos. 
315. As informações internas, prévias à instrução do procedimento contratual, devem 

obedecer à legislação em vigor, sendo que as mesmas devem incluir: 

 Objeto e respetivas especificações técnicas. 
 

12 - RECURSOS HUMANOS 
 

316. A gestão dos recursos humanos obedece às disposições legais em vigor e aos 
manuais de procedimentos / regulamentos internos dos SIMAR. 

317. O controlo da assiduidade é aplicável a todos os trabalhadores devendo o mesmo 
ser efetuado de acordo com o regulamento interno elaborado pelo serviço com a 
responsabilidade de gestão de pessoal, sendo imperativo o cumprimento dos 
prazos definidos nesse regulamento, pelos dirigentes das unidades orgânicas, 
para comunicação do controlo da assiduidade ao serviço responsável pelo 
processamento de remunerações. 

318. O procedimento de admissão de pessoal ou de mobilidade interna carece de 
prévio cabimento orçamental. 

319. Os suplementos remuneratórios, incluindo trabalho suplementar, apenas podem 
ser liquidados quando enquadrados legalmente, devidamente autorizados e 
quando exista dotação orçamental.  

320. Aquando do processamento das remunerações são retidos na fonte os descontos 
obrigatórios por lei, bem como outros que tenham sido opção do trabalhador, 
que sejam enquadráveis na legislação em vigor, e posteriormente são enviados 
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os mapas respetivos para o serviço com a responsabilidade de gestão financeira 
para proceder ao pagamento dos montantes retidos às entidades competentes. 

321. As deslocações em viatura própria só poderão ser efetuadas após prévia 
autorização dada pelo Diretor Delegado. A autorização deve acompanhar o 
boletim itinerário de ajudas de custo. 

322. O serviço com a responsabilidade de processamento de remunerações emite a 
documento interno que regista as obrigações orçamentais, sendo o mesmo 
conferido pelo respetivo serviço. 

323. Mensalmente é realizada reconciliação dos valores retidos na fonte e do 
pagamento dos mesmos às entidades competentes, pelo serviço com a 
responsabilidade de gestão financeira. 

324. É elaborado anualmente o Balanço Social com base na legislação em vigor pelo 
departamento com a responsabilidade de recursos humanos. 

 

13 - IMOBILIZADO 
 

13.1 - ASPETOS GERAIS 
325. O imobilizado é constituído por todos os bens controlados pelos SIMAR com 

características de continuidade ou permanência, por período superior a um ano, 
e que não se destinem a ser transformados ou vendidos, no decurso normal das 
suas operações. 

326. São bens afetos ao imobilizado dos SIMAR aqueles que constituíam o património 
dos SMAS de Loures aquando da sua transformação em SIMAR. 

327. A rede de águas e saneamento dos concelhos de Loures e Odivelas é gerida pelos 
SIMAR e como tal constitui o seu imobilizado, incluindo-se na rede as 
infraestruturas e terrenos onde as mesmas estão implantadas. 

328. Compreende-se no imobilizado, os ativos fixos tangíveis, as propriedades de 
investimento e os ativos intangíveis, sendo o critério de reconhecimento e 
mensuração efetuado respetivamente de acordo com NCP 5, NCP 6 e NCP 3, bem 
como pela NCP 4 quanto aos ativos de concessão.  

329. O controlo do imobilizado encontra-se previsto no ponto 2.9.10.4 do POCAL e o 
cadastro e vidas úteis do imobilizado estão regulamentados no Classificador 
complementar 2 do Plano de Contas Multidimensional, sendo que no caso dos 
imóveis, para efeitos do cálculo das respetivas quotas de depreciação, é excluído 
o valor do terreno, quando não é possível distinguir o valor do terreno é atribuído 
25% do valor global. 

330. Considera-se serviço responsável pela gestão dos ativos imobilizados, aquele que 
tem como responsabilidade a utilização dos respetivos bens. 

 

13.2 - CADASTRO DE BENS DE IMOBILIZADO 

331. O serviço com a responsabilidade da gestão do cadastro do património, efetua o 
levantamento, coordenação e sistematização da informação de todos os bens dos 
SIMAR. 

332. Cada bem deve ter uma Ficha de Cadastro, e ser inventariado de per si, desde que 
constitua uma peça com funcionalidade autónoma e possa ser vendido 
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individualmente. A ficha de cadastro deverá ser atualizada até ao abate do bem e 
ter o seguinte conteúdo mínimo: 

 Identificação; 

 Localização do bem; 

 Quantidade (quando não se verificarem as condições para que o bem seja 
inventariado per si); 

 Serviço responsável pela gestão; 

 Código corresponde à tabela do Classificador complementar 2 acrescido do 
ano de aquisição ou do 1.º registo e número sequencial; 

 Tipo de aquisição (construção, compra, doação, cedência, transferência, etc.); 

 Valor inicial, valores de valorização posterior (revalorização ou grandes 
reparações); 

 Critério de depreciação, taxa anual, desvalorização por ano e total, perdas por 
imparidade por ano e total; e 

 Valor atual. 
333. As Fichas de Cadastro são geridas pelo serviço com a responsabilidade de cadastro 

do património, sendo informatizadas na aplicação de gestão dos bens de 
imobilizado e, quando abatido o bem, é identificado o motivo do abate, bem 
como o órgão e data de decisão e do abate. 

334. Os serviços intervenientes no processo de aquisição e gestão de bens imóveis, 
reportam ao serviço com a responsabilidade de cadastro do património, toda a 
informação necessária à inventariação e atualização das fichas de cadastro, 
relativamente aos bens de imobilizado, nomeadamente: 

 As escrituras celebradas e os contratos que impliquem: alteração ao uso, 
aquisições, doações, cedências, oneração de bens e titularidade; 

 Cópia dos alvarás de loteamento e informação onde conste informação 
detalhada relativa às áreas de cedência para os domínios públicos e privados, 
devendo os mesmos ser valorizados pelo serviço responsável pela sua 
realização; 

 Sentenças judiciais que afetem o uso, valor ou titularidade de imóveis, 
incluindo expropriações e indemnizações; 

 Informação relativa à conclusão das obras em curso ou sua conclusão parcial 
que permita o seu uso total e/ou parcial, devendo a mesma ser fornecida pelo 
serviço responsável pela gestão das obras dos SIMAR, sendo o valor da mesma 
conciliado com o serviço responsável pela contabilidade financeira; 

 Alterações no uso interno dos bens, estado do bem (danificado, indisponível 
para uso, redução do seu uso ou potencial de serviço); 

 Identificação do Serviço responsável; e 

 Abates de bens. 
335. Todos os bens móveis devem ser identificados com uma etiqueta, que inclui a 

identificação e com o código corresponde à tabela do Classificador complementar 
2 acrescido do ano de aquisição ou do 1.º registo e número sequencial, exceto os 
registos por Lote, ou devido à sua natureza, não seja viável. 

336. As aquisições de imobilizado, que implicam fluxos financeiros, efetuam-se de 
acordo com o plano plurianual de investimentos e com base em deliberações do 
Conselho de Administração e dos Órgãos Executivos da CML e CMO conforme 
competências estabelecidas e, através de notas de encomenda ou documento 
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equivalente, designadamente contrato, emitido pelos responsáveis designados 
para o efeito, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, 
nomeadamente em matéria de empreitadas e fornecimentos. 
 

13.3 - AMORTIZAÇÕES, DEPRECIAÇÕES E IMPARIDADES DO ATIVO IMOBILIZADO 

337. O apuramento das depreciações e amortizações é realizado pelo método das 
quotas constantes e de acordo com a vida útil dos bens, respeitando o 
classificador complementar sendo as mesmas apuradas pelo serviço com a 
responsabilidade de gestão financeira. 

338. As imparidades são apuradas, pelo serviço que tem a responsabilidade de gestão 
financeira de acordo com a informação remetida pelos serviços que utilizam, 
gerem e ou controlam os ativos imobilizados. 
 

13.4 - CONCILIAÇÃO DOS REGISTOS E VERIFICAÇÃO FÍSICA 

339. Anualmente, o serviço responsável pela gestão financeira realiza a reconciliação 
dos registos contabilísticos quanto aos montantes de aquisições (incluindo as 
gratuitas ou por troca), abates (incluindo vendas, cedências e transferências), 
saldos iniciais e finais, e das depreciações e amortizações acumuladas e do 
exercício. 

340. Os serviços responsáveis pela gestão dos ativos imobilizados realizam 
anualmente, por amostragem, a verificação física dos ativos de imobilizado a seu 
cargo e remetem as listagens de contagem, onde é identificada a respetiva 
etiqueta (quando aplicável) número de registo e o estado do bem, ao serviço 
responsável pela gestão financeira para conferência com os registos na aplicação 
informática de gestão de imobilizado.  

341. Anualmente os serviços responsáveis pela gestão financeira procedem 
aleatoriamente à verificação física de um local onde se encontrem ativos 
imobilizados. 

342. Anualmente e com referência a 31 de dezembro, o serviço responsável pelo 
cadastro do património concilia os prédios e veículos registados na Autoridade 
Tributária com os registos na aplicação informática.  

343. Quando existem divergências entre a verificação física e os registos na aplicação 
informática, o serviço responsável pela gestão financeira informa o dirigente 
responsável para apuramento de eventuais responsabilidades e solicita 
autorização para a regularização das fichas de cadastro. 
 

13.5 - BENS DO IMOBILIZADO FINANCIADOS 

344. Quando é obtido financiamento para aquisição ou construção de bens do 
imobilizado, o serviço responsável pela gestão financeira regista o financiamento 
contabilisticamente e o financiamento aos bens financiados na aplicação 
informática de gestão de bens do imobilizado. 

345. Compete ao serviço responsável pela gestão financeira o apuramento da 
imputação anual dos financiamentos e respetiva conciliação com os mapas de 
controlo da aplicação de gestão de imobilizado. 
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13.6 - UTILIZAÇÃO DOS ATIVOS IMOBILIZADOS 
346. As regras de utilização, dos ativos imobilizados devem ser definidas por cada 

serviço responsável pela gestão dos respetivos ativos em manual de 
procedimentos. 

347. O manual de procedimentos dos ativos imobilizados, inclui o seguinte conteúdo 
mínimo: 

 Uso possível do equipamento; 

 Entidades (internas ou externas) que o podem solicitar; 

 Custo da sua utilização (se aplicável); 

 Responsabilidades do utilizador; 

 Formalidades necessárias para a utilização. 
 

14 - CONTABILIDADE DE GESTAO  
 

348. De acordo com a NCP 27 é adotado pelos SIMAR um sistema de contabilidade de 
gestão e que se destina a produzir informação relevante e analítica sobre custos, 
e sobre rendimentos e resultados, para satisfazer uma variedade de necessidades 
de informação dos dirigentes e gestores públicos na tomada de decisões. 

349. A responsabilidade pela preparação do reporte da contabilidade de gestão é do 
serviço com a responsabilidade de gestão financeira. 

350. As necessidades de informação são definidas anualmente aquando da preparação 
do orçamento, sendo o sistema de contabilidade de gestão adotado em 
conformidade. 

351. Sempre que solicitado, os serviços remetem informação ao serviço responsável 
pela gestão financeira nos termos previamente definidos por este. 

352. Todas as requisições internas e externas, bem como os rendimentos obtidos, 
incluem identificação da respetiva conta de imputação analítica, sendo a 
responsabilidade pela identificação da conta analítica do serviço que emitiu a 
requisição e guia de liquidação da receita ou documento equivalente. 

353. Anualmente, o serviço responsável pela gestão financeira, concilia os dados 
constantes no balancete analítico da contabilidade de gestão com o balancete da 
contabilidade financeira, identificando as eventuais divergências com a 
colaboração dos serviços e propondo eventuais regularizações. 

354. Anualmente, o serviço responsável pela gestão financeira elabora o respetivo 
relatório analítico de acordo com as necessidades de informação previamente 
identificadas pelo Diretor Delegado e Conselho de Administração. 

 

15 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

15.1 - DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

355. De acordo com o SNC-AP os SIMAR preparam demonstrações financeiras 
individuais orçamentais e financeiras, sendo que o conjunto completo 
compreende: 

 Documentos orçamentais, conforme previsto na NCP 26 

 Demonstração de Relato Individual 
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o Demonstração do desempenho orçamental 
o Demonstração de execução orçamental da receita 
o Demonstração de execução orçamental da despesa 
o Anexo às demonstrações orçamentais 
o Demonstração de execução do plano plurianual de investimentos 
o Demonstração de execução do plano de atividades em analogia à 

Demonstração de execução do plano plurianual de investimentos, embora 
não prevista na NCP 26; 

 Documentos financeiros, conforme previsto na NCP 1; 

 Demonstrações financeiras individuais; 
o Balanço 
o Demonstração dos resultados por natureza 
o Demonstração das alterações no património líquido 
o Demonstração dos fluxos de caixa 
o Anexo às demonstrações financeiras. 

356. Adicionalmente deve ser preparado um relatório de gestão nas contas individuais 
que deve incluir como informação mínima o previsto no parágrafo 34 da NCP 27. 

357. Inclui-se como anexo à prestação de contas e como tal é parte integrante da 
mesma, a Certificação Legal de Contas e Parecer, emitidos pelo auditor externo, 
bem como outros documentos previstos nas instruções do Tribunal de Contas. 
 

15.2 - AUDITORIA EXTERNA 

358. As contas anuais dos SIMAR são verificadas por auditor externo, nos termos da 
RFALEI. 

359. Compete ao auditor externo a elaboração dos seguintes documentos: 
a. Relatório semestral  
b. Certificação Legal de Contas 
c. Parecer do Auditor. 

360. Os documentos elaborados pelo auditor externo, antes de serem considerados 
como finais, devem ser previamente discutidos com os serviços em reunião de 
contraditório, conduzida pelo serviço com a competência pela auditoria interna 
ou na sua ausência pelo serviço com a responsabilidade de gestão financeira, 
podendo os documentos do auditor externo provisórios ser alterados após essa 
reunião. 

361. O auditor externo prepara informação semestral nos termos do RFALEI baseando 
a sua informação na informação financeira disponível. 

362. No âmbito da atividade desenvolvida pela auditoria externa, os dirigentes e 
serviços dos SIMAR, prestam toda a colaboração ao auditor designado, 
nomeadamente no que respeita ao acesso à informação considerada necessária. 

363. Ao auditor externo é-lhe permitida a consulta e reprodução de todos os 
documentos que necessite para a execução do seu trabalho, devendo a 
reprodução ser efetuada sempre que possível de forma digital. 

364. O auditor externo pode contactar qualquer unidade orgânica e trabalhador. 
365. O auditor externo, no âmbito das suas funções, pode contactar qualquer entidade 

que seja relacionada com os SIMAR a fim de solicitar informação complementar, 
validar saldos e ou transações, exceto quando este pedido acarrete custos para 
os SIMAR situação que terá de ser precedida de autorização.  
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15.3 - APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
366. A aprovação dos documentos de prestação de contas individuais é elaborada de 

acordo com os seguintes passos, devendo existir uma calendarização anual para 
o mesmo a elaborar pelo serviço com a responsabilidade de gestão financeira, 
mediante informação dos respetivos intervenientes: 

 Preparação dos documentos de prestação de contas (financeiros, 
consolidados e relato de gestão) pelo contabilista certificado; 

 Apreciação dos documentos pelo Auditor Externo; 

 Reunião de contraditório do auditor externo com os serviços; 

 Aprovação dos documentos de prestação de contas pelo Conselho de 
Administração; 

 Emissão da Certificação e respetivo parecer pelo auditor externo; 

 Envio dos documentos de prestação de contas com os respetivos anexos para 
aprovação do Conselho de Administração que por sua vez os submete aos 
órgãos executivos da CML e CMO; 

 Após aprovação pelos órgãos executivos, envio dos documentos de prestação 
de contas para os órgãos deliberativos e entidades que controlam o reporte 
financeiro dos SIMAR; 

 A apreciação da prestação de contas pelos órgãos deliberativos ocorre, em 
regra, na sessão do mês de abril do ano seguinte àquele a que respeitam. 
 

15.4 - ENVIO AOS ÓRGÃOS DE SUPERINTENDÊNCIA E DA TUTELA 
367. O serviço com responsabilidade pela gestão financeira envia os documentos de 

prestação de contas e de informação financeira, nos termos da legislação em 
vigor, aos órgãos de superintendência e da tutela, em conformidade com os 
prazos legais, onde se inclui o Tribunal de Contas e Direção Geral das Autarquias 
Locais. 

368. A informação será remetida digitalmente e nas plataformas eletrónicas das 
respetivas entidades, quando previsto na legislação em vigor ou quando as 
entidades de superintendência e da tutela o solicitem. 

369. O envio dos documentos de prestação de contas, não está dependente da 
apreciação dos órgãos deliberativos. 

370. Verificando-se atraso na elaboração das contas por razões ponderosas, 
excecionais e devidamente fundamentadas, reconhecidas pelo Tribunal de 
Contas, os SIMAR devem informar aquele organismo e solicitar-lhe prorrogação 
do prazo para o envio das contas. 

 

15.5 - DIVULGAÇÃO 

371. A responsabilidade pela publicação dos documentos no sítio da internet dos 
SIMAR é do serviço responsável pela gestão do sítio da internet dos SIMAR, que 
os publica após aprovação dos mesmos pelos órgãos executivos e ainda após 
apreciação dos órgãos deliberativos. 

372. Outra informação obrigatória a incluir no sítio da internet, deve ser enviada pelo 
serviço responsável pela sua elaboração, ao serviço responsável pela gestão do 
sítio da internet. 
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16 - DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

16.1 - DIVULGAÇÃO DA NORMA DE CONTROLO INTERNO 
373. A presente norma será divulgada da seguinte forma: 

a. Na intranet 
b. No sítio da internet 
c. Distribuição protocolada a todos os serviços 
d. Por realização de ações de sensibilização pelo serviço com a responsabilidade 

da auditoria interna. 
 

16.2 - CUMPRIMENTO DA NORMA DE CONTROLO INTERNO 

374. Compete aos membros do Conselho de Administração, membros dos gabinetes 
de apoio, dirigentes e a todos os trabalhadores dos SIMAR zelar pelo 
cumprimento da presente norma. 

375. As dúvidas que se suscitarem na aplicação ou interpretação desta norma serão 
resolvidas por despacho do Presidente do Conselho de Administração e nos 
termos da legislação aplicável. 

376. A violação das regras estabelecidas na presente norma, sempre que indicie 
infração disciplinar, dará lugar à instauração do competente procedimento. 

 

16.3 - ENTRADA EM VIGOR 

377. A presente Norma de Controlo Interno entra em vigor no dia seguinte à sua 
aprovação pelos órgãos deliberativos. 

378. A presente Norma de Controlo Interno apenas é aplicável aos documentos de 
prestação de contas dos exercícios económicos iniciados após a entrada em vigor 
do SNC-AP. 
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Regulamento Interno de Fundos de Maneio 

 

Nos termos do ponto 2.9.10.1.11 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na sua 

atual redação, para efeitos do controlo de fundos de maneio, é aprovado o seguinte 

regulamento: 

 

ARTIGO I 

Constituição 

1. Anualmente, no início de cada ano, mediante deliberação do Conselho de 

Administração, são constituídos os fundos de maneio julgados necessários e convenientes 

ao bom funcionamento dos SIMAR. 

2. A afetação dos mesmos é feita segundo a sua natureza às correspondentes rubricas da 

classificação económica e de acordo com a natureza das despesas a pagar. 

3. A entrega dos respetivos fundos de maneio a cada funcionário responsável processa-se 

mediante a emissão de uma ordem de pagamento. 

 

ARTIGO II 

Regularização 

A regularização de fundos de maneio é feita mensalmente, mediante a entrega dos 

documentos justificativos das despesas, que deverão ser descritos em relação elaborada 

para o efeito (conforme mapa de reposição de fundos de maneio que se anexa), a qual 

deve ser entregue no serviço com a responsabilidade de gestão financeira. 

 

ARTIGO III 

Reconstituição 

O serviço com a responsabilidade de gestão financeira procede mensalmente à 

reconstituição dos fundos de maneio, processamento dos valores correspondentes aos 

documentos de despesa apresentados, dentro dos limites estabelecidos. 

 

ARTIGO IV 

Limite Máximo 

O limite máximo mensal de cada fundo de maneio é o correspondente ao valor da sua 

constituição. 

ARTIGO V 

Reposição 

A reposição de fundos de maneio é feita, impreterivelmente, até 31 de dezembro. 

 

ARTIGO VI 

Fundos de Caixa Fixos 

Anualmente poderão ser constituídos fundos de maneio designados de fundos de caixa 

fixos, mediante a deliberação do Órgão Executivo que visam facilitar os trocos aos 

funcionários responsáveis pela cobrança receitas dos SIMAR sem possibilidade de 

realização de despesa, em locais distintos da tesouraria. 
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ARTIGO VII 

Disposições Finais e Transitórias 

1. Os casos omissos no presente regulamento e eventuais alterações serão objeto de 

deliberação do Conselho de Administração. 

2. O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da aprovação. 
 
_________________ 

 
 
Nota:  
Mapa assinado por funcionário titular do fundo e pelo responsável da gestão financeira dos 
SIMAR e pelo técnico do serviço de gestão financeira que conferiu o mapa. 
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Situação epidemiológica 
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 

e doença COVID-19 
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 ADMINISTRAÇÃO INTERNA, TRABALHO, SOLIDARIEDADE 
E SEGURANÇA SOCIAL E SAÚDE

Gabinetes do Ministro da Administração Interna e das Ministras do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social e da Saúde

Despacho n.º 10942-A/2020

Sumário: Cria estruturas de apoio de retaguarda (EAR), em todos os distritos do território con-
tinental, para acolher pessoas infetadas com SARS-CoV-2 e utentes de estruturas 
 residenciais para pessoas idosas (ERPI), infetados com SARS-CoV-2, que careçam de 
apoio específico, sem necessidade de internamento hospitalar.

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 92 -A/2020, de 2 de novembro, declarou a situação de 
calamidade em todo o território nacional continental, no âmbito da pandemia da doença COVID -19, 
determinando, na alínea a) do seu n.º 6, 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.

No âmbito do acompanhamento regular da situação de calamidade, efetuado pela estrutura 
de monitorização criada nos termos do n.º 4 da mesma Resolução do Conselho de Ministros, foi 
reiterada a necessidade de assegurar que a resposta à pandemia se processa num quadro de 
plena coordenação e integração institucional, no respeito pelas competências próprias das várias 
entidades envolvidas.

Considerando a atual situação epidemiológica em Portugal continental, nomeadamente o 
aumento progressivo de casos de infeção por SARS -CoV -2 e o número de surtos verificados em 
estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI), afigura -se fundamental a manutenção, a todo 
o momento, da capacidade de resposta das unidades de saúde, nomeadamente dos hospitais. 
Com este objetivo e no respeito pelos princípios da cooperação e da subsidiariedade consagrados 
na Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação 
atual, importa operacionalizar uma rede nacional de estruturas de apoio de retaguarda, supletiva à 
rede já constituída pelos municípios, que garanta o apoio a pessoas infetadas com SARS -CoV -2, 
sem necessidade de internamento hospitalar, e a utentes de ERPI que careçam de apoio específico 
fora das respetivas instalações.

Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 19.º, do n.º 1 do artigo 26.º e do n.º 1 do artigo 27.º do 
Decreto -Lei n.º 169 -B/2019, de 3 de dezembro, na sua redação atual, o Ministro da Administração 
Interna, a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e a Ministra da Saúde determi-
nam o seguinte:

1 — Em todos os distritos do território continental devem ser instaladas estruturas de apoio de 
retaguarda (EAR) capazes de acolher, na impossibilidade de resposta municipal:

a) Pessoas infetadas com SARS -CoV -2, sem necessidade de internamento hospitalar, que 
careçam de apoio específico;

b) Utentes de estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI) infetados com SARS -CoV -2, 
que careçam de apoio específico e que não possam permanecer nas respetivas instalações devido 
a situações relacionadas com a COVID -19.

2 — As Comissões Distritais de Proteção Civil identificam e propõem as infraestruturas aptas 
a acolher as EAR, competindo aos Secretários de Estado que coordenam a execução, ao nível do 
Governo, das situações de alerta, contingência ou calamidade no território continental, nas diferentes 
regiões, decidir a sua instalação.

3 — As EAR devem obedecer aos critérios técnicos definidos pela Direção -Geral da Saúde e 
pelo Instituto da Segurança Social, I. P.
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4 — Ao Instituto da Segurança Social, I. P., compete:

a) Garantir a coordenação técnica das EAR;
b) Assegurar a afetação de auxiliares de ação direta e de auxiliares de serviços gerais;
c) Assegurar a distribuição e manutenção de equipamentos de proteção individual (EPI) ao 

pessoal referido na alínea anterior;
d) Suportar eventuais custos associados às infraestruturas afetas às EAR, quando disponibi-

lizadas pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (Fundação INATEL).

5 — Em relação a cada EAR, compete à respetiva Administração Regional de Saúde, I. P., em 
articulação com o hospital da área de referência:

a) Disponibilizar o pessoal médico e de enfermagem necessário ao acompanhamento das 
pessoas instaladas;

b) Assegurar a distribuição e manutenção dos equipamentos e consumíveis médicos e de 
enfermagem;

c) Assegurar a distribuição e manutenção de EPI às pessoas instaladas e ao pessoal referido 
na alínea a);

d) Contratualizar o serviço de recolha de resíduos hospitalares.

6 — A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil suporta, sempre que necessário, 
as despesas relativas a alimentação, eletricidade, gás, água, telecomunicações, lavandaria, limpeza 
e higienização das instalações das EAR, de acordo com as necessidades definidas pela respetiva 
coordenação técnica.

7 — Para efeitos do disposto no número anterior, a ANEPC celebra protocolos de colaboração 
com as entidades detentoras das infraestruturas onde sejam instaladas as EAR.

8 — Na área de implementação de cada EAR, o respetivo serviço municipal de proteção civil 
presta o apoio necessário, no âmbito das suas competências.

9 — As admissões de utentes nas EAR devem ser validadas pela Subcomissão Distrital de 
Proteção Civil especializada COVID -19 ou, na sua falta, pela Comissão Distrital.

10 — Os Comandos Distritais de Operações de Socorro da ANEPC elaboram um mapa se-
manal com as EAR ativas, especificando o número de pessoas instaladas e os constrangimentos 
identificados, o qual é remetido pelos Secretários de Estado referidos no n.º 2 aos gabinetes do 
Ministro da Administração Interna, da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da 
Ministra da Saúde, até às 18.00h de cada quinta -feira.

11 — O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

5 de novembro de 2020. — O Ministro da Administração Interna, Eduardo Arménio do Nasci-
mento Cabrita. — A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Manuel Jerónimo 
Lopes Correia Mendes Godinho. — A Ministra da Saúde, Marta Alexandra Fartura Braga Temido 
de Almeida Simões.

100000267 



N.º 217 6 de novembro de 2020 Pág. 12-(4)

Diário da República, 1.ª série

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução da Assembleia da República n.º 83-A/2020

Sumário: Autorização da declaração do estado de emergência.

Autorização da declaração do estado de emergência

A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea l) do artigo 161.º e do n.º 5 do ar-
tigo 166.º da Constituição e do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, alterada e 
republicada pela Lei Orgânica n.º 1/2012, de 11 de maio, conceder autorização para a declaração 
do estado de emergência, solicitada pelo Presidente da República, na sua mensagem de 6 de 
novembro de 2020, nos exatos termos e com a fundamentação e conteúdo constantes do projeto 
de decreto do Presidente da República:

1.º

É declarado o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública.

2.º

A declaração do estado de emergência abrange todo o território nacional, sem prejuízo do 
disposto na alínea a) do artigo 4.º

3.º

O estado de emergência tem a duração de 15 dias, iniciando -se às 00h00 do dia 9 de no-
vembro de 2020 e cessando às 23h59 do dia 23 de novembro de 2020, sem prejuízo de eventuais 
renovações, nos termos da lei.

4.º

Fica parcialmente limitado, restringido ou condicionado o exercício dos seguintes direitos:

a) Direitos à liberdade e de deslocação: podem ser impostas pelas autoridades públicas 
competentes as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de 
prevenção e combate à epidemia, designadamente nos municípios com nível mais elevado de risco, 
assim como, na medida do estritamente necessário e de forma proporcional, a proibição de circulação 
na via pública durante determinados períodos do dia ou determinados dias da semana, a interdição 
das deslocações que não sejam justificadas, designadamente pelo desempenho de atividades 
profissionais, pela obtenção de cuidados de saúde, pela assistência a terceiros, pela frequência de 
estabelecimentos de ensino, pela produção e pelo abastecimento de bens e serviços e por outras 
razões ponderosas, cabendo ao Governo, nesta eventualidade, especificar as situações e finalida-
des em que a liberdade de circulação individual, preferencialmente desacompanhada, se mantém;

b) Iniciativa privada, social e cooperativa: podem ser utilizados pelas autoridades públicas 
competentes, preferencialmente por acordo, os recursos, meios e estabelecimentos de prestação 
de cuidados de saúde integrados nos setores privado, social e cooperativo, mediante justa com-
pensação, em função do necessário para assegurar o tratamento de doentes com COVID -19 ou a 
manutenção da atividade assistencial relativamente a outras patologias;

c) Direitos dos trabalhadores: podem ser mobilizados, pelas autoridades públicas competentes, 
quaisquer colaboradores de entidades públicas, privadas, do setor social ou cooperativo, indepen-
dentemente do respetivo tipo de vínculo ou conteúdo funcional e mesmo não sendo profissionais 
de saúde, designadamente servidores públicos em isolamento profilático ou abrangidos pelo re-
gime excecional de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos, para apoiar as autoridades 
e serviços de saúde, nomeadamente na realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de 
contactos e no seguimento de pessoas em vigilância ativa;
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d) Direito ao livre desenvolvimento da personalidade e vertente negativa do direito à saúde: 
pode ser imposta a realização de controlos de temperatura corporal, por meios não invasivos, as-
sim como a realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2, designadamente para efeitos de 
acesso e permanência no local de trabalho ou como condição de acesso a serviços ou instituições 
públicas, estabelecimentos educativos e espaços comerciais, culturais ou desportivos, na utilização 
de meios de transporte ou relativamente a pessoas institucionalizadas ou acolhidas em estruturas 
residenciais, estabelecimentos de saúde, estabelecimentos prisionais ou centros educativos e 
respetivos trabalhadores.

5.º

Compete às Forças Armadas e de Segurança apoiar as autoridades e serviços de saúde, 
designadamente na realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de contactos e no segui-
mento de pessoas em vigilância ativa.

6.º

Os órgãos responsáveis, nos termos da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, pela execução da 
declaração do estado de emergência devem manter permanentemente informados o Presidente 
da República e a Assembleia da República dos atos em que consista essa execução.

7.º

A presente resolução entra em vigor com o decreto do Presidente da República, produzindo 
efeitos nos mesmos termos.

Aprovada em 6 de novembro de 2020.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

113715693 
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 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Decreto do Presidente da República n.º 51-U/2020

de 6 de novembro

Sumário: Declara o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública.

A evolução da pandemia COVID -19, assim como as lições dela retiradas, justificam garantias 
reforçadas da segurança jurídica de medidas adotadas ou a adotar pelas autoridades competentes 
para a correspondente prevenção e resposta, em domínios como os da convocação de recursos 
humanos para rastreio, do controlo do estado de saúde das pessoas, da liberdade de deslocação 
e da utilização de meios do setor privado e social ou cooperativo.

Essa garantia reforçada exige a declaração de um estado de emergência de âmbito muito 
limitado e de efeitos largamente preventivos.

Nestes termos, o Presidente da República decreta, nos termos dos artigos 19.º, 134.º, alínea d), 
e 138.º da Constituição e da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, 
de 30 de novembro, e pela Lei Orgânica n.º 1/2012, de 11 de maio, sob proposta e ouvido o Go-
verno e obtida a necessária autorização da Assembleia da República, através da Resolução da 
Assembleia da República n.º 83-A/2020, de 6 de novembro, o seguinte:

1.º

É declarado o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública.

2.º

A declaração do estado de emergência abrange todo o território nacional, sem prejuízo do 
disposto na alínea a) do artigo 4.º

3.º

O estado de emergência tem a duração de 15 dias, iniciando -se às 00h00 do dia 9 de no-
vembro de 2020 e cessando às 23h59 do dia 23 de novembro de 2020, sem prejuízo de eventuais 
renovações, nos termos da lei.

4.º

Fica parcialmente limitado, restringido ou condicionado o exercício dos seguintes direitos:

a) Direitos à liberdade e de deslocação: podem ser impostas pelas autoridades públicas 
competentes as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de 
prevenção e combate à epidemia, designadamente nos municípios com nível mais elevado de risco, 
assim como, na medida do estritamente necessário e de forma proporcional, a proibição de circulação 
na via pública durante determinados períodos do dia ou determinados dias da semana, a interdição 
das deslocações que não sejam justificadas, designadamente pelo desempenho de atividades 
profissionais, pela obtenção de cuidados de saúde, pela assistência a terceiros, pela frequência de 
estabelecimentos de ensino, pela produção e pelo abastecimento de bens e serviços e por outras 
razões ponderosas, cabendo ao Governo, nesta eventualidade, especificar as situações e finalida-
des em que a liberdade de circulação individual, preferencialmente desacompanhada, se mantém;

b) Iniciativa privada, social e cooperativa: podem ser utilizados pelas autoridades públicas 
competentes, preferencialmente por acordo, os recursos, meios e estabelecimentos de prestação 
de cuidados de saúde integrados nos setores privado, social e cooperativo, mediante justa com-
pensação, em função do necessário para assegurar o tratamento de doentes com COVID -19 ou a 
manutenção da atividade assistencial relativamente a outras patologias;
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c) Direitos dos trabalhadores: podem ser mobilizados, pelas autoridades públicas competentes, 
quaisquer colaboradores de entidades públicas, privadas, do setor social ou cooperativo, indepen-
dentemente do respetivo tipo de vínculo ou conteúdo funcional e mesmo não sendo profissionais 
de saúde, designadamente servidores públicos em isolamento profilático ou abrangidos pelo re-
gime excecional de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos, para apoiar as autoridades 
e serviços de saúde, nomeadamente na realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de 
contactos e no seguimento de pessoas em vigilância ativa;

d) Direito ao livre desenvolvimento da personalidade e vertente negativa do direito à saúde: 
pode ser imposta a realização de controlos de temperatura corporal, por meios não invasivos, as-
sim como a realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2, designadamente para efeitos de 
acesso e permanência no local de trabalho ou como condição de acesso a serviços ou instituições 
públicas, estabelecimentos educativos e espaços comerciais, culturais ou desportivos, na utilização 
de meios de transporte ou relativamente a pessoas institucionalizadas ou acolhidas em estruturas 
residenciais, estabelecimentos de saúde, estabelecimentos prisionais ou centros educativos e 
respetivos trabalhadores.

5.º

Compete às Forças Armadas e de Segurança apoiar as autoridades e serviços de saúde, 
designadamente na realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de contactos e no segui-
mento de pessoas em vigilância ativa.

6.º

Os órgãos responsáveis, nos termos da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, pela execução da 
declaração do estado de emergência devem manter permanentemente informados o Presidente 
da República e a Assembleia da República dos atos em que consista essa execução.

7.º

O presente Decreto entra imediatamente em vigor, produzindo efeitos nos termos definidos 
no artigo 3.º

Assinado em 6 de novembro de 2020.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 6 de novembro de 2020.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

113715725 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 8/2020

de 8 de novembro

Sumário: Regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da 
República.

Atendendo à evolução da situação epidemiológica, o Presidente da República procedeu à 
declaração do estado de emergência, com um âmbito muito limitado, de forma proporcional e 
adequada, tendo efeitos largamente preventivos. Nos termos em que foi decretado, o estado de 
emergência veio trazer garantias reforçadas de segurança jurídica para as medidas adotadas 
ou a adotar pelas autoridades competentes para a prevenção e resposta à pandemia da doença 
COVID -19, em domínios como os da liberdade de deslocação, do controlo do estado de saúde das 
pessoas, da utilização de meios de prestação de cuidados de saúde do setor privado e social ou 
cooperativo e da convocação de recursos humanos para reforço da capacidade de rastreio.

O presente decreto procede à execução do estado de emergência, incidindo sobre os quatro 
referidos domínios.

Assim, em matéria de liberdade de deslocação, fica prevista a proibição de circulação — nos 
concelhos determinados com risco elevado — em espaços e vias públicas diariamente entre as 
23:00 h e as 05:00 h, bem como aos sábados e domingos entre as 13:00 h e as 05:00 h, exceto 
para efeitos de deslocações urgentes e inadiáveis nos termos previstos pelo presente decreto.

Estabelece -se a possibilidade de realização de medições de temperatura corporal, por meios 
não invasivos, no controlo de acesso ao local de trabalho, a serviços ou instituições públicas, 
estabelecimentos educativos e espaços comerciais, culturais ou desportivos, meios de transporte, 
em estruturas residenciais, estabelecimentos de saúde, estabelecimentos prisionais ou centros 
educativos.

Admite -se, ainda, a possibilidade de estarem sujeitos à realização de testes de diagnóstico 
de SARS -CoV -2 os trabalhadores, utentes e visitantes de estabelecimentos de saúde, estabeleci-
mentos de ensino e estruturas residenciais, bem como os reclusos em estabelecimentos prisionais 
ou jovens internados em centros educativos e respetivos trabalhadores. De igual modo, podem 
encontrar -se sujeitos à realização de testes quem pretenda entrar ou sair do território nacional 
continental ou das regiões autónomas por via aérea ou marítima, bem como quem pretenda aceder 
a locais determinados para este efeito pela Direção -Geral da Saúde.

Prevê -se também a utilização, preferencialmente por acordo, de recursos, meios ou estabeleci-
mentos de prestação de cuidados de saúde dos setores privado e social ou cooperativo, para auxílio 
no combate à pandemia ou reforço da atividade assistencial, mediante justa compensação.

Por fim, são previstos mecanismos com vista ao reforço da capacidade de rastreio das auto-
ridades de saúde pública, habilitando -se a mobilização de recursos humanos, que não têm de ser 
profissionais de saúde, para o apoio no controlo da pandemia, designadamente através da reali-
zação de inquéritos epidemiológicos, rastreio de contactos e seguimento de pessoas em vigilância 
ativa. Também os militares das Forças Armadas podem ser mobilizados para a realização destas 
tarefas.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta:

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada 
pelo Decreto do Presidente da República n.º 51 -U/2020, de 6 de novembro.
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Artigo 2.º

Aplicação territorial

O presente decreto é aplicável em todo o território nacional, à exceção do artigo seguinte, que 
é aplicável apenas aos concelhos do território nacional continental referidos no anexo II à Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 92 -A/2020, de 2 de novembro.

Artigo 3.º

Proibição de circulação na via pública

1 — Diariamente, no período compreendido entre as 23:00 h e as 05:00 h, bem como aos 
sábados e aos domingos no período compreendido entre as 13:00 h e as 05:00 h, os cidadãos só 
podem circular em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias 
públicas, nas seguintes situações:

a) Deslocações para desempenho de funções profissionais ou equiparadas, conforme atestado 
por declaração:

i) Emitida pela entidade empregadora ou equiparada;
ii) Emitida pelo próprio, no caso dos trabalhadores independentes, empresários em nome 

individual ou membros de órgão estatutário;
iii) De compromisso de honra, no caso de se tratar de trabalhadores do setor agrícola, pecuário 

e das pescas;

b) Deslocações no exercício das respetivas funções ou por causa delas, sem necessidade de 
declaração emitida pela entidade empregadora ou equiparada:

i) De profissionais de saúde e outros trabalhadores de instituições de saúde e de apoio social;
ii) De agentes de proteção civil, forças e serviços de segurança, militares, militarizados e 

pessoal civil das Forças Armadas e inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar e Econó-
mica;

iii) De titulares dos órgãos de soberania, dirigentes dos parceiros sociais e dos partidos políticos 
representados na Assembleia da República e pessoas portadoras de livre -trânsito emitido nos 
termos legais;

iv) De 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;

v) De pessoal das missões diplomáticas, consulares e das organizações internacionais loca-
lizadas em Portugal, desde que relacionadas com o desempenho de funções oficiais;

c) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para aquisição de produtos em farmá-
cias ou obtenção de cuidados de saúde e transporte de pessoas a quem devam ser administrados 
tais cuidados;

d) Deslocações a mercearias e supermercados e outros estabelecimentos de venda de pro-
dutos alimentares e de higiene, para pessoas e animais;

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 de Proteção de 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;
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g) 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;

h) Deslocações de médicos -veterinários, de detentores de animais para assistência médico-
-veterinária urgente, 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 de equipas de resgate de animais para assistência urgente;

i) Deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa;
j) Deslocações pedonais de curta duração, para efeitos de fruição de momentos ao ar 

livre, desacompanhadas ou na companhia de membros do mesmo agregado familiar que 
coabitem;

k) Deslocações pedonais de curta duração para efeitos de passeio dos animais de companhia;
l) Por outros motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que se demonstre 

serem inadiáveis e sejam devidamente justificados;
m) Retorno ao domicílio pessoal no âmbito das deslocações referidas nas alíneas anteriores 

e das deslocações e atividades referidas no artigo 28.º da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 92 -A/2020, de 2 de novembro.

2 — Exceto para os efeitos previstos nas alíneas j) e k) do número anterior, é admitida a circu-
lação de veículos particulares na via pública, incluindo o reabastecimento em postos de combustível, 
no âmbito das situações referidas no número anterior.

3 — Nos estabelecimentos em que se proceda à venda de produtos alimentares e de higiene, 
para pessoas e animais, podem também ser adquiridos outros produtos que aí se encontrem dis-
poníveis.

4 — As deslocações admitidas nos termos dos números anteriores devem ser efetuadas pre-
ferencialmente desacompanhadas e devem respeitar 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.

Artigo 4.º

Controlo de temperatura corporal

1 — Podem ser realizadas medições de temperatura corporal por meios não invasivos, no con-
trolo de acesso ao local de trabalho, a serviços ou instituições públicas, estabelecimentos educativos 
e espaços comerciais, culturais ou desportivos, meios de transporte, em estruturas residenciais, 
estabelecimentos de saúde, estabelecimentos prisionais ou centros educativos.

2 — Podem igualmente ser sujeitos a medições de temperatura corporal os cidadãos a que 
se refere o artigo seguinte.

3 — O disposto nos números anteriores não prejudica o direito à proteção individual de dados, 
sendo expressamente proibido o registo da temperatura corporal associado à identidade da pessoa, 
salvo com expressa autorização da mesma.

4 — As medições podem ser realizadas por trabalhador ao serviço da entidade responsável 
pelo local ou estabelecimento, não sendo admissível qualquer contacto físico com a pessoa visada, 
sempre através de equipamento adequado a este efeito, que não pode conter qualquer memória 
ou realizar registos das medições efetuadas.

5 — Pode ser impedido o acesso dessa pessoa aos locais mencionados no n.º 1 sempre que 
a mesma:

a) Recuse a medição de temperatura corporal;
b) Apresente um resultado superior à normal temperatura corporal, considerando -se como tal 

uma temperatura corporal igual ou superior a 38°C, tal como definida pela DGS.

6 — Nos casos em que o disposto na alínea b) do número anterior determine a impossibilidade 
de acesso de um trabalhador ao respetivo local de trabalho, considera -se a falta justificada.
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Artigo 5.º

Realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2

1 — Podem ser sujeitos à realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2:

a) Os trabalhadores, utentes e visitantes de estabelecimentos de prestação de cuidados de 
saúde;

b) Os trabalhadores, estudantes e visitantes dos estabelecimentos de educação e ensino e 
das instituições de ensino superior;

c) Os trabalhadores, utentes e visitantes de estruturas residenciais para idosos, unidades de 
cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e de outras 
respostas dedicadas a pessoas idosas, bem como a crianças, jovens e pessoas com deficiência;

d) No âmbito dos serviços prisionais e dos centros educativos:

i) Os reclusos nos estabelecimentos prisionais e os jovens internados em centros educativos;
ii) As pessoas que pretendam visitar as referidas na alínea anterior;
iii) Os trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional e os demais trabalhadores da Direção -Geral 

de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), no exercício das suas funções e por causa delas, 
para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho;

iv) Os trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional, sempre que, no exercício das funções e 
por causa delas, acedam ou permaneçam a outros locais a propósito do transporte e guarda de 
reclusos, designadamente unidades de saúde e tribunais;

v) Os demais utentes dos serviços da DGRSP, sempre que pretendam entrar e permanecer 
nas respetivas instalações;

e) Quem pretenda entrar ou sair do território nacional continental ou das Regiões Autónomas 
por via aérea ou marítima;

f) Quem pretenda aceder a locais determinados para este efeito pela Direção -Geral de Saúde 
(DGS).

2 — A realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2 referidos no número anterior é 
determinada pelo responsável máximo do respetivo estabelecimento ou serviço, salvo no caso 
da alínea d) em que o é por despacho do diretor -geral de Reinserção e Serviços Prisionais, nos 
termos de orientação da DGS.

3 — Nos casos em que o resultado dos testes efetuados ao abrigo dos números anteriores 
impossibilite o acesso de um trabalhador ao respetivo local de trabalho, considera -se a falta justificada.

Artigo 6.º

Medidas excecionais no domínio da saúde pública

1 — O membro do Governo responsável pela área da saúde, com faculdade de delegação, 
determina:

a) As medidas de exceção aplicáveis à atividade assistencial realizada pelos serviços e esta-
belecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde (SNS);

b) As medidas excecionais de utilização dos serviços e estabelecimentos integrados no SNS 
com os serviços prestadores de cuidados de saúde dos setores privado e social, em matéria de 
prestação de cuidados de saúde;

c) A mobilização dos trabalhadores dos serviços e estabelecimentos integrados no SNS que 
requeiram a cessação por denúncia dos respetivos contratos de trabalho ou contratos de trabalho 
em funções públicas;

d) As medidas necessárias e a prática dos atos que, no âmbito específico da sua ação, sejam 
adequados e indispensáveis para garantir as condições de normalidade na produção, transporte, 
distribuição e abastecimento de bens e serviços essenciais à atividade do setor da saúde.
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2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o membro do Governo responsável pela 
área da saúde, em articulação com o membro do Governo responsável pela área da economia, com 
faculdade de delegação, determina as medidas de exceção necessárias, no contexto da situação 
de emergência causada pela epidemia SARS -CoV -2, bem como para o tratamento da doença 
COVID -19, relativamente a:

a) Circuitos do medicamento e dos dispositivos médicos, bem como de outros produtos de 
saúde, biocidas, soluções desinfetantes, álcool e equipamentos de proteção individual, designa-
damente no âmbito do fabrico, distribuição, comercialização, importação, aquisição, dispensa e 
prescrição, tendentes a assegurar e viabilizar o abastecimento, a disponibilidade e o acesso dos 
produtos necessários às unidades de saúde, aos doentes e demais utentes;

b) Acesso a medicamentos, designadamente os experimentais, utilizados no âmbito da pan-
demia e da continuidade dos ensaios clínicos.

3 — As determinações referidas nos números anteriores são estabelecidas preferencialmente 
por acordo ou, na falta deste, unilateralmente mediante justa compensação, nos termos do Decreto-
-Lei n.º 637/74, de 20 de novembro, na sua redação atual.

Artigo 7.º

Reforço da capacidade de rastreio

1 — Com vista ao reforço da capacidade de rastreio das autoridades e serviços de saúde 
pública, pode ser determinada a mobilização de recursos humanos, designadamente para realização 
de inquéritos epidemiológicos, para rastreio de contactos de doentes com COVID -19 e seguimento 
de pessoas em vigilância ativa.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, a realização de inquéritos epidemiológicos, 
o rastreio de contactos de doentes com COVID -19 e o seguimento de pessoas em vigilância ativa 
pode ser realizada por quem não seja profissional de saúde.

3 — Os recursos humanos a que se refere o n.º 1 podem ser trabalhadores de entidades 
públicas da Administração direta e indireta do Estado e das autarquias locais, privadas, do setor 
social ou cooperativo, independentemente do vínculo profissional ou conteúdo funcional, que se 
encontrem em isolamento profilático, estejam na situação prevista no artigo 25.º -A do Decreto -Lei 
n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, e que não estejam em regime de teletrabalho, 
ou sejam agentes de proteção civil ou docentes com ausência de componente letiva.

4 — Para efeitos dos números anteriores, a afetação dos trabalhadores às funções referidas 
nos números anteriores deve ter em conta a respetiva formação e conteúdo funcional, sendo a 
mobilização e coordenação de pessoas operacionalizada mediante despacho dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas da administração pública, do trabalho, da solidariedade social, 
da saúde e da área setorial a que o trabalhador se encontre afeto, quando aplicável.

5 — Durante o período em que se mantenha a mobilização dos trabalhadores e desde que 
se encontrem garantidas condições de trabalho que especialmente assegurem a proteção da sua 
saúde, pode ser imposto o exercício de funções em local e horário diferentes dos habituais.

6 — O disposto no número anterior, na parte em que se refere ao local de trabalho, não se 
aplica aos trabalhadores que se encontrem em isolamento profilático.

7 — Os trabalhadores que sejam mobilizados ao abrigo do disposto no presente artigo mantêm 
todos os direitos inerentes ao lugar de origem e não podem ser prejudicados no desenvolvimento 
da sua carreira.

Artigo 8.º

Defesa Nacional e Forças Armadas

1 — O membro do Governo responsável pela área da defesa nacional assegura a articula-
ção com as restantes áreas governativas para garantir, quando necessário, o empenhamento de 
pessoas, meios, bens e serviços da Defesa Nacional necessários ao cumprimento do disposto no 
presente decreto.



N.º 217-A 8 de novembro de 2020 Pág. 7

Diário da República, 1.ª série

2 — As Forças Armadas participam na realização de inquéritos epidemiológicos e rastreio 
de contactos de doentes com COVID -19, sendo esta participação coordenada pelo respetivo 
comando.

Artigo 9.º

Administração Interna

O membro do Governo responsável pela área da administração interna, com faculdade de 
delegação:

a) Determina o encerramento da circulação rodoviária e ferroviária, por razões de saúde pública, 
segurança ou fluidez do tráfego ou a restrição à circulação de determinados tipos de veículos nos 
casos e durante os períodos referidos no artigo 3.º;

b) Coordena uma estrutura de monitorização do estado de emergência, composta por repre-
sentantes das áreas governativas definidos por despacho do Primeiro Ministro e de representan-
tes das forças e serviços de segurança e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC), para efeitos de acompanhamento e produção de informação regular sobre a situação, 
designadamente para efeito do cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 44/86, 
de 30 de setembro, na sua redação atual, sem prejuízo das competências próprias da Secretária-
-Geral do Sistema de Segurança Interna e do Gabinete Coordenador de Segurança.

Artigo 10.º

Proteção Civil

No âmbito da Proteção Civil, e sem prejuízo do disposto na Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, 
na sua redação atual:

a) São acionadas as estruturas de coordenação política e institucional territorialmente com-
petentes, as quais avaliam, em função da evolução da situação, a eventual ativação dos planos de 
emergência de proteção civil do respetivo nível territorial;

b) É efetuada a avaliação permanente da situação operacional e a correspondente adequação 
do Estado de Alerta Especial do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro.

Artigo 11.º

Regulamentos e atos de execução

1 — Os regulamentos e atos administrativos de execução do presente decreto são eficazes 
através de mera notificação ao destinatário, por via eletrónica ou outra, sendo dispensadas as 
demais formalidades aplicáveis, considerando -se notificados no próprio dia.

2 — Para os efeitos do disposto no número anterior, entende -se por realizada a notificação aos 
destinatários através da publicação dos regulamentos ou atos no site das entidades competentes 
para a aprovação dos regulamentos ou a prática dos atos.

Artigo 12.º

Fiscalização

1 — Compete às forças e serviços de segurança fiscalizar o cumprimento do disposto no 
presente decreto, mediante:

a) A sensibilização da comunidade quanto à interdição das deslocações que não sejam jus-
tificadas;

b) A emanação das ordens legítimas, nos termos do presente decreto, a cominação e a parti-
cipação por crime de desobediência, nos termos e para os efeitos do artigo 348.º do Código Penal, 



Diário da República, 1.ª série

www.dre.pt

N.º 217-A 8 de novembro de 2020 Pág. 8 

por violação do disposto no presente decreto, bem como a condução ao respetivo domicílio quando 
necessário nos termos do artigo 3.º;

c) O acompanhamento e seguimento de pessoas em isolamento profilático ou em vigilância 
ativa.

2 — As juntas de freguesia colaboram no cumprimento do disposto no presente decreto, desig-
nadamente no aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública, na recomendação 
a todos os cidadãos do cumprimento da interdição das deslocações que não sejam justificadas e 
na sinalização junto das forças e serviços de segurança, bem como da polícia municipal, de esta-
belecimentos a encerrar.

3 — As forças e serviços de segurança reportam permanentemente ao membro do Governo 
responsável pela área da administração interna o grau de cumprimento pela população do disposto 
no presente decreto, com vista a que o Governo possa avaliar a todo o tempo a situação.

Artigo 13.º

Dever geral de cooperação

Durante o período de vigência do estado de emergência os cidadãos e demais entidades têm 
o dever de colaboração, nomeadamente no cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos e 
agentes responsáveis pela segurança, proteção civil e saúde pública na pronta satisfação de soli-
citações, que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização 
das medidas do presente decreto.

Artigo 14.º

Salvaguarda de medidas

O disposto no presente decreto não prejudica outras medidas que já tenham sido adotadas no 
âmbito do combate à doença COVID -19, designadamente o disposto na Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 92 -A/2020, de 2 de novembro, prevalecendo sobre as mesmas quando disponham 
em sentido contrário.

Artigo 15.º

Execução a nível local

O Primeiro -Ministro procede à nomeação das autoridades que coordenam a execução da 
declaração do estado de emergência no território nacional continental, a nível local, nos termos do 
n.º 4 do artigo 20.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua redação atual.

Artigo 16.º

Entrada em vigor

O presente decreto entra em vigor às 00:00 h do dia 9 de novembro de 2020.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 7 de novembro de 2020. — António Luís Santos 
da Costa.

Assinado em 8 de novembro de 2020.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 8 de novembro de 2020.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.
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