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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 

13.ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 3 de fevereiro de 2021 

 
 

(por videoconferência) 
 

 
 

DELIBERAÇÕES 

 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  2299//22002211  ––  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  MMEECCAANNIISSMMOOSS  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  
EECCOONNOOMMIIAA  LLOOCCAALL  EE  AAOO  SSEETTOORR  SSOOLLIIDDÁÁRRIIOO,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
 
A. A pandemia Covid 19 teve uma grande influência 

negativa sobre a economia, nomeadamente nas 
micro e pequenas empresas, atingindo a 
globalidade dos setores, nomeadamente o 
comércio, serviços e produtores agrícolas; 

 
B. A comunidade também tem sentido os efeitos 

negativos da pandemia aos mais diversos níveis, 
o que tem obrigado a uma maior resposta do 
Setor Solidário; 

 
C. É importante, nesta situação de pandemia, o 

lançamento de uma “Campanha de Apoio ao 
Setor Solidário e à Economia Local”, através do 
apoio tanto às micro e pequenas empresas como 
ao Setor Solidário; 

 
D. Esta campanha tem como objetivo o apoio aos 

setores do Comércio, Serviços e Produtores e ao 
Setor Solidário através da promoção das 
compras junto das Micro e Pequenas Empresas 
do concelho e que se desenvolve pela atribuição 
ao Setor Solidário, através de contrato-programa, 
de uma verba mensal para realização de 
compras junto das micro e pequenas empresas 
do concelho nos setores do Comércio, Serviços 
e Produtores; 

 
E. A informação E/132609/2020 da Divisão de 

Intervenção Social (DIS), propõe que a verba a 

atribuir às instituições seja apurada do seguinte 
modo: 

 
 6,00€/utente em resposta social formal de 

apoio à infância/juventude e população 
adulta/idosa, conforme nomenclatura da 
Segurança Social, que contemple a 
prestação de refeições confecionadas pela 
entidade. São consideradas as respostas 
sociais que pressupõem maior envolvimento 
de recursos humanos e logísticos, 
atendendo à permanência parcial ou a 
tempo inteiro do utente no equipamento e, 
no caso do Serviço de Apoio Domiciliário, à 
necessária deslocação ao domicílio do 
utente; 
 

 5,00€/utente em resposta social de Ajuda 
Alimentar (Banco Alimentar, POAPMC, 
Cantina Social), caraterizada pela 
distribuição direta ao utente de bens 
alimentares e produtos de primeira 
necessidade; 

 
F. A informação E/2141/2021 da DIS auscultou as 

diversas entidades do Setor Social que se 
pronunciaram sobre a proposta de minuta de 
contrato-programa; 

 
G. A informação E/12142/2021 da DEI propôs a 

implementação dos seguintes Mecanismos de 
Apoio à Economia Local e ao Setor Solidário: 

 
I. Programa de Apoio ao Setor Solidário e à 

Economia Local; 
 

II. Programa Loures Vale; 
 

III. Programa para a Requalificação e 
Instalação de Esplanadas. 

 
H. O valor a atribuir ao Programa de Apoio ao 

Setor Solidário e à Economia Local durante o 
ano de 2021 é de 1.215.060,00 € (um milhão 
duzentos e quinze mil e sessenta euros), 
constando das Grandes Opções do Plano para 
2021 com a classificação económica 04050102 
e 04070104, ambas do plano identificado por A 
27 de 2021;   

 
I. O valor a atribuir ao Programa para a 

Requalificação e Instalação de Esplanadas 
durante o ano de 2021 é de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros), constando das Grandes 
Opções do Plano para 2021 com a classificação 
050103 2021 A 27; 

 
J. Foram consultadas as associações 

empresariais sobre os três Programas. 
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K. Relativamente ao Programa Loures Vale, 

entende-se ser oportuno prosseguir a reflexão 
sobre as medidas a adotar neste âmbito, de 
forma a obter a solução mais consensual, não 
sendo por isso alvo de deliberação neste 
momento. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das alíneas o) e 
ff) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, delibere: 
 
1. Aprovar a atribuição de apoio financeiro de 

1.215.060,00 € (um milhão duzentos e quinze mil 
e sessenta euros) para o ano de 2021, destinado 
ao Programa de Apoio ao Setor Solidário e à 
Economia Local a ser distribuído pelas 
instituições de acordo com a seguinte tabela e a 
ser pago nos termos do contrato-programa:   

 

INSTITUIÇÃO  

TOTAL DE 
VERBA A 

ATRIBUIR POR 
ANO 

Instituição de Apoio Social da Freguesia 
de Bucelas  

31.080,00 € 

Associação Jardim de Infância "O Nosso 
Mundo" 

3.948,00 € 

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

59.628,00 € 

Associação Nossa Senhora dos Anjos 108.408,00 € 

Associação Unitária de Reformados 
Pensionistas e Idosos de Camarate 

1.800,00 € 

Associação Vida Cristã Filadélfia 26.484,00 € 

Casa de Repouso dos Motoristas de 
Portugal e Profissões Afins 

7.704,00 € 

Centro Social e Paroquial D. Nuno 
Álvares Pereira de Santiago de Camarate 

17.496,00 € 

Paróquia de São Tiago Maior - Camarate 34.260,00 € 

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

3.480,00 € 

AMRT - Associação para a Mudança e 
Representação Transcultural 

6.900,00 € 

INSTITUIÇÃO  

TOTAL DE 
VERBA A 

ATRIBUIR POR 
ANO 

Associação Pomba da Paz 11.664,00 € 

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

37.980,00 € 

Centro Social e Paroquial de São 
Saturnino de Fanhões 

7.860,00 € 

Desafio Jovem (Teen Challenge) Portugal 1.800,00 € 

Associação Crescer Ser - Centro de 
Acolhimento Casa do Infantado 

864,00 € 

Associação de Beneficência Evangélica – 
Lar Cristão 

6.408,00 € 

Associação Dr. João dos Santos 18.936,00 € 

Associação Luiz Pereira Motta (inclui 
Casa de Santa Tecla - Apelação) 

88.860,00 € 

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

20.880,00 € 

Santa Casa da Misericórdia de Loures 3.660,00 € 

START.SOCIAL - Cooperativa Sócio-
Educativa para Desenvolvimento 
Comunitário   

45.420,00 € 

Centro Social e Paroquial São Pedro de 
Lousa 

6.768,00 € 

Associação Vida Abundante 5.760,00 € 

Centro Social Paroquial de Moscavide  21.168,00 € 

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

2.016,00 € 

CREVIDE - Creche Popular de Moscavide 47.196,00 € 

Fábrica da Igreja Paroquial de Moscavide 16.020,00 € 

Fundação da Obra de Nossa Senhora da 
Purificação 

27.084,00 € 

União de Freguesias de Moscavide e 
Portela 

36.564,00 € 
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INSTITUIÇÃO  

TOTAL DE 
VERBA A 

ATRIBUIR POR 
ANO 

Associação Comunitária de Reformados 
Pensionistas e Idosos de Sacavém 

5.760,00 € 

Centro Social de Sacavém 29.616,00 € 

Centro Social Nossa Senhora das Graças 2.880,00 € 

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

16.260,00 € 

Associação “Cantinho das Crianças” do 
Prior Velho 

6.552,00 € 

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

4.248,00 € 

União de Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho  

13.920,00 € 

Associação de Reformados, Pensionistas 
e Idosos da Bobadela  

2.880,00 € 

Centro Popular Infantil “Nascer do Sol” 11.808,00 € 

Centro Social e Paroquial da Bobadela  23.016,00 € 

Conselho Português para os Refugiados  5.544,00 € 

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

8.280,00 € 

Fábrica da Igreja da Paróquia de Santa 
Iria da Azóia 

12.900,00 € 

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

5.544,00 € 

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

8.280,00 € 

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

49.500,00 € 

NUCLISOL – Jean Piaget, Unidade de 
Desenvolvimento Integrado de S. João da 
Talha 

16.056,00 € 

Casa do Gaiato de Lisboa 4.464,00 € 

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

14.172,00 € 

INSTITUIÇÃO  

TOTAL DE 
VERBA A 

ATRIBUIR POR 
ANO 

Grupo Cáritas Interparoquial de Santo 
Antão e São Julião do Tojal 

13.200,00 € 

Associação Cantinho da Pequenada 2.808,00 € 

Associação Beneficente de Ajuda 5.832,00 € 

Associação de Moradores de Santo 
António dos Cavaleiros - AMSAC 

11.556,00 € 

Associação “O Saltarico” 28.008,00 € 

Centro Cultural e Social de Santo António 
dos Cavaleiros 

203.880,00 € 

TOTAIS 1.215.060,00 € 

 
 
2. Aprovar, ouvidas as diversas instituições 

beneficiárias da verba a atribuir, a minuta de 
contrato-programa, anexa a esta deliberação; 

 
3. Aprovar a atribuição de apoio financeiro de 

200.000,00 € (duzentos mil euros) para o ano de 
2021, destinado ao Programa para a 
Requalificação e Instalação de Esplanadas; 

 
4. Aprovar as Normas de Participação no Programa 

para a Requalificação e Instalação de 
Esplanadas anexas a esta deliberação. 

 
Loures, 29 de janeiro de 2021 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor do 
Senhor Presidente da Câmara, do Senhor Vice-
Presidente, dos Senhores Vereadores eleitos 
pela Coligação Democrática Unitária, da Senhora 
Vereadora e dos Senhores Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata. Abstiveram-se as 
Senhoras Vereadoras e os Senhores Vereadores 
eleitos pelo Partido Socialista.) 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A minuta do Contrato-
Programa e as Normas de Participação no 
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Programa para a Requalificação e Instalação de 
Esplanadas encontram-se disponibilizados em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  4488//22002211  ––  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  
PPRROOGGRRAAMMAA  AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  
DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  RREEGGIIOONNAALL  
DDEE  SSAAÚÚDDEE  DDEE  LLIISSBBOOAA  EE  VVAALLEE  DDOO  TTEEJJOO..  IIPP..,,  
RREELLAATTIIVVOO  ÀÀ  IINNSSTTAALLAAÇÇÃÃOO  DDAA  UUNNIIDDAADDEE  DDEE  
SSÁÁUUDDEE  DDOO  CCAATTUUJJAALL  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. A carência de infraestruturas adequadas para a 

prestação de cuidados de saúde na área de 
atuação da unidade de cuidados de saúde 
personalizados que abrange as localidades de 
Unhos, Catujal e Apelação e a necessidade daí 
decorrente de promover uma alteração no 
sentido da melhoria das condições em que os 
referidos cuidados de saúde são prestados;  

 
B. O Município demonstrou junto da Administração 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 
I.P., a disponibilidade para encontrar soluções 
urgentes para a construção de instalações 
adequadas para a Unidade de Saúde que 
satisfaça as exigências dos profissionais e dos 
cerca de 13.000 utentes;  

 
C. O Município de Loures e a Administração 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. 
pretendem promover uma parceria que tem por  
 

D. objeto a construção da Unidade de Saúde de 
Catujal; 

 
E. A Administração Regional de Saúde de Lisboa e 

Vale do Tejo, I.P. é superficiária de parcela de 
terreno cedido em direito de superfície, a título 
gratuito, pelo Município de Loures; 

 
F. No âmbito da vigência do Acordo de Parceria 

Portugal 2020, o Programa Operacional Regional 
de Lisboa 2020 prevê a apresentação de 
candidaturas, designadamente pelos Municípios, 
para apoio a “Investimentos em Infraestruturas 
de Saúde”, com uma taxa de cofinanciamento de 
até 50% do total do investimento elegível; 
 

G. A melhoria de instalações para a prestação de 
cuidados de saúde primários em Catujal - Loures 
foi identificada pela Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., no âmbito da 

proposta de mapeamento apresentada junto da 
Autoridade de Gestão do Programa Operacional 
Lisboa 2020; 
 

H. O Município de Loures apresentou candidatura a 
financiamento pelo Programa Regional de Lisboa 
2020, no âmbito de “Investimentos em 
Infraestruturas de Saúde; 

 
Tenho a honra de propor:  
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
da alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na versão atual, a 
aprovação da minuta do Contrato-Programa a celebrar 
entre o Município de Loures e a Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., 
relativo à instalação da Unidade de Saúde de Catujal, 
que se anexa.  
 
Loures, 29 janeiro de 2021 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

(a) Bernardino Soares 

  
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A minuta do Contrato-
Programa encontra-se disponibilizado em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
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DESPACHO Nº 36/2021 
 

de 29 de janeiro de 2021 
 

(registo E/12073/2021, de 30 de janeiro de 2021) 
  

  
RREENNOOVVAAÇÇÃÃOO  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  EEMMEERRGGÊÊNNCCIIAA  

  
DDEECCRREETTOO  NN..ºº  33--DD//22002211,,  DDEE  2299  DDEE  JJAANNEEIIRROO  ––  
AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  EE  PPRROORRRROOGGAAÇÇÃÃOO  DDOO  DDEECCRREETTOO  
NN..ºº  33--AA//22002211,,  DDEE  1144  DDEE  JJAANNEEIIRROO,,  QQUUEE  
RREEGGUULLAAMMEENNTTAA  AA  RREENNOOVVAAÇÇÃÃOO  DDOO  EESSTTAADDOO  
DDEE  EEMMEERRGGÊÊNNCCIIAA  DDEECCRREETTAADDOO  PPEELLOO  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  RREEPPÚÚBBLLIICCAA  --  DDEECCRREETTOO  NN..ºº  99--
AA//22002211,,  DDEE  2288  DDEE  JJAANNEEIIRROO..  

 
 

Continuando a dar sequência ao trabalho 
desenvolvido, em articulação com as autoridades 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, têm sido exarados e publicados 
vários despachos da Presidência e da Vereação da 
Câmara Municipal de Loures, determinando 
medidas adequadas e proporcionais, aplicáveis ao 
território do concelho de Loures, à organização e 
funcionamento dos serviços municipais e/ou 
integrantes do universo do Município, 
correspondendo aos estados de emergência, de 
contingência, de calamidade e alerta, em resposta à 
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus 
– SARS-Cov-2 – COVID-19. 
 
Estas medidas continuam a ser 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. 
 
Face à evolução da situação epidemiológica nos 
últimos dias, entendeu o Governo manter as 
medidas de combate à propagação da doença 
Covid19, garantindo aos cidadãos e às 
empresas a estabilidade possível, e procedeu à 
alteração e prorrogação do Decreto n.º 3-A/2021, 
de 14 de janeiro, determinando novas medidas e 

procedendo ao ajustamento das que estão em 
vigor, medidas essas consideradas adequadas e 
necessárias para, proporcionalmente, restringir 
determinados direitos para salvar o bem maior 
que é a saúde pública e a vida de todos os 
portugueses. 
 
Nesse sentido, determinou a prorrogação da 
vigência da legislação em vigor até às 23:59 h 
do dia 14 de fevereiro de 2021, com exceção da 
parte relativa à suspensão de atividades letivas 
nele prevista, a qual vigora apenas até ao dia 5 
de fevereiro de 2021.  
 
Considera o Governo que esta suspensão se 
insere no esforço global de alteração de 
comportamentos e de promoção do respeito 
pelo dever geral de recolhimento domiciliário, 
reduzindo ainda a circulação inerente ao normal 
funcionamento das escolas.  
Esta opção assenta ainda no facto de estarmos no 
início do segundo período letivo, sendo possível 
compensar estes dias de suspensão no calendário 
escolar.  
 
Assim, o presente decreto mantém em 
funcionamento a rede de escolas de 
acolhimento dos filhos ou outros dependentes 
de trabalhadores de serviços essenciais, bem 
como apoios a alunos, nomeadamente apoios 
terapêuticos e medidas adicionais aos alunos 
com essas necessidades educativas e 
educativas e refeições para alunos 
beneficiários de ação social escolar.  
 
A partir do dia 8 de fevereiro de 2021, as 
atividades educativas e letivas dos 
estabelecimentos de ensino públicos, 
particulares e cooperativos e do setor social e 
solidário, de educação pré-escolar e dos 
ensinos básico e secundário são suspensas em 
regime presencial, sendo retomadas em regime 
não presencial nos termos do disposto na 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53 -
D/2020, de 20 de julho. 
 
Por outro lado, fica previsto no presente decreto 
que, quando a situação epidemiológica assim o 
justificar, determinados membros do Governo 
podem determinar a suspensão de voos com 
origem e destino em determinados países, bem 
como a imposição de período de confinamento 
obrigatório à chegada a território nacional aos 
passageiros provenientes de determinados 
países. 
 
São, ainda, estabelecidas limitações às 
deslocações que não sejam estritamente 
essenciais para fora do território continental, 
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por parte de cidadãos portugueses, efetuadas 
por qualquer via, designadamente rodoviária, 
ferroviária, aérea, fluvial ou marítima, sem 
prejuízo das exceções previstas no presente 
decreto. 
 
De igual modo, na mesma senda, é reposto o 
controlo de pessoas nas fronteiras internas 
portuguesas, é suspensa a circulação ferroviária 
transfronteiriça, exceto para o transporte de 
mercadorias, é suspenso o transporte fluvial 
entre Portugal e Espanha, estabelecendo-se, no 
entanto, alguns pontos de passagem 
autorizados na fronteira terrestre. 

 
Por fim, fica previsto o reforço de recursos 
humanos em unidades de saúde, permitindo-se, 
designadamente, que os estabelecimentos 
prestadores de cuidados de saúde do Serviço 
Nacional de Saúde possam, excecionalmente e 
nos termos e dentro dos limites previstos no 
presente decreto, proceder à contratação a 
termo resolutivo, até ao limite de um ano, de 
titulares de graus académicos conferidos por 
instituição de ensino superior estrangeira nas 
áreas da medicina e da enfermagem. 
 
Por sua vez, em face da evolução da situação 
epidemiológica e das dificuldades existentes, 
continua-se a considerar absolutamente 
imprescindível e determinante, 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 
permita que a capacidade de resposta do 
Serviço Nacional de Saúde continue a estar 
assegurada, sob pena de o esforço feito até 
aqui, vir a ser desperdiçado. 
 
Assim, pelo exposto, nos termos constitucionais 
e legais, designadamente da alínea g) do artigo 
199.º da Constituição da República Portuguesa, 
o Governo decretou e procedeu à 
regulamentação da declaração do estado de 
emergência efetuada pelo Decreto do Presidente 
da República n.º 9-A/2021, de 28 de janeiro, 
determinando a renovação do “Estado de 
Emergência” em todo País, com início às 00h00 
do dia 31 de janeiro e cessando às 23h59 do dia 
14 de fevereiro de 2021, sem prejuízo de 
eventuais renovações, nos termos da lei. 
 

Assim, ao abrigo da Autonomia Constitucional 
das Autarquias Locais, ínsito no artigo 6.º e 
235.º e ss da CRP – Constituição da República 
Portuguesa, e no uso das competências 
previstas no 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 foram delegadas pela Câmara 
Municipal, e nos termos das competências 
próprias que me são conferidas pelos artigos 
35.º , n.º 1, alínea a) e b), e n.º 2, alínea a), bem 
como o artigo n.º 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 3-D/2021, 

de 29 de janeiro que altera e prorroga o 
Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro, que 
regulamenta a renovação do Estado de 
Emergência decretado pelo Presidente da 
República, pelo Decreto n.º 9-A/2021, de 28 de 
janeiro. 

 
 
Síntese das medidas 
 
 Suspensão das atividades letivas e não letivas e 

de apoio social, até ao dia 5 de fevereiro de 
2021; 
 

 A partir do dia 8 de fevereiro de 2021, as 
atividades educativas e letivas dos 
estabelecimentos de ensino públicos, 
particulares e cooperativos e do setor social e 
solidário, de educação pré-escolar e dos ensinos 
básico e secundário são suspensas em regime 
presencial, sendo retomadas em regime não 
presencial, nos termos do disposto na Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 53 -D/2020, de 20 
de julho; 

 
 Sempre que necessário, serão assegurados, os 

apoios terapêuticos prestados nos 
estabelecimentos de educação especial, nas 
escolas e, ainda, pelos centros de recursos para 
a inclusão, bem como o acolhimento nas 
unidades integradas nos centros de apoio à 
aprendizagem, para os alunos para quem foram 
mobilizadas medidas adicionais, salvaguardando 
-se, no entanto, as orientações das autoridades 
de saúde. 
 

 Identificação de respostas para acolhimento dos 
filhos a cargo dos trabalhadores de serviços 
essenciais ou de outros dependentes. 

 
Deslocações fora do território nacional 

 
 Para além do dever geral de recolhimento 

domiciliário, ficam proibidas as deslocações para 
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fora do território continental, por parte de 
cidadãos portugueses, efetuadas por qualquer 
via, designadamente rodoviária, ferroviária, 
aérea, fluvial ou marítima; 
 

 Excetuam-se as deslocações estritamente 
essenciais, designadamente:  
 
a) As deslocações para o desempenho de 

atividades profissionais ou equiparadas, 
devidamente documentadas, no âmbito de 
atividades com dimensão internacional;  
 

b) As deslocações para efeitos de saída do 
território continental por parte dos cidadãos 
portugueses com residência noutros países;  

 
c) As deslocações, a título excecional, para 

efeitos de reunião familiar de cônjuges ou 
equiparados e familiares até ao 1.º grau na 
linha reta;  

 
d) As deslocações realizadas por aeronaves, 

embarcações ou veículos do Estado ou das 
Forças Armadas;  

 
e) Deslocações para o transporte de carga e 

correio;  
 

f) As deslocações para fins humanitários ou de 
emergência médica, bem como para efeitos 
de acesso a unidades de saúde, nos termos 
de acordos bilaterais relativos à prestação de 
cuidados de saúde;  

 
g) As escalas técnicas para fins não comerciais;  
 

h) As deslocações para efeitos de transporte 
internacional de mercadorias, do transporte 
de trabalhadores transfronteiriços e de 
trabalhadores sazonais com relação laboral 
comprovada documentalmente, da circulação 
de veículos de emergência e socorro e de 
serviço de urgência;  

 
i) Deslocações de titulares de cargos em 

órgãos de soberania no exercício das suas 
funções;  

 
j) As deslocações com destino às Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira. 
 
Reposição de controlo de pessoas nas 
fronteiras terrestres e fluviais 
 
 É reposto o controlo de pessoas nas fronteiras 

internas portuguesas, terrestres e fluviais; 
 

 É proibida a circulação rodoviária nas fronteiras 
internas terrestres, independentemente do tipo 
de veículo, com exceção do transporte 
internacional de mercadorias, do transporte de 
trabalhadores transfronteiriços e da circulação de 
veículos de emergência e socorro e de serviço 
de urgência; 

 
 É suspensa a circulação ferroviária entre 

Portugal e Espanha, exceto para efeitos de 
transporte de mercadorias; 

 
 É suspenso o transporte fluvial entre Portugal e 

Espanha; 
 
Mantém-se: 
 
a) O direito de entrada dos cidadãos nacionais e 

dos titulares de autorização de residência em 
Portugal;  
 

b) O direito de saída dos cidadãos residentes 
noutro país;  
 

c) A aplicação, aos cidadãos estrangeiros não 
residentes, das mesmas exceções de 
deslocações previstas para os portugueses, 
relativas a deslocações estritamente essenciais. 

 
Suspensão de voos e confinamento obrigatório 

 
 Quando a situação epidemiológica o justificar, o 

Governo pode determinar a suspensão de voos 
com origem e destino em determinados países, 
bem como necessidade de imposição de período 
de confinamento obrigatório à chegada a 
território nacional aos passageiros provenientes 
de determinados países. 
 

 Foram já suspensos os voos entre Portugal, o 
Brasil e o Reino Unido. 

 
Reforço de recursos humanos em unidades de 
saúde 
 
 Excecionalmente, os estabelecimentos do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) podem 
contratar a termo resolutivo até um ano, médicos 
com graus académicos de ensino superior 
estrangeiros, desde que estes comprovem que já 
foram aprovados no exame escrito do processo 
de reconhecimento específico ao ciclo de 
estudos integrado do mestrado em medicina; 
 

 Podem também contratar enfermeiros nos 
mesmo termos, desde que estes comprovem 
uma das seguintes condições: 
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 Ter concluído um ciclo de estudos com, pelo 
menos, 3600 horas de ensino, das quais 1800 
horas em ensino clínico; 

 
 Deter mais que cinco anos de experiência 

profissional na área clínica. 
 
 Após a cessação dos contratos referidos quer os 

médicos quer os enfermeiros precisam de se 
inscrever na ordem profissional competente, nos 
termos previstos nos respetivos estatutos; 
 

 Aos estudantes inscritos em ciclos de estudo da 
área da enfermagem a 31 de janeiro de 2021 
que sejam já titulares de grau académico 
estrangeiro pode ser creditada a totalidade da 
formação e da experiência profissional 
devidamente comprovada, sem necessidade de 
cumprir os limites definidos no regime jurídico 
dos graus e diplomas do ensino superior; 

 
 As contratações efetuadas ao abrigo deste 

quadro excecional têm de cumprir os demais 
termos legalmente aplicáveis em matéria de 
contratação de profissionais de saúde. 

 
 
B - Para além das medidas enunciadas 

resultantes da prorrogação de Situação de 
Estado de Emergência, 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 6 (seis) 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 
profissionais e equiparadas, sem público (aulas, 
treinos e competições) nos pavilhões municipais, 
condicionadas às orientações específicas e/ou 
pareceres técnicos emitidos pela DGS – Direção 
Geral de Saúde quanto ao seu funcionamento;  
 

3. A continuidade do encerramento da atividade 
das piscinas municipais, exceto para atividades 
de pessoas portadoras de deficiência e de 
treinos de atletas de competição previstos na 
legislação em vigor; 

 
4. A manutenção da suspensão da atividade nos 

polos da Academia dos Saberes e de todas as 

ações externas de formação e sensibilização 
pública dinamizadas a partir deste equipamento; 

 
5. A suspensão da atividade e funcionamento da 

creche municipal; 
 
6. A suspensão da atividade e funcionamento de 

bibliotecas, arquivos, museus e galerias 
municipais; mantém-se disponível (por marcação 
e reserva prévia) o serviço de empréstimo das 
bibliotecas; 

 
7. A manutenção em funcionamento pleno dos 

serviços públicos essenciais e de interesse geral, 
integrantes do universo municipal, 
acompanhadas de medidas organizativas e de 
gestão de recursos humanos, privilegiando o 
regime laboral de teletrabalho e condicionando o 
atendimento presencial ao considerado 
indispensável; 

 
8. O funcionamento de todos os serviços de 

atendimento presencial, incluindo as tesourarias, 
devendo os atendimentos ser preferencialmente 
via online ou por contacto telefónico. Os 
atendimentos presenciais que sejam 
considerandos absolutamente inadiáveis, só 
poderão ser realizados com marcação prévia, 
após contato telefónico; 

 
9. A implementação de regras de organização de 

trabalho, desfasamento de horários, teletrabalho, 
com lotação limitada, distanciamento físico e 
regras sanitárias aplicáveis; 

 
10. A manutenção da autorização das atividades de 

feiras e mercados de rua, para venda de 
produtos alimentares, 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; 

 
11. A suspensão das atividades de comércio a 

retalho e de prestação de serviços em 
estabelecimentos abertos ao público, com 
exceção daquelas que disponibilizem bens ou 
prestem serviços de primeira necessidade ou 
outros considerados essenciais;  

 
nos estabelecimentos que mantenham a 
respetiva atividade nos termos do presente 



 

 

EDIÇÃO 
ESPECIAL 

 

 

 

N.º 2 
 

4 de FEVEREIRO 
de 2021 

 
 
 
 

13 
 

 

decreto, devem ser observadas as regras de 
ocupação, permanência e distanciamento físico 
determinadas pela DGS; 

 
12. O funcionamento da atividade nos cemitérios 

continua limitado a um número máximo de 6 
(seis) 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; 

 
13. A suspensão, por parte da LouresParque — 

Empresa Municipal de Estacionamento de 
Loures, EM., da ação de fiscalização do 
cumprimento do pagamento do estacionamento 
tarifado à superfície, mantendo o atendimento 
presencial sujeito a marcação prévia; 

 
14.  O desenvolvimento regular das atividades de 

fiscalização nas várias áreas de competência 
municipal, condicionadas às medidas de 
segurança sanitária exigíveis; 

 
15. 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; 

 
16. A continuidade do encerramento de todos os 

parques de diversões e recreativos para crianças 
e similares, e dos Parques Urbanos de Santa Iria 
de Azóia, da Quinta dos Remédios e Parque 
Municipal do Cabeço de Montachique; 

 
17. 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; 

18. 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; 

 

19. A recomendação aos munícipes para que 
contactem preferencialmente, para acesso a 
serviços da câmara municipal e dos SIMAR - 
serviços intermunicipalizados de água e resíduos 
dos concelhos de Loures e Odivelas, através dos 
canais digitais/ internet, telefónicos e plataformas 
disponíveis nas suas páginas oficiais; 

 
20. A manutenção do reforço do Fundo de 

Emergência Social, a fim de, entre outros apoios, 
disponibilizar E. P. I. ’s – Equipamentos 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; 

 
21. 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; 

 
22. 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; 

 
23. A reiterar junto do Governo a necessidade 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; 

 
24. 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 
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interiores fechados, por exemplo em 
transportes públicos, em supermercados, 
farmácias, lojas ou qualquer estabelecimento 
comercial, enquanto medidas adicionais de 
proteção, de prevenção e de controle da 
infeção e que têm vindo a ser difundidas 
pelas autoridades de saúde; 

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

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

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

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

 
As medidas adotadas vigoram pelo período 
temporal estabelecido no Decreto n.º 3-D/2021, 
de 29 de janeiro, que altera e prorroga o Decreto 
n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro, que regulamenta a 
renovação do Estado de Emergência decretado 
pelo Presidente da República, pelo Decreto n.º 9-
A/2021, de 28 de janeiro, iniciando-se às 00h00 
do dia 31 de janeiro de 2021 e cessando às 23:59 
horas do dia 14 de fevereiro de 2021, não 
prejudicando outras medidas que já foram 
adotadas no âmbito do combate à doença 
COVID -19, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO nº 1964/2021 
 

RReegguullaammeennttoo  ddee  TTaaxxaass  ddoo  MMuunniiccííppiioo  ddee  LLoouurreess  
 
 

Bernardino José Torrão Soares, Presidente da 
Câmara Municipal de Loures, dando cumprimento 
ao disposto no artigo 139.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, conjugado 
com o artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, torna público que, após a 
realização da respetiva audiência de interessados e 
consulta pública e na sequência das deliberações 
da Câmara Municipal de Loures e da Assembleia 
Municipal de Loures, que aprovaram a proposta de 
deliberação n.º 575/2020, tomadas na 76.ª reunião 
ordinária realizada em 2 de dezembro de 2020 e na 
15.ª sessão extraordinária realizada em 10 de 
dezembro de 2020, respetivamente, e, esta última, 
publicada no Boletim de Deliberações e Despachos 
"Loures Municipal", Edição Especial, n.º 20, de 11 
de dezembro de 2020, foi aprovado o Regulamento 
de Taxas do Município de Loures com o teor que se 
segue. 
 
22 de dezembro de 2020 
 

 
O Presidente da Câmara 

 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Aviso n.º 1964/2021 
encontra-se disponibilizado, na integra, em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
 
(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, nº 

20, de 29 de janeiro de 2021) 
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AVISO nº 1965/2021  
 

CCoonnssoolliiddaaççããoo  ddeeffiinniittiivvaa  ddee  mmoobbiilliiddaaddeess  
iinntteerrccaarrrreeiirraass  

 
 
Para os devidos efeitos torna-se público que nos 
termos do artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua versão atualizada, 
e por proposta de deliberação n.º 643/2020, 
aprovada na 78.ª reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Loures, de 30/12/2020, foi aprovada a 
consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras 
dos trabalhadores, Maria de Lurdes Marques Lopes 
Caramelo para a categoria de Técnico Superior, 
Ana Patrícia Duarte Coelho Santos e Maria Olímpia 
de Andrade para a categoria de Assistente Técnico, 
com efeitos a 31 de dezembro de 2020. 
 
7 de janeiro de 2021  
 
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos. 
 
 

(a) Carlos Santos 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 

Série, nº 20, de 29 de janeiro de 2021) 
 
 
 

AVISO nº 1966/2021 
 

PPrroocceeddiimmeennttoo  ccoonnccuurrssaall  ccoommuumm  ppaarraa  
ccoonnssttiittuuiiççããoo  ddee  rreesseerrvvaass  ddee  rreeccrruuttaammeennttoo  ppaarraa  

aassssiisstteennttee  ooppeerraacciioonnaall  ddoo  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddaa  
EEdduuccaaççããoo    

CCoonnttrraattoo  ddee  ttrraabbaallhhoo  eemm  ffuunnççõõeess  ppúúbblliiccaass  ppoorr  
tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaaddoo..  

 
 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 19 de 
outubro de 2020, com Araceli Kiara Xavier de 
Sousa, Carla Alexandra Pinheiro Nunes Andrade, 
Elisabete da Conceição Fortunato Machado 
Vasconcelos, Maria Manuela Martins Alves Mendes, 
Paula Rute Brás Luz Cortez e Susana Sofia Borges 
da Silva Ruivo, na categoria de Assistente 
Operacional da carreira geral de Assistente 
Operacional, na 4.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 4 da Tabela Remuneratória Única, no 
seguimento do Aviso n.º 18716/2019, publicado em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 224, de 21 de 
novembro de 2019, para constituição de vínculo de 
emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. 
 
8 de janeiro de 2021 
 
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos. 
 
 

(a) Carlos Santos 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 

Série, nº 20, de 29 de janeiro de 2021) 
 
 
 

AVISO nº 2055/2021 
 

CCoonnssoolliiddaaççããoo  ddeeffiinniittiivvaa  ddaa  mmoobbiilliiddaaddee  nnaa  
ccaatteeggoorriiaa  ddaa  ttrraabbaallhhaaddoorraa  IInnêêss  OOrrttiizz  GGiiããoo  

BBooaavveennttuurraa  
 
 
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por deliberação do Executivo da Junta 
de Freguesia de Alvalade e por acordo da 
trabalhadora, foi autorizada a consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria da Técnica Superior 
Inês Ortiz Gião Boaventura nesta Câmara 
Municipal, com efeitos a 31 de dezembro de 2020, 
nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, na sua atual redação. 
 
14 de janeiro de 2021 
 
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos. 
 
 

(a) Carlos Santos 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 
Série, nº 21, de 1 de fevereiro de 2021) 
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AVISO nº 2056/2021  
 
PPrroocceeddiimmeennttoo  ccoonnccuurrssaall  ccoommuumm  ppaarraa  ooccuuppaaççããoo  

ddee  sseeiiss  ppoossttooss  ddee  ttrraabbaallhhoo  ddee  aassssiisstteennttee  
ooppeerraacciioonnaall,,  nnaa  áárreeaa  ffuunncciioonnaall  ggeerraall  ——  LLiissttaa  

uunniittáárriiaa  ddee  oorrddeennaaççããoo  ffiinnaall  hhoommoollooggaaddaa  
 
 

Para efeitos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 28.º 
da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, notificam-
se os candidatos ao procedimento concursal comum 
para ocupação de seis postos de trabalho da 
carreira/categoria de Assistente Operacional, na 
área funcional Geral, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 105, de 29 de maio de 
2020, através do Aviso n.º 8413/2020, da 
homologação da lista unitária de ordenação final, 
por despacho do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos de 11 de janeiro de 2021, que se encontra 
afixada nas instalações do Departamento dos 
Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Loures, sita na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7 em 
Loures, e disponibilizada na sua página eletrónica. 
 
15 de janeiro de 2021 
 
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos. 
 
 

(a) Carlos Santos 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 
Série, nº 21, de 1 de fevereiro de 2021) 

 
 
 

AVISO nº 2057/2021 
 

PPrroocceeddiimmeennttoo  ccoonnccuurrssaall  ccoommuumm  ppaarraa  
ccoonnssttiittuuiiççããoo  ddee  rreesseerrvvaass  ddee  rreeccrruuttaammeennttoo  ppaarraa  

aassssiisstteennttee  ooppeerraacciioonnaall  ddoo  ddeeppaarrttaammeennttoo  ddaa  
eedduuccaaççããoo  

CCoonnttrraattoo  ddee  ttrraabbaallhhoo  eemm  ffuunnççõõeess  ppúúbblliiccaass  ppoorr  
tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaaddoo  

 
 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 13 de 
janeiro de 2021, com Ana Maria Pinto Tavares e a 
partir de 15 de janeiro de 2021, com Rita Sofia 
Bastião Gonçalves na categoria de Assistente 
Operacional da carreira geral de Assistente 
Operacional, na 4.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 4 da Tabela Remuneratória Única, no 
seguimento do Aviso n.º 18716/2019, publicado em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 224, de 21 de 
novembro de 2019. 
 
15 de janeiro de 2021 
 
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos. 
 
 

(a) Carlos Santos 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 

Série, nº 21, de 1 de fevereiro de 2021) 
 
 
 

AVISO nº 2058/2021 
 
PPrroocceeddiimmeennttoo  ccoonnccuurrssaall  ccoommuumm  ppaarraa  ooccuuppaaççããoo  

ddee  ddooiiss  ppoossttooss  ddee  ttrraabbaallhhoo  ddee  aassssiisstteennttee  
ooppeerraacciioonnaall,,  nnaa  áárreeaa  pprrooffiissssiioonnaall  ddee  mmoottoorriissttaa  

ddee  ttrraannssppoorrtteess  ccoolleettiivvooss  ——  lliissttaa  uunniittáárriiaa  ddee  
oorrddeennaaççããoo  ffiinnaall  hhoommoollooggaaddaa  

 
 

Para efeitos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 28.º 
da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, notificam-
se os candidatos ao procedimento concursal comum 
para carreira/categoria de Assistente Operacional, 
na área profissional de Motorista de Transportes 
Coletivos, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 105, de 22 de maio de 2020, através do 
Aviso n.º 8413/2020, da homologação da lista 
unitária de ordenação final, por despacho do Sr. 
Vereador dos Recursos Humanos de 14 de janeiro 
de 2021, que se encontra afixada nas instalações 
do Departamento dos Recursos Humanos da 
Câmara Municipal de Loures, sita na Rua Dr. 
Manuel de Arriaga, n.º 7 em Loures, e 
disponibilizada na sua página eletrónica. 
 
18 de janeiro de 2021 
  
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos. 
 
 

(a) Carlos Santos 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 

Série, nº 21, de 1 de fevereiro de 2021) 
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AVISO nº 2208/2021 
 

CCoonnssoolliiddaaççããoo  ddeeffiinniittiivvaa  ddaa  mmoobbiilliiddaaddee  nnaa  
ccaatteeggoorriiaa  ddaa  ttrraabbaallhhaaddoorraa  AAnnddrreeiiaa  PPaattrríícciiaa  

PPiiccoottoo  VViieeiirraa  CCaarrrriiççoo  SSaannttiiaaggoo..  
 
 
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por deliberação do Executivo da Junta 
de Freguesia das Avenidas Novas e por acordo da 
trabalhadora, foi autorizada a consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria da Técnica Superior 
Andreia Patrícia Picoto Vieira Carriço Santiago 
nesta Câmara Municipal, com efeitos a 01 de 
dezembro de 2020, nos termos da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual 
redação. 
 
13 de janeiro de 2021 
 
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos. 
 
 

(a) Carlos Santos 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 

Série, nº 23, de 3 de fevereiro de 2021) 
 
 
 
SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS 

E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E 
ODIVELAS 

 

AVISO (extrato) nº 2231/2021 
 

HHoommoollooggaaççããoo  ddaa  lliissttaa  uunniittáárriiaa  ddee  oorrddeennaaççããoo  ffiinnaall  
ddoo  pprroocceeddiimmeennttoo  ccoonnccuurrssaall  ppaarraa  aa  ccaatteeggoorriiaa  ddee  

aassssiisstteennttee  ooppeerraacciioonnaall  ((rreeff..ªª  1133//22001199))  
  
  
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 três postos de trabalho na carreira e 
categoria de Assistente Operacional, para o 
Departamento Administrativo e Financeiro/Divisão 
de Aprovisionamento (Armazém), em regime de 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por 
Tempo Indeterminado, com a Ref.ª 13/2019, cuja 
publicitação ocorreu no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 223, Aviso (extrato) n.º 18594 de 

2019/11/20, na Bolsa de Emprego Público com o 
código de oferta OE201911/0439 e no jornal 
“Correio da Manhã” do dia 2019/11/21, foi 
homologada pelo Conselho de Administração em 
reunião de 21 de janeiro de 2021, 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. 
 
22 de janeiro de 2021 
 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos.  

 
(a) Ana Teresa Dinis. 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 

Série, nº 23, de 3 de fevereiro de 2021) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 29/2021 

 

 

MINUTA DE CONTRATO-PROGRAMA 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA PARA A REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

ESPLANADAS 

 



 

CONTRATO – PROGRAMA 

(Minuta) 

 

ENTRE:  

MUNICÍPIO DE LOURES, pessoa coletiva n.º 501 294 996, com sede na Praça da Liberdade, 

2674-501 Loures, neste ato representada pelo Ex.mo Senhor Bernardino José Torrão Soares, na 

qualidade de Presidente da Câmara, adiante designada por MUNICÍPIO ou PRIMEIRA 

CONTRAENTE 

 
E  
 
__________ (nome da Instituição), pessoa coletiva n.º ________, com sede em 

_________________, neste ato representada pelo____________________________, na 

qualidade de _______________________ adiante designada por _____________ ou SEGUNDA 

CONTRAENTE, 

 

É livremente estabelecido e reciprocamente aceite o presente Contrato-Programa, que se rege 

pelas cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

Objeto 

O presente contrato-programa tem por objeto o Apoio ao Sector Solidário e à Economia Local, 

traduzido no incentivo direto à aquisição de bens e serviços junto das Micro e Pequenas 

Empresas do Concelho, mediante a prestação de apoio financeiro para o efeito às Entidades de 

Caráter Social do Concelho.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Apoio Financeiro 

1. O Município atribui à SEGUNDA CONTRAENTE apoio financeiro mensal para aquisição de 

bens e serviços, junto das Micro e Pequenas Empresas do Concelho. 

2. O valor do apoio financeiro mensal a atribuir é calculado da seguinte forma: 

a) 6,00€ (seis euros) por utente em resposta social formal ativa, destinada à infância e 

juventude e à população adulta/idosa conforme nomenclatura da Segurança Social, para 

utilizar na aquisição de bens e serviços para apoio ao funcionamento da instituição; 



 

b) 5,00€ (cinco euros) por utente em resposta social de Ajuda Alimentar, para utilizar na 

aquisição de alimentos e bens de primeira necessidade. 

3. O valor do apoio financeiro mensal deverá ser utilizado na aquisição de bens e serviços em 

conformidade com o fim a que se destina. 

4. Os bens e serviços abrangidos pelo presente Contrato-Programa encontram-se tipificados 

no Anexo I, podendo ser incluídos outros que se considerem essenciais ao funcionamento da 

entidade e à prestação das respostas sociais. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Obrigações da PRIMEIRA CONTRAENTE 

A PRIMEIRA CONTRAENTE obriga-se a: 

a) Proceder à transferência para a SEGUNDA CONTRAENTE, até ao dia 8 de cada mês, do 

montante apurado, de acordo com o estabelecido na Cláusula anterior; 

b) Proceder aos acertos das verbas mensais a atribuir à SEGUNDA CONTRAENTE, até dois 

meses subsequentes à apresentação dos documentos comprovativos da despesa. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

Obrigações da SEGUNDA CONTRAENTE 

A SEGUNDA CONTRAENTE obriga-se a: 

a) Proceder à aquisição de bens e serviços necessários ao seu funcionamento e à prestação 

das suas respostas sociais, junto das micro e pequenas empresas nos setores do Comércio, 

Serviços e Produtores, com sede no concelho; 

b) Proceder, no final de cada mês e até ao dia 10 do mês seguinte, ao envio para o MUNICÍPIO 

dos documentos comprovativos das despesas efetuadas e respetivas cópias das faturas, 

conforme Anexo II do presente Contrato; 

c) Proceder à atualização regular e/ou sempre que se justificar, do número de utentes a 

considerar no objeto do presente Contrato.   

 

CLÁUSULA QUINTA 

Acompanhamento e Controlo  

A execução do presente contrato-programa está sujeita a controlo ou auditoria, por parte da 

PRIMEIRA CONTRAENTE ou de quem for mandatado por esta, desde a sua celebração, tendo 

em vista a sua viabilização e consolidação, bem como a verificação do cumprimento das 

normas aplicáveis e das respetivas obrigações. 



 

CLÁUSULA SEXTA 

Revisão 

O presente contrato-programa pode ser objeto de revisão, por acordo expresso das partes, no 

que se mostre estritamente necessário, ou unilateralmente pela PRIMEIRA CONTRAENTE 

devido a imposição legal ou ponderoso interesse público, ficando sempre sujeita a prévia 

comunicação à SEGUNDA CONTRAENTE. 

          

CLÁUSULA SÉTIMA 

Incumprimento, Rescisão e Sanções  

1. O incumprimento pela SEGUNDA CONTRAENTE de uma ou mais condições estabelecidas no 

presente contrato-programa constitui motivo para a rescisão imediata do mesmo por parte da 

PRIMEIRA CONTRAENTE. 

2. A rescisão do contrato-programa, por causa imputável à SEGUNDA CONTRAENTE, implica, 

apenas no caso de qualquer desvio do apoio financeiro para fim diferente do previsto na 

cláusula primeira, a restituição do correspondente apoio financeiro auferido indevidamente, 

sendo a SEGUNDA CONTRAENTE obrigada, no prazo de 60 dias úteis a contar da data de 

receção da respetiva notificação, a devolver os montantes recebidos, acrescidos de juros à 

taxa legal, contados desde a data de recebimento dos ditos montantes.  

 

CLÁUSULA OITAVA 

Denúncia 

O presente contrato-programa poderá ser denunciado pela SEGUNDA CONTRAENTE, com um 

aviso prévio de 30 dias úteis, invocando que os fundamentos que justificaram o pedido de 

apoio e a sua adesão ao mesmo já não subsistem e, no caso de já se ter verificado a atribuição 

de apoio financeiro por parte do MUNICÍPIO e de qualquer desvio do apoio financeiro para fim 

diferente do previsto na cláusula primeira, procedendo à devida restituição do correspondente 

montante auferido indevidamente, nas condições previstas no n.º 2 da Cláusula Sétima.  

 

CLÁUSULA NONA 

Revogação 

O presente contrato-programa pode ser revogado a todo o tempo por acordo das partes, o 

qual será formalizado por escrito. 

 

 



 

CLÁUSULA DÉCIMA  

Vigência 

O presente contrato-programa entra em vigor na data da sua assinatura e mantém-se válido 

durante o ano 2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Dúvidas e Omissões 

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação, validade ou aplicação das cláusulas deste 

contrato-programa serão resolvidas casuisticamente, por acordo entre as CONTRAENTES, 

segundo o princípio geral da interpretação mais favorável à prossecução do objeto expresso na 

cláusula primeira. 

 

Celebrado em duplicado, em Loures, aos __ de __________ de 2021, destinando-se cada um 

dos exemplares a cada uma das Contraentes. ------------------------------------------------------------------------   

 

Loures, __ de _______ de ____.  

 

Pelo  

MUNICÍPIO DE LOURES 

O Presidente da Câmara 

 

____________________________ 

(Bernardino José Torrão Soares) 

 

Pela 

SEGUNDA CONTRAENTE 

O/A _________ 

 

____________________________ 

() 

 

 

 

  



MERCEARIA NATAS UHT 

AÇÚCAR GRANULADO PASTÉIS DE BACALHAU 
ARROZ (Agulha/Carolino) PEIXE GALO - LOMBOS CONG.
ATUM CONSERVA PESCADA (Barrinhas/Lombos/Tranches) CONG.
AZEITE QUEIJO (Edam/Flamengo) 
BACALHAU SECO RED-FISH - LOMBOS CONG.

BOLACHA (Água e Sal/Maria/Torrada) RISSÓIS (Carne/Camarão/Pescada) 

CEREAIS PEQ.ALMOÇO (Simples/c/chocolate/c/mel…) FRUTA E LEGUMES

COMPOTA / MARMELADA ABÓBORA
ENLATADOS (Cogumelos/Milho/Tomate…) AGRIÃO
ESPARGUETE ALFACE
FARINHA ALHO FRANCÊS/VERDE
FARINHA LÁCTEA ALHOS SECOS
FLOCOS CEREAIS S/ GLUTEN BANANA 
FRUTA EM CALDA (Ananás/Pêssego) BATATA BRANCA/ROXA
GELATINA BATATA DOCE
LEGUMINOSAS CONSERVA / SECAS (Feijão/Grão) BETERRABA
LEITE EM PÓ PARA LACTENTES (0 a 3 anos) BRÓCOLOS
LEITE MEIO GORDO UHT CEBOLA
MASSAS (Cotovelos/Espirais/Macarrão/Pevides…) CENOURA
MIGAS SALGADAS SECAS (PALOCO) COENTROS
ÓLEO ALIMENTAR COGUMELOS 
OVOS COURGETTE
PÃO (Carcaça/Saloio/Pão de forma…) COUVE (Coração/Lombardo/Portuguesa…)
PURE DE BATATA EM FLOCOS ESPINAFRES
SAL FEIJÃO VERDE
SALSICHAS (Aves/Porco) CONSERVA KIWI
SARDINHA CONSERVA LARANJA 
TOSTAS LIMÃO

VINAGRE  MAÇÃ (Golden/Reineta/Royal Gala/Starking) 

TALHO MANGA  

CARNE AVES - BIFE FRANGO/PERÚ NABICAS
CARNE AVES - COXAS / PERNA FRANGO/PERÚ NABO 
CARNE AVES - FRANGO INTEIRO PÊRA ROCHA 
CARNE AVES - PATO C/MIUDOS PIMENTOS 
CARNE AVES - PEITO FRANGO/PERÚ SALSA

CARNE BOVINO - BIFE TOMATE

CARNE BOVINO - CUBOS ESTUFAR HIGIENE E LIMPEZA

CARNE BOVINO - PICADA CHAMPÔ 
CARNE PORCO - COSTELETAS DESENGORDURANTE 
CARNE PORCO - ENTRECOSTO / ENTREMEADA DETERGENTE AMACIADOR ROUPA 
CARNE PORCO - FEBRAS DETERGENTE LOIÇA (Manual/Máquina)
CARNE PORCO - LOMBO DETERGENTE ROUPA (Manual/Máquina)
CARNE PORCO - PÁ CUBOS FRALDAS BÉBÉ (T0 a T6)

CHOURIÇO (Corrente/Mouro/Farinheira/Sangue) FRALDAS ADULTO

FRIOS GEL BANHO 

BRÓCOLOS / ERVILHAS / ESPINAFRES /… CONG. GEL BANHO/CHAMPÔ P/ BÉBÉ 
CROQUETES LAVA TUDO / GEL MULTIUSOS 
FIAMBRE LIXÍVIA TRADICIONAL 
HAMBURGUER (Aves/Bovino) CONG. PAPEL HIGIÉNICO 
IOGURTE AROMA (Vários) PASTA DENTÍFRICA
IOGURTE NATURAL  SABONETE LÍQUIDO
LULA LIMPA CONG. TOALHITAS BÉBÉ 
MANTEIGA C/SAL 

ANEXO I

Lista exemplificativa de Bens e Serviços 



DIVERSOS

Consumiveis de escritório

SERVIÇOS

Manutenção de viaturas
Reparação de equipamentos
Pequenas reparações no edificado
Serviço de lavandaria
Limpeza



Data: Data:

N.º fatura: N.º fatura:

Valor: Valor:

CARIMBO DA EMPRESA CARIMBO DA EMPRESA

Data: Data:

N.º fatura: N.º fatura:

Valor: Valor:

CARIMBO DA EMPRESA CARIMBO DA EMPRESA

Data: Data:

N.º fatura: N.º fatura:

Valor: Valor:

CARIMBO DA EMPRESA CARIMBO DA EMPRESA

                                         COMPROVATIVO DAS DESPESAS EFETUADAS COM APOIO DA

ANEXO II

                 CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

ENTIDADE: ______________________________________________________________
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Anexo A 

Classificação das Atividades Económicas abrangidas pelo Programa para a 

Requalificação e Instalação de Esplanadas; 

56101 Restaurantes tipo tradicional; 

56102 Restaurantes com lugares ao balcão; 

56103 Restaurantes sem serviço de mesa; 

56104 Restaurantes típicos; 

56105 Restaurantes com espaço de dança; 

56106 Confeção de refeições prontas a levar para casa; 

56107 Restaurantes, n. e. (inclui atividades de restauração em meios móveis); 

56290 Outras atividades de serviço de refeições; 

56301 Cafés;  

 56302 Bares (desde que funcionem como cafés ou pastelarias); 

56303 Pastelarias e casas de chá. 

56304 Outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo (desde que funcionem como cafés 

ou pastelarias); 

56305 Estabelecimentos de bebidas com espaço de dança (desde que funcionem como cafés ou 

pastelarias). 
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Anexo B 

Normas de Participação no Programa para a Requalificação e Instalação de Esplanadas  

 

Norma 1ª 

Objeto e âmbito 

1. O Programa para a Requalificação e Instalação de Esplanadas (Programa) é um mecanismo de 

atribuição de apoio financeiro a fundo perdido à aquisição de mobiliário de esplanadas 

abertas com o fim da sua requalificação, seja por motivos de adaptação às condições 

climatéricas, seja para o aumento da área de exploração, ou com fim de instalação de 

novas explanadas;  

2. O Programa consiste na atribuição de comparticipação financeira de 50% do valor de 

aquisição do mobiliário (sem IVA incluído), até ao valor máximo de 2.000,00 € (dois mil euros) 

por candidatura. 

 

Norma 2ª 

Candidatura 

1. A candidatura será efetuada através do preenchimento de formulário próprio, em Anexo às 

normas, devendo ainda ser complementada com a seguinte documentação: 

  

a) Certidão de registo comercial;  

b) IBAN;  

c) Memória descritiva do mobiliário adquirido ou a adquirir; 

d) Faturas ou orçamentos do mobiliário adquirido ou adquirir;  

e) No caso de expansão da área de exploração ou de novas esplanadas têm de ser apresentado 

layout e cumpridos os requisitos urbanísticos e a regulamentação em vigor. 

2. O formulário de candidatura e os respetivos documentos complementares deverão ser 

entregues pessoalmente na Divisão de Economia e Inovação, rua da República n.º 50, Loures, 

mediante agendamento prévio através do contacto 211 151 404, ou enviados através do email: 

dei@cm-loures.pt; 

3. O período de candidaturas encontra-se aberto até 31 de dezembro de 2021, ou até estar 

esgotada a dotação destinada a este Programa;  

4. O Município pode solicitar, a todo o tempo, aos beneficiários do Programa a prestação de 

quaisquer esclarecimentos, informações adicionais e documentos necessários; 

5. Os candidatos a este Programa deverão assinar a declaração constante do formulário anexo 

às Normas de Participação em como não se encontram em situação de incumprimento 

relativamente a contribuições para a Segurança Social e relativamente ao pagamento de 

impostos à Autoridade Tributária; 

 

6. Os candidatos deverão ter contabilidade organizada. 
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Norma 3ª 

Despesas elegíveis 

São elegíveis as despesas efetuadas desde 14 de março de 2020, data da entrada em vigor do 

Decreto-Lei 10-A/2020, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação 

epidemiológica do novo Coronavírus — COVID 19, e até 31 de dezembro de 2021, desde que 

cumpram a legislação e regulamentação em vigor. 

 

Norma 4ª 

Pedidos de Pagamento 

1. Os pedidos de pagamento poderão ser entregues pessoalmente na Divisão de Economia e 

Inovação, rua da República n.º 50, Loures, mediante agendamento prévio através do contacto 

211 151 404, ou enviados através do email: dei@cm-loures.pt;  

2. Os pedidos de pagamento poderão ser entregues em qualquer altura até ao dia 31 de janeiro 

de 2022; 

3. O Município procederá à liquidação do pedido de pagamento até ao último dia útil do mês 

seguinte ao da entrega do pedido de pagamento; 

9. Para que o Município possa proceder ao pagamento, o beneficiário deverá, obrigatoriamente, 

apresentar no momento do pedido de pagamento declaração em como não tem dívidas à 

Segurança Social e à Autoridade Tributária.  

 

 

Norma 5ª 

Forma de liquidação  

O pagamento será realizado através de transferência bancária para o IBAN apresentado pelo 

beneficiário, aquando da submissão da candidatura.  

 

 

Norma 6ª 

Vigência 

O Programa vigorará até 31 de dezembro de 2021.  

 

 

Norma 7ª 

Omissões 

As dúvidas e/ou omissões relativas à interpretação ou aplicação das presentes condições de 

apoio serão decididas por despacho do Presidente da Câmara.  

 

 

Norma 8ª 

Falsas Declarações e Incumprimento 

A comprovada prestação de falsas declarações, a entrega de documentos falsos e/ou o 

incumprimento dos deveres a que qualquer entidade aderente está sujeita, no âmbito deste 

Programa, para além de eventual procedimento civil e criminal, a cessação imediata do apoio e 

a devolução integral das quantias recebidas indevidamente, acrescida dos juros legais. 
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Formulário de Candidatura ao Programa para a Requalificação e Instalação de Esplanadas 

 

1. Identificação 

Denominação Social: __________________________________________________________ 

CAE: _____________ 

Nome do estabelecimento: ______________________________________________________ 

Morada: _____________________________________________________________________ 

Código Postal: ______/____ 

 

Telefone. _______________ 

 

Email; ________________________________ 

 

Nome do responsável: __________________________________________________________ 

 

Telefone. _______________ 

 

Email; ________________________________ 

 

2. Documentação a anexar: 

Certidão de registo comercial; 

IBAN; 

Memória descritiva do mobiliário adquirido ou a adquirir; 

Faturas ou orçamentos do mobiliário adquirido ou adquirir;  

No caso de expansão da área de exploração ou de novas esplanadas têm de ser apresentado 

layout e cumpridos os requisitos urbanísticos e a regulamentação em vigor. 

Loures, ___ de _______________ de 2021 

Declaro, sob compromisso de honra, para os devidos efeitos que a documentação e a informação 

contida na presente ficha são verdadeiras e assumo o compromisso de apresentar, no prazo 

definido, os comprovativos originais de faturação com a aplicação de desconto, agregado aos 

Vales respetivos, bem como as penalidades por quaisquer informações falsas.  

 

Mais declaro, sob compromisso de honra, que a sua representada não se encontra em situação 

de incumprimento relativamente a contribuições para a Segurança Social e relativamente ao 

pagamento de impostos à Autoridade Tributária.  

 

 

____________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

Cargo: _______________________________ 
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____________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

Cargo: _______________________________ 

 

___________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

Cargo: _______________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 48/2021 

 

MINUTA DO CONTRATO-PROGRAMA 
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(Minuta) 

CONTRATO-PROGRAMA 

ENTRE A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. 

E O MUNICÍPIO DE LOURES 

Construção da Unidade de Saúde de Catujal 

 

Considerando o aumento das necessidades reconhecidamente sentidas pelos utentes na área 

geográfica do Município de Loures e as insuficiências de infraestrutura na povoação de Catujal, 

pertencente à Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação e a necessidade daí decorrente de 

promover uma alteração no sentido do melhoramento das condições em que os referidos cuidados 

de saúde são prestados. 

Considerando que, na prossecução das suas atribuições, compete à Administração Regional de Saúde 

de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. adotar as medidas necessárias ao bom funcionamento dos serviços 

prestadores de cuidados de saúde aos utentes, bem como ao pleno aproveitamento dos recursos 

materiais e financeiros existentes, na execução dos necessários projetos de investimento, podendo 

colaborar com outras entidades do setor público, nomeadamente através da celebração de 

contratos-programa com as autarquias locais, ao abrigo do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

22/2012, de 30 de janeiro, alterado pelos Decretos-Leis n.º 127/2014, de 22 de agosto, e 173/2014, 

de 19 de novembro; 

Considerando que o Município de Loures e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 

Tejo, L.P. pretendem promover uma parceria que tem por objeto a construção da Unidade de Saúde 

de Catujal; 

Considerando que a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. é superficiária de 

parcela de terreno cedido em Direito de Superfície, a título gratuito, pela Câmara de Loures; 

Considerando que, no âmbito da vigência do Acordo de Parceria Portugal 2020, o Programa 

Operacional Regional de Lisboa 2020 prevê a apresentação de candidaturas, designadamente pelos 

Municípios, para apoio a “Investimentos em Infraestruturas de Saúde”, com uma taxa de 

cofinanciamento de até 50% do total do investimento elegível; 

Considerando que a melhoria de instalações para a prestação de cuidados de saúde primários em 

Catujal - Loures foi identificada pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., 



 

                                                                                

2 

 

no âmbito da proposta de mapeamento apresentada junto da Autoridade de Gestão do Programa 

Operacional Lisboa 2020; 

Considerando que o Município de Loures apresentou candidatura a financiamento pelo Programa 

Regional de Lisboa 2020, no âmbito de “Investimentos em Infraestruturas de Saúde”; 

Considerando o Despacho, n.º ____/2020 dos Secretários de Estado do Orçamento, e da 

Descentralização e da Administração Local e da Adjunta da Saúde, publicado no DR, 2ª série, nº ___ 

de ___ de _________ de 2020, em cumprimento do n.º 5 do artigo 22.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro e do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de dezembro, nas suas redações atuais;  

Considerando que constituem atribuições do município a promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios das respetivas populações, designadamente no domínio da saúde, nos termos conjugados 

dos artigos 23.º, n.º 2 alínea g) e 33.º, n.º 1, alínea r), da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; 

 

Entre: 

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., Pessoa Coletiva n.º 503 148 776, 

com sede na Avenida dos Estados Unidos da América, n.º 77, 1749-096, Lisboa, representada pelo 

Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Luís Augusto Coelho Pisco, nos termos do artigo 21.º, n.º 3 da 

Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 5/2012, de 17 de 

Janeiro, com a redação em vigor na presente data, doravante, abreviadamente designada ARSLVT; 

e 

O Município de Loures, Pessoa Coletiva de Direito Público n° 501 294 996, com sede na Praça da 

Liberdade, n.º 6 em Loures, representado neste ato pelo Presidente da Câmara Municipal de Loures, 

Dr. Bernardino José Torrão Soares, nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º do RJAL, adiante 

designado abreviadamente por Município, 

 

É celebrado o presente contrato-programa, ao abrigo do artigo 34.º do Estatuto do Serviço Nacional 

de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro, com a redação em vigor, o qual se 

rege nos termos das cláusulas seguintes:  
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Cláusula 1ª 
Objeto 

O presente contrato-programa tem por objeto a definição das condições de cooperação técnica e 

financeira entre as Partes, para construção da Unidade de Saúde do Catujal. 

 

Cláusula 2.ª 
Direito de superfície 

Salvaguardando a aplicação de legislação que venha introduzir alterações no domínio da titularidade 

das instalações e equipamentos de saúde, a ARSLVT é já superficiária de parcela de terreno, cedido 

gratuitamente em Direito de Superfície pelo Município seu proprietário, sito na Rotunda 

Bartolomeu Dias e Rua António Sérgio, Unhos, Catujal, Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação, 

Concelho de Loures. 

 

Cláusula 3.ª 
Dono da Obra 

O Município será, para todos os efeitos no âmbito da execução do presente contrato-programa, o 

dono da obra. 

 

Cláusula 4.ª 
Obrigações da ARSLVT 

Constituem obrigações da ARSLVT: 

a) Elaborar o programa funcional para a Unidade de Saúde; 

b) Elaborar o projeto de arquitetura para a unidade de Saúde, o qual deverá respeitar o 

cumprimento do programa funcional; 

c) A elaboração dos pareceres técnicos que lhe sejam submetidos pelo Município, com vista a 

assegurar o cumprimento do programa funcional; 

d) Suportar os encargos relativos à elaboração do projeto de arquitetura e à construção da 

Unidade de Saúde do Catujal, até ao montante máximo de 2.250.000€ (dois milhões 

duzentos e cinquenta mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

e) Equipar a Unidade de Saúde a construir, com vista ao seu pleno funcionamento; 

f) Suportar todos os encargos de funcionamento da Unidade de Saúde. 
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Cláusula 5ª 
Obrigações do Município 

Constituem obrigações do Município: 

a) Assegurar a elaboração dos projetos de especialidades para a realização da empreitada de 

construção da Unidade de Cuidados de Saúde mencionada na Cláusula 1ª, de acordo com o 

programa funcional e projeto de arquitetura apresentados pela ARSLVT;  

b) Submeter a deliberação de concordância da ARSLVT os projetos mencionados na alínea 

anterior, nas diferentes fases de elaboração, antes do início do procedimento pré-

contratual para a adjudicação da empreitada; 

c) A gestão e concretização de todos os processos de certificação e de licenciamentos a que 

haja lugar, incluindo os encargos daí resultantes; 

d) Aprovar e realizar todos os atos necessários à abertura e ao desenvolvimento do 

procedimento pré-contratual para execução da empreitada de obras públicas, incluindo a 

adjudicação, bem como assumir de modo exclusivo a posição contratual de dono da obra, 

nos termos e para os efeitos previstos no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação em vigor; 

e) Executar, assumindo a totalidade dos encargos daí decorrentes, os arruamentos, 

estacionamentos de superfície e pisos de estacionamentos, as infra-estruturas, e respetivas 

ligações, de água, esgotos, eletricidade e comunicações, bem como os arranjos exteriores 

ao edificado, assegurando a sua manutenção; 

f) Assegurar a realização e a coordenação da fiscalização da empreitada, quer por funcionários 

do Município devidamente habilitados e credenciados, quer por empresa contratada para o 

efeito, suportando, em qualquer caso, o respetivo encargo; 

g) Suportar todos os encargos decorrentes da execução do presente Contrato-Programa, com 

exclusão dos expressamente mencionados na alínea d) da Cláusula Quarta; 

 

Cláusula 6ª 
Comissão de Acompanhamento 

Para efeitos de acompanhar permanentemente a execução da obra, será constituída uma comissão 

composta por um representante designado pela ARSLVT e pelo Gestor do Contrato, com as funções 

previstas no artigo 290º-A do CPP, que terá como funções:  
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a) Coordenar as ações que integram o desenvolvimento do contrato-programa, desde a 

adjudicação até à conclusão da empreitada, avaliando a programação dos investimentos 

envolvidos;  

b)  Conferir os autos de medição e validar os pareceres e decisões da fiscalização; 

c) Emitir parecer sobre alterações e trabalhos imprevistos da empreitada, sob proposta da 

fiscalização, projetista ou empreiteiro; 

d) Acompanhar a execução da obra, sem prejuízo dos deveres que, neste âmbito, recaem sobre 

o Município enquanto dono da obra, designadamente no que diz respeito à fiscalização das 

empreitadas; 

e) Elaborar relatórios, de periodicidade mensal, após informação a emitir pela fiscalização da 

obra, sobre a execução do presente contrato-programa, tendo em especial atenção a 

execução material e financeira, devendo analisar os desvios em relação à programação inicial 

e as suas causas, propondo medidas a adotar para a sua correção. 

 

Cláusula 7.ª 
Modalidade de financiamento 

1. A ARSLVT efetuará o pagamento ao Município do montante correspondente à 

comparticipação que lhe cabe, após recebimento dos autos de medição visados pelo dono da 

obra e confirmados pela comissão de acompanhamento, até ao limite máximo do valor 

previsto na alínea d) da Cláusula 4.ª, e mediante a apresentação das correspondentes faturas 

e documento de quitação de despesa.  

2. Ao Município cabe a responsabilidade da execução financeira presentemente acordada.  

 

Cláusula 8.ª 
Fiscalização da obra 

A Comissão referida na Cláusula 6.ª acompanhará a fiscalização da obra, a ser realizada por 

funcionários do Município devidamente habilitados e credenciados para o efeito, ou por empresa 

contratada pelo mesmo e, nesse caso, sendo o respetivo encargo suportado nos termos do presente 

contrato-programa.  
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Cláusula 9.ª 
Publicidade do financiamento 

O dono da obra obriga-se a colocar no local dos trabalhos, placa onde conste a inscrição de que a 

obra é cofinanciada pelo Ministério da Saúde, através do Orçamento da ARSLVT. 

 

Cláusula 10.ª 
Resolução 

1.  O incumprimento, por uma das partes, das obrigações decorrentes do presente contrato-

programa confere à contraparte a faculdade de o resolver.  

2. A resolução será comunicada à contraparte, mediante carta registada com aviso de receção, 

com a antecedência mínima de 60 dias relativamente à data em que a resolução deva produzir 

efeitos. 

3. No prazo de 15 dias úteis contados da notificação da intenção de resolução, a parte 

interessada poderá deduzir reclamação ou outro meio de oposição à decisão.  

4. Decorrido o prazo referido no número anterior sem que qualquer reclamação ou outro meio 

de oposição tenha sido apresentado, considera-se aceite a resolução do contrato-programa.  

 

Cláusula 11ª 
Modificação 

1.  O presente Contrato-programa poderá ser modificado, por acordo entre as Partes, sujeito aos 

formalismos legais que à data se encontrem em vigor no âmbito da celebração de contratos-

programa e da fiscalização do Tribunal de Contas. 

2.  As Partes acordam em fixar por escrito, e como adicional, todas as alterações à empreitada que 

envolvam trabalhos a mais, erros e omissões e aumento dos encargos previstos. 

 

Cláusula 12ª 
Encargo Global da ARSLVT 

1. O encargo máximo global previsto para a ARSLVT decorrente do presente contrato é 

do montante máximo de € 2.385.000 (dois milhões trezentos e oitenta e cinco mil euros), 

incluindo o valor do IVA à taxa legal, tendo obtido a respetiva Declaração de Cabimento.  
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2. Uma vez que a candidatura ao POR Lisboa 2020 se encontra aprovada, o encargo 

previsto no número anterior será deduzido do montante do FEDER que venha a ser 

comparticipado. 

3. Qualquer alteração das condições estabelecidas na presente cláusula deverá 

obedecer ao formalismo referido na cláusula anterior. 

 

Cláusula 13.º 
Período de vigência do contrato 

O presente contrato produz efeitos desde a data da sua assinatura até à data da receção definitiva da 

obra. 

O presente contrato encontra-se isento de visto prévio do Tribunal de Contas, nos termos 

conjugados do artigo 48.º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, aprovada pela Lei 

n.º 98/97, de 26 de agosto, com as alterações introduzidas pelas Leis n.ºs 48/2006, de 29 de agosto, 

35/2007, de 13 de agosto, 3-B/2010, de 28 de abril, 61/2011, de 7 de dezembro, 2/2012, de 6 de 

janeiro, e 20/2015, de 9 de março.  

 

Feito em dois exemplares originais, de igual conteúdo, ficando o respetivo exemplar na posse de 

cada uma das partes. 

 

Lisboa, ___ de __________ de 2021 

 

Pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., 

 

______________________________________________________ 

 

Pelo Município de Loures, 

 

_________________________________________________________ 



  

  

  

  

  

AVISO N.º 1964/2021 

  

  

REGULAMENTO DE TAXAS DO MUNICÍPIO DE LOURES 
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 MUNICÍPIO DE LOURES

Aviso n.º 1964/2021

Sumário: Regulamento de Taxas do Município de Loures.

Bernardino José Torrão Soares, Presidente da Câmara Municipal de Loures, dando cumprimento 
ao disposto no artigo 139.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, conjugado com o artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, torna público que, após a realização da respetiva audiência de interessados e consulta 
pública e na sequência das deliberações da Câmara Municipal de Loures e da Assembleia Muni-
cipal de Loures, que aprovaram a proposta de deliberação n.º 575/2020, tomadas na 76.ª reunião 
ordinária realizada em 2 de dezembro de 2020 e na 15.ª sessão extraordinária realizada em 10 de 
dezembro de 2020, respetivamente, e, esta última, publicada no Boletim de Deliberações e Des-
pachos “Loures Municipal”, Edição Especial, n.º 20, de 11 de dezembro de 2020, foi aprovado o 
Regulamento de Taxas do Município de Loures com o teor que se segue.

22 de dezembro de 2020. — O Presidente da Câmara, Bernardino Soares.

Regulamento de Taxas do Município de Loures

Nota Justificativa

A presente “Nota Justificativa” é elaborada nos termos do artigo 99.º do Código do Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

Assim:
A entrada em vigor, quer do Regime Geral das Taxas das Autarquias, aprovado pela Lei 

n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro, quer da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, que aprovou a Lei das 
Finanças Locais, ora já revogada, tornou necessária a análise e a reformulação quer do Regula-
mento de Taxas Municipal, quer da Tabela de Tarifas Municipais então em vigor.

Tal análise iniciou -se no âmbito das realidades qualificadas como taxas constantes do então 
Regulamento de Taxas e Licenças Municipais.

Da supra referida reformulação, resultou o Regulamento de Taxas do Município de Loures até 
então em vigor, publicado no Diário da República, 2.ª série, dia 25 de setembro de 2009 — Regu-
lamento n.º 392/2009.

Assim, o supra citado Regulamento de Taxas, datado de 2009, veio dar cumprimento ao exigido 
quer na Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro, que aprovou o Regime Geral das Taxas das Autar-
quia, quer na Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro) vigente naquela data.

Contudo, no período temporal decorrido entre 2009 e a presente data, o legislador produziu 
diversos diplomas legais; revogando, inclusive, a citada Lei das Finanças Locais e aprovando a 
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que agora estabelece o regime financeiro das autarquias locais 
e das entidades intermunicipais.

Tal produção legislativa determinou a aprovação de novas taxas pelos órgãos municipais, que 
apesar de respeitarem a sistematização do Regulamento supra melhor identificado, carecem de ser 
integradas numa estrutura única de regulamento por forma a permitir um melhor conhecimento e uma 
maior compreensão das mesmas pelos seus destinatários, sendo disso exemplo as taxas inerentes 
às premissas administrativas no âmbito do “Balcão de Empreendedor”. E causou a  necessidade 
de adaptação do Regulamento vigente às alterações legislativas, entretanto produzidas, como por 
exemplo as concebidas em matéria de urbanismo e de feiras e mercados.

Para além das alterações legislativas, existem, também, realidades factuais que suportam a 
aplicação de taxas contempladas no Regulamento de Taxas Municipais vigente desde 2009 e que 
sofreram alterações; importando, agora, adaptá -las e atualizá -las, através da sua compatibilização 
com o Regulamento de Taxas Municipal, como sucede, por exemplo, no âmbito dos cemitérios 
municipais e da higiene e salubridade.
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E outras que, neste espaço temporal, surgiram e necessitam dum enquadramento tributário 
claro, como por exemplo os serviços prestados pela Polícia Municipal.

Assim, face ao tempo decorrido, o Regulamento de Taxas necessita de ser revisto objetivando-
-se a sua compatibilização com novos diplomas legais e novas realidades, permitindo -se, por um 
lado, ao Município, a cobrança de taxas legalmente previstas e, por outro, aos destinatários uma 
melhor compreensão do mesmo.

Considerando a reformulação regulamentar que o referido nos parágrafos anteriores acarreta, 
aproveita -se, também, para rever os normativos constantes nos diversos Capítulos do Regulamento, 
objetivando -se uma sistematização mais facilitadora da compreensão dos mesmos, exemplificando-
-se com os artigos relativos à restauração e bebidas não sedentárias, às vistorias/inspeções 
sanitárias, cujos preceitos regulamentares foram introduzidos noutros Capítulos como no agora 
designado “Mercados, Feiras e Restauração ou Bebidas não Sedentárias” (restauração e bebidas 
não sedentária) e no novo Capítulo relativo à “Higiene, Salubridade e Ruído” (vistorias/inspeções 
sanitárias). Com Capítulos que foram reestruturados, como o Capítulo da “Instalação de abasteci-
mento ou armazenamento e abastecimento de combustíveis” que mudou o nome para “Instalações 
especiais”, passando a incluir diversas realidades, além das relativas a combustíveis, quer novas, 
quer antes constantes no Capítulo da “Urbanização e edificação”, o Capítulo do “Ruído” cujos 
preceitos regulamentares foram introduzidos no novo Capítulo relativo à “Higiene, Salubridade e 
Ruído” e o Capítulo dos “Terrenos do Domínio Municipal Não Utilizados em Habitação”, cujos pre-
ceitos regulamentares foram introduzidos no Capítulo da “Utilização e Aproveitamento do Domínio 
Municipal” e, ainda, com o Capítulo criado apenas para a matéria das compensações por áreas de 
cedência em falta. Bem como, uniformizar conteúdos transversais aos vários Capítulos, como por 
exemplo a taxação do ato do deferimento tácito produzido nos diversos procedimentos administra-
tivos e não apenas no urbanístico. Bem como, clarificar procedimentos a adotar em determinadas 
matérias, designadamente, no âmbito da liquidação e do pagamento das taxas.

Objetivando -se que as decisões no âmbito dos pedidos de isenções e do pagamento a presta-
ções sejam tomadas atempadamente por forma a assegurar que o requerente tenha o seu pedido 
decidido de forma célere e eficaz, não estando dependente da periodicidade da reunião do órgão 
executivo do Município, agilizam -se procedimentos, designadamente naqueles âmbitos, acautelando-
-se, contudo, a transparência e a imparcialidade com que esta matéria deve ser tratada; bem como, 
a ligação das taxas a objetivos de natureza extra fiscal, alheios à arrecadação de despesa, que se 
prendem com a ordenação da comunidade e orientação do respetivo comportamento; bem como a 
adequação desta matéria a novas realidades ora introduzidas no Regulamento de Taxas. Destaca-
-se, ainda, no âmbito respeitante à concessão de isenções ou reduções de taxas, a necessidade 
do requerente da mesma não ser devedor ao Município de Loures.

Atendendo, também, ao período temporal decorrido, e ao facto das taxas constantes do Regu-
lamento de Taxas Municipais não terem sofrido até então, em geral, atualizações nos seus valores, 
importa rever o valor das mesmas, bem como, a sua fundamentação económico -financeira, ora 
baseada em documentos financeiros recentes e em critérios de desincentivo ou incentivo à prá-
tica de certos atos ou operações atuais, por forma a existir uma compatibilização entre os valores 
constantes do Regulamento de Taxas Municipais e a conjuntura económica vivida.

Pelo que, atendendo ao supra exposto, procede -se à alteração do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures (Regulamento n.º 392/2009, de 25 de setembro), nos termos que se seguem.

Preâmbulo

Considerando os preceitos legais plasmados na redação vigente da Lei n.º 53 -E/2006, de 
29 de dezembro, que aprova o Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais;

Considerando o articulado vigente da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o 
Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais:

As taxas das autarquias locais são tributos que assentam na prestação concreta de um serviço 
público local, na utilização privada de bens do domínio público e privado das autarquias locais ou 
na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares.
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A criação de taxas pelas autarquias locais visa objetivos de natureza fiscal relacionados com 
a angariação de receita, mas, também, objetivos de natureza extra fiscal relacionados com a orde-
nação da comunidade e orientação do respetivo comportamento.

Assim, apesar, do valor das taxas das autarquias locais dever ser fixado de acordo com o prin-
cípio da proporcionalidade e não dever ultrapassar o custo da atividade pública local ou o benefício 
auferido pelo particular; bem como, respeitar o princípio da prossecução do interesse público local 
e visar a satisfação das suas necessidades financeiras.

Estando, portanto, este tributo, subordinado quer ao princípio da equivalência jurídica (é 
cobrado em virtude duma prestação administrativa efetivamente provocada ou aproveitada pelo 
particular), quer ao princípio da equivalência económica (ordenação das taxas ao custo ou valor 
das prestações que lhes dão origem).

O legislador permite que o valor das taxas, respeitando a necessária proporcionalidade, 
possa ser fixado com base em critérios de desincentivo à prática de certos atos ou operações e a 
sua criação pode visar a promoção de finalidades sociais e de qualificação urbanística, territorial 
e ambiental.

Logo, as taxas são instrumentos tributários que não servem apenas para a satisfação de 
necessidades financeiras das autarquias, mas também motivar ou desmotivar comportamentos 
variados.

Assim, considerando que, é necessário adaptar o Regulamento de Taxas do Município de 
Loures quer às alterações legislativas, introduzidas em matérias que regulam a atividade do Muni-
cípio, quer aos bens e serviços prestados pelos serviços municipais, quer às realidades atualmente 
existentes e compatibilizar os valores das taxas com a conjuntura económica vivida, observando -se 
o princípio da proporcionalidade e o incentivo e desincentivo de certas condutas.

Ao abrigo do disposto nos artigos 238.º e 241.º da Constituição da República Portuguesa, no 
Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro, 
na redação vigente, no Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, 
aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e respetivas atualizações, na Lei Geral Tributária, 
aprovada pelo Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro, com as alterações subsequentes, no 
Código de Procedimento e Processo Tributário, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 433/99, de 26 de 
outubro, com as alterações que lhe foram posteriormente introduzidas, no Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e na Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, com as alterações subsequentes, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprova o Estatuto das Entidades Intermunicipais, estabelece o Regime Jurídico da Transfe-
rências de Competências do Estado para as Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais 
e aprova o Regime Jurídico do Associativismo Autárquico, procede -se à alteração do Regulamento 
de Taxas do Município de Loures.

O presente Regulamento é constituído pelas normas regulamentares constantes dos Capítulos I 
(Disposições Gerais), II (Administração Geral), III (Urbanização e Edificação), IV (Compensação 
de Áreas de Cedência em Falta), Capítulo V (Instalações Especiais), VI (Utilização e Aproveita-
mento do Domínio Municipal), VII (Condução de Veículos), VIII (Polícia Municipal), IX (Publicidade), 
X (Mercados, Feiras e Restauração ou Bebidas não Sedentárias), XI (Licenciamento do Exercício 
de Atividades), XII (Cemitérios Municipais), XIII (Higiene, Salubridade e Ruído)) e XIV (Disposições 
Finais), pelo Anexo I que comporta a fundamentação económico -financeira do valor das taxas 
previstas no presente Regulamento, pelo Anexo II que retrata a fundamentação das isenções 
ou reduções e os Anexos III e IV respeitantes aos requisitos exigidos nas isenções no âmbito da 
 revitalização urbana.

Nestes termos, ao abrigo da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º e das alíneas b) e g) do n.º 1 do 
artigo 25.º, todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação vigente, que esta-
belece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprova o Estatuto das Entidades Intermunicipais, 
estabelece o Regime Jurídico da Transferências de Competências do Estado para as Autarquias 
Locais e para as Entidades Intermunicipais e aprova o Regime Jurídico do Associativismo Autár-
quico, por deliberação da Assembleia Municipal de Loures tomada na 15.ª sessão extraordinária 
realizada em 10 de dezembro de 2020, sob proposta da Câmara Municipal de Loures deliberada 
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na 76.ª reunião ordinária realizada em 2 de dezembro de 2020, e após submissão a audiência dos 
interessados e a consulta pública, é aprovado o Regulamento de Taxas do Município de Loures.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Lei habilitante

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo e nos termos dos artigos 238.º e 241.º da 
Constituição da República Portuguesa, do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 
Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e respetivas atualiza-
ções, da Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro, com as 
alterações subsequentes, do Código de Procedimento e Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, com as alterações que lhe foram posteriormente introduzidas, do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com as alterações subsequentes, que estabelece o  Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprova o Estatuto das Entidades Intermunicipais, estabelece o 
Regime Jurídico da Transferências de Competências do Estado para as Autarquias Locais e para 
as Entidades Intermunicipais e aprova o Regime Jurídico do Associativismo Autárquico.

Artigo 2.º

Objeto

1 — O presente Regulamento estabelece o regime a que fica sujeita a incidência, liquidação, 
cobrança e pagamento de taxas e outras formas de extinção desta prestação tributária, na área 
do Município de Loures.

2 — O presente Regulamento estabelece, ainda, a fundamentação económico -financeira, 
constante no Anexo I que faz parte integrante do mesmo, a fórmula de cálculo e os respetivos 
quantitativos das taxas na área do Município de Loures.

3 — O presente Regulamento prevê, igualmente, as isenções e reduções de taxas, bem como 
a respetiva fundamentação, constando esta última no Anexo II que faz parte integrante do presente 
Regulamento.

Artigo 3.º

Âmbito de aplicação territorial

O presente Regulamento é aplicável a toda a área territorial do concelho de Loures.

SECÇÃO I

Incidência

Artigo 4.º

Incidência objetiva

1 — As taxas previstas no presente Regulamento incidem sobre as utilidades prestadas aos 
particulares ou geradas pela atividade do Município, designadamente:

a) Pela concessão de licenças, prática de atos administrativos e satisfação administrativa de 
outras pretensões de caráter particular;
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b) Pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas primárias e secundárias;
c) Pela utilização e aproveitamento de bens do domínio público e privado municipal;
d) Pela gestão de equipamentos públicos de utilização coletiva;
e) Pela gestão de tráfego e de áreas de estacionamento;
f) Pelas atividades de promoção de finalidades sociais e de qualificação urbanística, territorial 

e ambiental;
g) Pelas atividades de promoção do desenvolvimento e competitividade local e regional.

2 — Nos casos de deferimento tácito de pretensão dos particulares no âmbito de qualquer 
procedimento administrativo, designadamente no âmbito das matérias de urbanismo e edificação, 
é devido o pagamento da taxa que seria exigida pela prática dos respetivos atos expressos.

Artigo 5.º

Incidência subjetiva

1 — O sujeito ativo da relação jurídico -tributária geradora da obrigação de pagamento das 
taxas previstas no presente Regulamento é o Município de Loures.

2 — As taxas previstas no presente Regulamento podem ser aplicadas pelas entidades que 
exerçam competências municipais em regime de delegação de competências.

3 — O sujeito passivo da relação jurídico -tributária geradora da obrigação de pagamento das 
taxas previstas no presente Regulamento são as pessoas singulares ou coletivas e outras entidades 
legalmente equiparadas que, nos termos da lei e dos regulamentos municipais, estejam vinculadas 
ao cumprimento da prestação tributária.

4 — Sendo vários os sujeitos passivos, todos são solidariamente responsáveis pelo pagamento, 
salvo disposição em contrário.

SECÇÃO II

Isenções ou reduções

Artigo 6.º

Isenções subjetivas

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º do presente Regulamento, estão isentas do paga-
mento de taxas previstas no presente Regulamento as pessoas singulares, coletivas ou equiparadas 
que por força da lei gozem dessa isenção.

2 — Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º do presente Regulamento, estão isentas do 
 pagamento de taxas previstas no presente Regulamento as seguintes entidades:

a) As pessoas coletivas de direito público ou de utilidade pública administrativa ou de mera 
utilidade pública, legalmente constituídas e sem fins lucrativos, no que respeita à realização de 
atividades ou operações que se destinem diretamente à realização dos seus fins e contribuam para 
a prossecução do interesse público;

b) As associações de bombeiros, as associações religiosas, as associações de caráter cul-
tural ou social ou desportiva ou recreativa, as associações económicas e patronais, legalmente 
constituídas e sem fins lucrativos, no que respeita à realização de atividades ou operações 
que se destinem diretamente à realização dos seus fins e contribuam para a prossecução do 
interesse público;

c) As fundações, legalmente constituídas e sem fins lucrativos, no que respeita à realização 
de atividades ou operações que se destinem diretamente à realização dos seus fins e contribuam 
para a prossecução do interesse público;

d) As instituições particulares de solidariedade social, legalmente constituídas e sem fins 
 lucrativos, no que respeita à realização de atividades ou operações que se destinem diretamente 
à realização dos seus fins e contribuam para a prossecução do interesse público;
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e) As cooperativas, suas uniões, federações e confederações desde que constituídas, regis-
tadas e funcionando nos termos da legislação cooperativa, sem fins lucrativos, no que respeita à 
realização de atividades ou operações que se destinem diretamente à realização dos seus fins e 
contribuam para a prossecução do interesse público;

f) As comissões especiais previstas no Código Civil e as entidades sem fins lucrativos que 
desenvolvam uma atividade de interesse municipal de natureza social, cultural, desportiva ou 
 recreativa;

g) As entidades organizadoras de celebrações ou eventos semelhantes que beneficiem do 
apoio do Município.

3 — Os titulares do Cartão -jovem Munícipe Geração L beneficiam das isenções constantes do 
respetivo Regulamento, sem prejuízo do disposto no artigo 10.º do presente Regulamento.

4 — Os bombeiros voluntários beneficiam das isenções nos termos constantes do Regulamento 
Municipal de Atribuição de Benefícios Sociais aos Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures, 
sem prejuízo do disposto no artigo 10.º do presente Regulamento.

Artigo 7.º

Isenções ou reduções objetivas

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º do presente Regulamento, estão isentas do 
 pagamento das taxas previstas no Capítulo III “Urbanização e Edificação” do presente Regulamento 
as seguintes realidades:

a) As intervenções que vierem a ser definidas, para este efeito, na estratégia local de habitação;
b) As obras em imóveis classificados de interesse municipal.

2 — Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º do presente Regulamento, as áreas ocupadas por 
construções destinadas a atividades económicas beneficiam da redução de 30 % a aplicar sobre 
as taxas previstas no presente Regulamento relativas à licença ou comunicação prévia de cons-
trução de obras novas, ampliação, reconstrução ou alteração e realização, manutenção e reforço 
de  infraestruturas. Caso a sede social das empresas esteja localizada no Município de Loures, 
acresce uma redução de 30 % às referidas taxas.

3 — Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º do presente Regulamento, as intervenções em 
Áreas de Reabilitação Urbana beneficiam de uma redução de 80 % sobre as taxas previstas no 
Capítulo III “Urbanização e Edificação” do presente Regulamento aplicáveis às operações urba-
nísticas que promovam a reabilitação de imóveis ou conjunto de imóveis, bem como as demais 
operações de reabilitação urbana.

4 — As áreas de construção destinadas a serem cedidas ao Município de Loures estão isen-
tas do pagamento das taxas previstas no presente Regulamento, observando -se o disposto no 
artigo 10.º do mesmo.

5 — A ocupação temporária do espaço público pela realização de obras de conservação está 
isenta do pagamento de taxas nos primeiros 4 meses, aplicando -se a partir de tal período as taxas 
aplicáveis nos termos do presente Regulamento.

6 — A utilização e aproveitamento de terrenos municipais com explorações agrícolas de tipo 
artesanal (hortas), numa área até 500 m2 ou por reformados, está isenta do pagamento das taxas 
inerentes à utilização e aproveitamento de terrenos municipais do domínio municipal nos setores 
de atividades primário, secundário e terciário, sem prejuízo do disposto no artigo 10.º do presente 
Regulamento.

7 — A reprodução autenticada de documentos, para entrega em entidades públicas, cuja lei 
imponha este formalismo, está isenta do pagamento da respetiva taxa, observando -se para o efeito 
o disposto no artigo 10.º do presente Regulamento.
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Artigo 8.º

Reduções no âmbito das AUGI

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º do presente Regulamento, as taxas aplicáveis, nos 
termos do Capítulo III “Urbanização e Edificação”, bem como a taxa pela realização, manutenção 
e reforço de infraestruturas e a compensação por falta de áreas de cedência, aferidas à superfície 
de pavimento, relativa a habitação e seus anexos, inserida em operações de reconversão de Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), de iniciativa particular ou de iniciativa municipal com o apoio da 
Administração Conjunta, têm uma redução de 50 % se for efetuada a sua liquidação no momento 
da emissão do título de reconversão, sem prejuízo do disposto no n.º 10 do artigo 39.º e nos n.os 2 
e 4 do artigo 58.º do presente Regulamento.

2 — Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º do presente Regulamento, quando não liquidadas 
no momento da emissão do respetivo título de reconversão, as taxas referidas no número anterior 
podem ter apenas as seguintes reduções:

a) De 50 % para processos de legalização/licenciamento admitidos ao abrigo da Lei n.º 91/95, 
de 2 de setembro, na redação vigente, antes da emissão do título de reconversão, nas edificações 
unifamiliares e bifamiliares ou habitação própria e permanente;

b) De 50 % para processos de legalização/licenciamento ou comunicação prévia de edificações 
unifamiliares e bifamiliares ou habitação própria e permanente, em AUGI com título de reconversão 
emitido, por um período de três anos, contados a partir da emissão do título de reconversão, desde 
que com admissão nos serviços, nesse prazo, do respetivo procedimento;

c) De 25 % nas edificações unifamiliares e bifamiliares ou habitação própria e permanente, 
para processos de legalização em AUGI com título de reconversão emitido, até à entrada em vigor 
do presente Regulamento, excecionalmente e por um período de dois anos, contados a partir da 
entrada em vigor do presente Regulamento desde que, com admissão nos serviços, nesse prazo, 
do respetivo procedimento.

3 — Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º do presente Regulamento, as aplicáveis às ativi-
dades económicas e seus anexos, relativas à compensação por falta de áreas de cedência, aferidas 
à superfície de pavimento, inserida em operação de reconversão urbanística de AUGI, de iniciativa 
particular ou de iniciativa municipal com o apoio da Administração Conjunta, têm uma redução de 
50 %, se for efetuada a sua liquidação no momento da emissão do título de reconversão, sem 
prejuízo do disposto nos n.os 2 e 4 do artigo 58.º do presente Regulamento.

Artigo 9.º

Isenções no âmbito da revitalização urbana

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º, estão isentas as pessoas singulares ou coleti-
vas que exerçam uma atividade comercial, de serviços ou de restauração e/ou bebidas nas áreas 
delimitadas no Anexo III do presente Regulamento, do pagamento das taxas relativas à utilização 
e aproveitamento do domínio municipal com alpendres ou palas; com toldos; com bancas e expo-
sitores; com quiosques; com suportes publicitários e com esplanadas abertas, todas previstas no 
Capítulo VI “Utilização e Aproveitamento do Domínio Municipal” e das taxas relativas à produção 
de publicidade em bandeiras, bandeirolas e pendões previstas no Capítulo IX “Publicidade”, ambos 
do presente Regulamento, por um período de cinco anos, desde que se encontrem cumpridas as 
exigências constantes no Anexo IV do presente Regulamento.

2 — Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º, as intervenções efetuadas nas áreas delimitadas 
no Anexo III do presente Regulamento e que promovam a reabilitação de imóveis ou conjunto de 
imóveis estão isentas do pagamento das taxas previstas no Capítulo III “Urbanização e Edificação” 
do presente Regulamento aplicáveis às operações urbanísticas que promovam tal reabilitação.

3 — Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º do presente Regulamento, a instalação de quios-
ques nas áreas delimitadas no Anexo III deste mesmo Regulamento está isenta do pagamento 
das taxas previstas no Capítulo III “Urbanização e Edificação” do mesmo, desde que a estrutura e 
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localização do quiosque sejam enquadradas nas normas e no conceito definidos para cada Centro 
Urbano e validadas pelo serviço responsável pelo Projeto de Revitalização Urbana.

Artigo 10.º

Reconhecimento das isenções ou reduções

1 — As isenções ou reduções referidas nos n.os 1 e 3 do artigo 6.º e nos n.os 2, 4, 5, 6 e 7 do 
artigo 7.º todos do presente Regulamento são reconhecidas, nos termos do presente artigo, pelo 
serviço municipal competente em razão da matéria sobre a qual recai a isenção ou redução.

2 — As isenções referidas no n.os 2 e 4 do artigo 6.º e no n.º 3 do artigo 7.º todos do presente 
Regulamento são reconhecidas mediante despacho do Presidente da Câmara, com faculdade de 
subdelegação no Vereador com competências delegadas/subdelegadas na matéria sobre a qual 
recai a isenção, após apreciação do pedido, nos termos do presente artigo, pelo respetivo serviço 
municipal.

3 — As isenções ou reduções referidas no n.º 1 do artigo 7.º, no artigo 8.º e no artigo 9.º todos 
do presente Regulamento são reconhecidas pela Câmara Municipal de Loures, após apreciação 
do pedido, nos termos do presente artigo, pelo serviço municipal competente em razão da matéria 
sobre a qual recai a isenção ou redução.

4 — As isenções ou reduções previstas no presente Regulamento não dispensam o interessado 
de requerer as necessárias permissões administrativas.

5 — As isenções ou reduções devem ser requeridas, pelo sujeito passivo, através de requeri-
mento devidamente fundamentado, designadamente, com os seguintes elementos:

a) Identificação do requerente (sujeito passivo);
b) Documento comprovativo da qualidade em que se requer a isenção ou redução;
c) Descrição sumária dos motivos e da finalidade do pedido de isenção ou redução;
d) Comprovativo do requerimento de emissão da correspondente permissão administrativa 

ou mera comunicação prévia;
e) Documento comprovativo de qualquer outro requisito exigido para a concessão da isenção 

ou redução.

6 — Os serviços municipais sempre que considerem necessário podem solicitar, ao requerente, 
outros documentos necessários e indispensáveis à apreciação do requerimento.

7 — As falsas declarações determinam a obrigação de devolução ao Município da quantia 
integral objeto de isenção, bem como o pagamento de juros compensatórios.

8 — Os serviços municipais, ao apreciarem e remeterem o requerimento de isenção ou redução 
para decisão/deliberação, devem indicar:

a) A norma que prevê a aplicação da taxa;
b) O valor da taxa;
c) A norma em que se enquadra a isenção ou redução;
d) O fundamento do deferimento ou do indeferimento do pedido de isenção ou redução.

9 — As isenções ou reduções não são cumulativas, beneficiando o sujeito passivo da isenção 
mais vantajosa para o mesmo.

10 — As isenções ou reduções não podem ser concedidas por um período superior a 5 anos, 
sendo possível a sua renovação por uma vez com igual limite temporal, nos termos da Lei n.º 73/2013, 
de 3 de setembro.

11 — A existência de dívidas ao Município de Loures, sem processo de reclamação ou outro 
legalmente admissível, determina a impossibilidade de concessão das isenções ou reduções pre-
vistas no presente Regulamento.

12 — As isenções ou reduções não autorizam os beneficiários a utilizar meios suscetíveis de 
lesar o interesse municipal e não abrangem as indemnizações por danos causados ao património 
municipal.
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SECÇÃO III

Liquidação

Artigo 11.º

Regras gerais

1 — A liquidação consiste na determinação do montante a pagar por aplicação do presente 
Regulamento com base nos elementos fornecidos pelo sujeito passivo aos serviços municipais 
competentes, podendo ser confirmados por estes últimos.

2 — Ao valor das taxas constantes do presente Regulamento é acrescido, quando devidos, o 
Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) à taxa legal em vigor e o Imposto de Selo.

3 — As taxas diárias, mensais ou anuais são devidas por cada dia, mês, ano ou fração.
4 — O valor liquidado das taxas, incluindo os casos de aplicação de liquidação adicional e juros 

de mora ou outros, deve ser sempre em unidades de euros, pela aplicação do arredondamento 
legalmente definido.

5 — Salvo as situações em que o momento definido para o pagamento da taxa é o da apre-
sentação do pedido, o ato de liquidação, a notificar ao sujeito passivo, deve conter os seguintes 
elementos:

a) Indicação do autor que praticou o ato e a menção de delegação ou subdelegação de 
 poderes, quando exista;

b) Identificação do destinatário;
c) Enunciação dos factos ou atos que lhe deram origem;
d) Conteúdo ou sentido da decisão e respetiva fundamentação;
e) Data em que é praticado o ato;
f) Prazo para pagamento voluntário, nos termos do artigo 13.º do presente Regulamento;
g) Advertência da consequência do não pagamento, nos termos do artigo 13.º do presente 

Regulamento;
h) Indicação dos meios de defesa e prazo para reagir contra o ato, conforme disposto no 

 artigo 19.º do presente Regulamento.

6 — O direito de liquidar as taxas previstas no presente Regulamento caduca se a liquidação 
não for validamente notificada ao sujeito passivo no prazo de quatro anos a contar em que o facto 
tributário ocorreu.

Artigo 12.º

Erro na liquidação

1 — Se na liquidação das taxas se verificar que houve erros ou omissões dos quais resultaram 
perdas para o Município, promove -se a liquidação adicional.

2 — Sem prejuízo da responsabilidade contraordenacional que daí resulte, quando o erro do 
ato de liquidação for da responsabilidade do próprio sujeito passivo, nomeadamente por falta ou 
inexatidão de declarações a cuja apresentação esteja obrigado nos termos das normas legais e 
regulamentares aplicáveis, este é responsável pelo pagamento de juros compensatórios e pelas 
despesas que a sua conduta tenha provocado.

3 — O sujeito passivo é notificado, por carta registada com aviso de receção, para no prazo 
de 15 dias, pagar a diferença, sob pena de cobrança através de execução fiscal.

4 — Da notificação referida no número anterior deve constar:

a) Indicação da entidade que praticou o ato e a menção de delegação ou subdelegação de 
poderes, quando exista;

b) Identificação do destinatário;
c) Enunciação dos factos ou atos que lhe deram origem;
d) Conteúdo ou sentido da decisão e respetiva fundamentação;
e) Data em que é praticado o ato;
f) Prazo para pagamento, nos termos do presente artigo;
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g) Advertência da consequência do não pagamento, nos termos do presente artigo;
h) Indicação dos meios de defesa e prazo para reagir contra o ato, conforme disposto no 

 artigo 19.º do presente Regulamento.

5 — Quando haja sido liquidada quantia superior à devida devem os serviços municipais, 
independentemente de reclamação, promover a revisão do ato de liquidação e a restituição ao 
interessado da importância indevidamente paga.

6 — No caso de revisão do ato de liquidação por iniciativa do sujeito passivo, deve o mesmo 
apresentar requerimento devidamente instruído com fundamentação e elementos necessários à 
sua procedência.

7 — Não há lugar a liquidação adicional ou a restituições de quantias indevidamente recebidas 
uma vez decorrido o prazo legal de caducidade do direito à liquidação em causa, nos termos do 
n.º 6 do artigo 11.º

SECÇÃO IV

Pagamento

Artigo 13.º

Regras gerais

1 — As taxas extinguem -se através do seu pagamento ou de outras formas de extinção nos 
termos da Lei Geral Tributária.

2 — As taxas podem ser pagas em moeda corrente, cheque, débito em conta, transferência 
bancária e vale postal.

3 — No caso de não ser estabelecido outro prazo de pagamento ou do pagamento dever ser 
efetuado no momento da liquidação, o prazo de pagamento voluntário é de 30 dias após a notifi-
cação do ato de liquidação.

4 — Os prazos para pagamento são contínuos, isto é, não se suspendem aos sábados, do-
mingos e feriados. Caso o prazo termine num sábado, domingo, dia feriado ou de tolerância de 
ponto transfere -se para o primeiro dia útil imediatamente seguinte.

5 — Findo o prazo de pagamento voluntário das taxas, começam a vencer -se juros de mora 
à taxa legal.

6 — Findo o prazo de pagamento voluntário será extraída, pelos serviços competentes, certidão 
de dívida que servirá de base à instrução do processo de execução fiscal nos termos do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário.

Artigo 14.º

Pagamento em prestações

1 — Compete ao Presidente da Câmara, com faculdade de subdelegação no Vereador com 
competências delegadas/subdelegadas na matéria sobre a qual recai o pedido, autorizar o paga-
mento em prestações das taxas e das compensações previstas no presente Regulamento, desde 
que o valor da taxa ou outra receita seja igual ou superior a 150,00 € e se encontrem reunidas as 
condições para o efeito, designadamente mediante a prévia comprovação, pelo sujeito passivo, de 
que a sua situação económica não lhe permite o pagamento integral da dívida de uma vez só no 
prazo legal ou regulamentarmente estabelecido.

2 — O pagamento em prestações pode ser fracionado até ao máximo de 24 prestações men-
sais, sendo que o valor mínimo de cada uma não pode ser inferior a 150 €.

3 — O pagamento em prestações não é aplicável às taxas devidas pelas meras comunicações 
prévias, comunicações prévias e autorizações.

4 — O requerimento para pagamento em prestações deve conter a identificação do requerente, 
a natureza e montante da dívida e o número de prestações pretendido, bem como os motivos que 
fundamentam o pedido.
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5 — O requerimento deve ser instruído pelo requerente com documentos aptos a demonstrar 
a incapacidade de pagamento integral da taxa de uma só vez.

6 — No caso de deferimento do pedido, o valor de cada prestação mensal corresponderá 
ao total da dívida dividido pelo número de prestações autorizado, acrescendo ao valor de cada 
prestação os juros de mora contados sobre o respetivo montante desde o termo do prazo para 
pagamento até à data do pagamento efetivo de cada uma das prestações.

7 — O pagamento de cada prestação deve ocorrer até ao dia 8 do mês a que esta correspon-
der, salvo se outro prazo for estabelecido.

8 — A falta de pagamento de qualquer prestação determina o vencimento imediato das seguin-
tes, assegurando -se a execução fiscal da dívida remanescente mediante a extração da respetiva 
certidão de dívida.

9 — A autorização do pagamento em prestações das compensações, da taxa devida pela 
realização, reforço e manutenção das infraestruturas urbanísticas, bem como das taxas devidas 
pela emissão dos alvarás de licença de loteamento, obras de urbanização e obras de edificação e 
comunicações prévias está condicionada à prestação de caução, nos termos da lei (Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação).

10 — Na situação prevista no número anterior o número de prestações mensais autorizadas 
não pode ultrapassar o termo do prazo de execução fixado no respetivo alvará.

11 — A entrega de qualquer título ocorre aquando da prestação da caução ou do pagamento 
integral das prestações autorizadas.

Artigo 15.º

Dação em cumprimento

1 — As taxas devidas no âmbito do presente Regulamento podem ser pagas total ou par-
cialmente através da dação em cumprimento sempre que se considere que tal é compatível com 
o interesse público e sempre mediante avaliação, pelos serviços municipais, dos bens dados em 
pagamento.

2 — O pedido de pagamento através da dação em cumprimento deve ser realizado através 
de requerimento do sujeito passivo, que deve ser fundamentado e conter a indicação dos bens a 
ceder e a indicação de todos os elementos necessários à determinação do interesse público no 
caso concreto.

3 — Compete à Câmara Municipal deliberar autorizar a dação em cumprimento, aprovando o 
documento que a formalize, o qual deverá conter, designadamente, a informação e os elementos 
mencionados no n.º 1 do presente artigo.

Artigo 16.º

Compensação

1 — As taxas devidas no âmbito do presente Regulamento podem ser pagas total ou parcial-
mente por compensação sempre que se considere que tal é compatível com o interesse público e 
sempre após verificação, pelos serviços municipais, dos créditos a compensar.

2 — O pedido de pagamento por compensação deve ser realizado através de requerimento do 
sujeito passivo, que deve ser fundamentado e conter a indicação dos créditos a ceder e a indicação 
de todos os elementos necessários à determinação do interesse público no caso concreto.

3 — Compete à Câmara Municipal deliberar autorizar a compensação, aprovando o documento 
que a formalize, o qual deverá conter, designadamente, a informação e os elementos mencionados 
no n.º 1 do presente artigo.

Artigo 17.º

Sub -rogação

A requerimento do sujeito passivo, devidamente fundamentado, a Câmara Municipal pode 
aceitar o pagamento total ou parcial das taxas por terceiros, com sub -rogação, desde que cumpri-
dos os requisitos legais exigidos.
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SECÇÃO V

Disposições finais

Artigo 18.º

Prescrição

1 — As dívidas por taxas prescrevem no prazo de oito anos a contar da data em que o facto 
tributário ocorreu.

2 — A citação, a reclamação e a impugnação interrompem a prescrição.
3 — A paragem dos processos de reclamação, impugnação e execução fiscal por prazo 

 superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar a interrupção da prescri-
ção, somando -se, neste caso, o tempo que decorreu após aquele período ao que tiver decorrido 
até à data da autuação.

Artigo 19.º

Garantias

1 — O sujeito passivo das taxas pode reclamar ou impugnar a respetiva liquidação.
2 — A reclamação é deduzida perante o órgão que efetuou a liquidação da taxa no prazo de 

30 dias a contar da notificação da liquidação.
3 — A reclamação presume -se indeferida para efeitos de impugnação judicial se não for 

 decidida no prazo de 60 dias.
4 — Do indeferimento tácito ou expresso cabe impugnação judicial para o tribunal administrativo 

e fiscal da área do Município, no prazo de 60 dias a contar do indeferimento.
5 — A impugnação judicial depende da prévia dedução de reclamação.
6 — Não podem ser negadas prestações de serviços, a emissão de licenças/autorizações/

comunicações prévias ou outras permissões administrativas, a utilização de bens do domínio  público 
e privado do Município em razão do não pagamento de taxas, quando o sujeito passivo tiver dedu-
zido reclamação ou impugnação e for prestada, nos termos da lei, garantia idónea.

SECÇÃO VI

Cálculo financeiro

Artigo 20.º

Fórmula de cálculo

O valor das taxas previstas no presente Regulamento é apurado com base na seguinte fórmula:

∑ [(Ct + PPI) * ¥] * μ *ß)

onde:

Ct — Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo;
PPI — Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimentos);
¥ — Tempo médio de execução;
μ — Beneficio auferido pelo particular;
ß — Incentivo/Desincentivo à pratica de certos atos ou operações — (impacto ambiental, 

qualificação urbanística, impacto social).

Artigo 21.º

Fundamentação económico -financeira

A fundamentação económico -financeira do valor das taxas previstas no presente Regulamento 
consta do Anexo I que faz parte integrante do mesmo.
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CAPÍTULO II

Administração geral

SECÇÃO I

Atos administrativos e contratos

Artigo 22.º

Atos administrativos

1 — A prática dos atos administrativos e a satisfação administrativa das pretensões de carácter 
particular que se seguem estão sujeitas ao pagamento, pelo requerente, das respetivas taxas, a 
cobrar por unidade salvo estipulação em contrário, no momento da apresentação da pretensão:

a) Averbamento não especificado no presente Regulamento — 5,00 €;
b) Certidão — 22,00 €;
c) Fotocópia autenticada — 22,00 €;
d) Fotocópia simples, por página — 0,25 €;
e) Termo de abertura e encerramento em livros sujeitos a esta formalidade, por cada livro — 

5,00 €;
f) Termo de entrega de documentos juntos a processos cuja restituição haja sido autori-

zada — 5,00 €;
g) Termo de responsabilidade, identidade, idoneidade, justificação administrativa ou seme-

lhante — 5,00 €;
h) Rubrica em livros, processos, documentos, quando legalmente exigida, por cada rubrica — 

1,00 €;
i) Reprodução por meio visual de documento administrativo — 13,00 €;
j) Reprodução por meio digital de documento administrativo — 16,00 €;
k) Fornecimento, mediante requerimento, do registo sonoro das reuniões/sessões dos órgãos 

autárquicos, ou de outros atos administrativos, por cada período de uma hora ou fração — 35,00 €;
l) Registo de minas e nascentes de água mineromedicinais — 91,00 €.

2 — O montante a cobrar pela componente municipal do serviço prestado no âmbito da Lei 
n.º 37/2006, de 9 de agosto, e da Portaria n.º 1334 -D/2010, de 31 de dezembro, com as respetivas 
alterações, é de 50 % sobre o valor da taxa fixada nos termos daquela mesma Portaria.

SECÇÃO II

Recintos itinerantes e improvisados

Artigo 23.º

Recintos itinerantes

Pela licença de instalação e de funcionamento de recinto itinerante, é devida, pelo requerente, 
no momento da sua emissão, a seguinte taxa, a cobrar por unidade e por dia — 8,00 €.

Artigo 24.º

Recintos improvisados

Pela licença de instalação e de funcionamento de recinto improvisado, é devida, pelo reque-
rente, no momento da sua emissão, a seguinte taxa, a cobrar por unidade e por dia — 11,00 €.
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SECÇÃO III

Disposição final

Artigo 25.º

Utilização e aproveitamento do domínio municipal

A utilização do domínio municipal está sujeita ao pagamento da taxa correspondente consa-
grada no Capítulo “Utilização e aproveitamento do domínio municipal”.

CAPÍTULO III

Urbanização e edificação

SECÇÃO I

Informação prévia

Artigo 26.º

Saneamento e apreciação

1 — Pelo saneamento e apreciação do pedido de informação prévia ao abrigo do n.º 1 do 
 artigo 14.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação é devida, pelo requerente, no momento 
da apresentação do requerimento a taxa de saneamento e apreciação — 180,00 €.

2 — Pelo saneamento e apreciação do pedido de informação prévia ao abrigo do n.º 2 do 
 artigo 14.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação é devida, pelo requerente, no momento 
da apresentação do requerimento:

a) Taxa de saneamento — 180,00 €;
b) Taxa de apreciação — 0,25 € por m2 da superfície de pavimento preconizada.

SECÇÃO II

Operações de loteamento e obras de urbanização

Artigo 27.º

Saneamento e apreciação

Pelo saneamento e apreciação de pedido de licença ou comunicação prévia para efeitos 
de realização de operação de loteamento e obras de urbanização são devidas, pelo requerente 
ou comunicante, no momento da apresentação do requerimento ou comunicação, a seguinte 
taxa — 180,00 €.

Artigo 28.º

Licença ou comunicação prévia de loteamento e obras de urbanização

Pela licença ou comunicação prévia de loteamento e respetivas obras de urbanização é 
devida, pelo titular, a taxa apurada de acordo com os seguintes critérios cumulativos e valores 
respetivos:

a) 70,00 €, por cada mês licenciado ou preconizado para a concretização das obras previstas;
b) Valor a cobrar por m2 de superfície de pavimento destinada a:

b1) Habitação — 0,90 €;
b2) Terciário — 1,10 €;
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b3) Equipamentos (em domínio privado) — 1,00 €;
b4) Turismo — 1,25 €;
b5) Atividades industriais — 0,30 €;
b6) Atividades de logística — 0,35€
b7) Estacionamentos (para além da dotação regulamentar imposta) — 0,50 €;
b8) Outros — 1,00 €;

c) Valor determinado relativamente à taxa pela realização, manutenção e reforço de infraes-
truturas, nos termos do artigo 39.º do presente Regulamento;

d) Caso a licença ou comunicação prévia respeite informação prévia favorável em vigor, nos 
termos do n.º 2 do artigo 14.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, na data de instrução 
da pretensão, à parcela de cálculo mencionada na alínea b) do presente artigo, será descontado o 
valor cobrado nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 26.º do presente Regulamento.

Artigo 29.º

Alteração à licença ou comunicação prévia de loteamento

1 — Pelo saneamento e apreciação de pedido de alteração à licença ou comunicação prévia de 
operação de loteamento é devida, pelo requerente ou comunicante, no momento da apresentação 
do requerimento ou comunicação, a seguinte taxa — 180,00 €.

2 — Pelo aditamento ao alvará de loteamento decorrente da alteração requerida é devida a 
taxa calculada de acordo com os critérios mencionados no artigo anterior, aplicados à variação de 
área de construção e de usos resultante, quando tal variação for positiva.

Artigo 30.º

Licença ou comunicação prévia de obras de urbanização

1 — Pela licença ou comunicação prévia de obras de urbanização não previstas no artigo 28.º 
do presente Regulamento é devida, pelo titular, a taxa apurada de acordo com os seguintes critérios 
cumulativos e valores respetivos:

a) 70,00 €, por cada mês de licença ou preconizado para a concretização das obras previstas;
b) 12,00 €, por m2 de área de intervenção.

2 — Pela licença ou comunicação prévia de obras de urbanização, na sequência de emissão 
de certidão do Plano de Pormenor com efeitos registais, nos termos do Regime Jurídico dos Instru-
mentos de Gestão do Território, são devidas, pelo titular as taxas a cobrar nos termos do artigo 28.º 
do presente Regulamento, tomando em consideração a capacidade de edificação preconizada no 
Plano de Pormenor respetivo.

Artigo 31.º

Liquidação e pagamento

1 — As taxas devidas pelas licenças previstas nos artigos 28.º e 30.º do presente Regulamento 
são liquidadas no momento em que seja deferido o respetivo pedido de licenciamento, sendo 
 notificado o titular do montante da taxa a pagar.

2 — As taxas aplicáveis nos termos dos artigos 28.º e 30.º do presente Regulamento para 
execução de obra no âmbito da comunicação prévia são liquidadas no final do prazo previsto para 
a respetiva apreciação liminar.

3 — Após a notificação do ato de liquidação e do deferimento do pedido, o titular da licença 
ou da comunicação prévia dispõe do prazo fixado no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
para o pagamento das respetivas taxas.



N.º 20 29 de janeiro de 2021 Pág. 400

Diário da República, 2.ª série PARTE H

Artigo 32.º

Prorrogações

Pela prorrogação dos prazos para realização das obras de urbanização é devido o pagamento, 
no momento da sua concessão, pelo requerente, das seguintes taxas, apuradas com base nos 
seguintes critérios, em função da área de intervenção e do período de tempo adicional requerido:

a) 1.ª prorrogação — 0,15 €, por m2 e por mês;
b) 2.ª prorrogação (acabamentos) — 0,30 €, por m2 e por mês desde que por prazo inferior 

ao da 1.ª prorrogação e sucessivamente agravado para o dobro quando ultrapassados sucessivos 
períodos equivalentes ao prazo da 1.ª prorrogação

SECÇÃO III

Obras de edificação e demolição

Artigo 33.º

Saneamento e apreciação

Pelo saneamento e apreciação de pedido de obras de edificação, incluídas no âmbito da 
alínea a) do artigo 2.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, bem como de pedido de 
obras de demolição, sujeitas a licença ou comunicação prévia é devida, pelo requerente ou comuni-
cante, no momento da apresentação do requerimento ou comunicação, a seguinte taxa — 180,00 €.

Artigo 34.º

Licença ou comunicação prévia de construção

1 — Pela licença ou comunicação prévia de obras de edificação, incluídas no âmbito definido 
no artigo anterior, é devida, pelo titular, a taxa apurada de acordo com os seguintes critérios cumu-
lativos e valores respetivos:

a) 70,00 €, por cada mês de licença ou preconizado para a concretização das obras previstas;
b) Valor a cobrar por metro linear, destinado a muros e vedações — 1,50 €;
c) Valor, a cobrar por m2, de superfície de pavimento destinada a:

c1) Habitação — 3,00 €;
c2) Terciário — 3,50 €;
c3) Equipamentos — 3,50 €;
c4) Turismo — 3,50 €;
c5) Atividades industriais — 3,00 €;
c6) Atividades de logística — 3,50 €;
c7) Terraços — 1,50 €;
c8) Outros — 2,00 €;

d) Valor a cobrar por m3 de volume de construção destinado a piscinas — 2,00 €;
e) Nas obras de edificação não abrangidas por alvará de loteamento ou servidos por obras de 

urbanização licenciadas nos termos do n.º 2 do artigo 30.º do presente Regulamento, valor determi-
nado relativamente à taxa pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas, nos termos do 
artigo 39.º do presente Regulamento, calculado pela diferença entre o valor aplicável à ocupação 
preconizada e o valor que seria aplicável à ocupação precedente devidamente licenciada;

f) Quando as obras a realizar se refiram a ampliação de construção existente e devidamente 
legalizada, para efeitos das alíneas b), c), d) e e) do presente artigo apenas são contabilizáveis as 
construções ou espaços que integram a ampliação em questão;
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g) Quando as obras a realizar se refiram a alterações, com modificação de uso, tem lugar a 
aplicação dos critérios mencionados nas alíneas c), d) e e) do presente artigo, calculados pela dife-
rença entre o valor aplicável ao uso preconizado e o valor aplicável ao uso preexistente licenciado, 
caso tal diferença seja positiva;

h) Caso a licença ou comunicação prévia respeite informação prévia favorável em vigor, nos 
termos do n.º 2 do artigo 14.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, à parcela de cálculo 
mencionada na alínea c) do presente artigo, desta será descontado o valor cobrado nos termos da 
alínea b) do n.º 2 do artigo 26.º do presente Regulamento.

2 — As taxas devidas pela licença prevista neste artigo são liquidadas no momento em que 
seja deferido o respetivo pedido de licenciamento, sendo notificado o titular do montante da taxa 
a pagar.

3 — As taxas aplicáveis para a execução de obra previstas neste artigo, no âmbito da comu-
nicação prévia, são liquidadas no final do prazo previsto para a respetiva apreciação liminar.

4 — Após a notificação do ato de liquidação e do deferimento do pedido, o titular da licença 
ou da comunicação prévia dispõe do prazo fixado no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
para o pagamento das respetivas taxas.

Artigo 35.º

Obras de demolição não previstas em obras de reconstrução

Pela licença de obras de demolição não previstas em obras de reconstrução é devida, pelo 
titular, a taxa apurada de acordo com o seguinte critério:

a) Por cada mês de licença para a realização das obras — 70,00 €.

Artigo 36.º

Prorrogações

Pela prorrogação dos prazos para realização das obras mencionadas nos artigos 34.º e 35.º 
do presente Regulamento é devido o pagamento, no momento da sua concessão, pelo requerente, 
das seguintes taxas, apuradas com base no período de tempo adicional requerido:

a) 1.ª prorrogação — 140,00 €, por mês;
b) 2.ª prorrogação — 210,00 €, por mês.

SECÇÃO IV

Trabalhos de remodelação

Artigo 37.º

Saneamento e apreciação

Pelo saneamento e apreciação de pedido de trabalhos de remodelação de terrenos, definidos 
na alínea m) do artigo 2.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, sujeitas a licença ou 
comunicação prévia é devida, pelo requerente ou comunicante, no momento da apresentação do 
requerimento ou comunicação a seguinte taxa — 180,00 €.

Artigo 38.º

Licença ou comunicação prévia

Pela licença ou comunicação prévia para trabalhos de remodelação de terrenos, definidos na 
alínea m) do artigo 2.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, é devida, pelo titular, no 
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momento do pedido de emissão de licença ou comunicação prévia, a taxa calculada de acordo com 
os critérios estabelecidos no artigo 30.º relativo às obras de urbanização.

SECÇÃO V

Realização, manutenção e reforço de infraestruturas

Artigo 39.º

Realização, manutenção e reforço de infraestruturas

1 — A taxa pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas cujos correspondentes 
custos já estejam programados e assumidos pelo Município, é aplicável às seguintes operações 
urbanísticas, em ordem ao acréscimo de ocupação urbana preconizada, imputada aos respetivos 
titulares:

a) Operação de loteamento;
b) Obras de urbanização não integradas em operações de loteamento;
c) Obras de construção ou ampliação, ou legalização de construções existentes em parcela 

ou lote, desde que este não resulte de alvará de loteamento ou não seja servido por obras de 
 urbanização licenciadas nos termos do n.º 2 do artigo 30.º do presente Regulamento.

2 — A determinação da taxa aplicável é calculada em função da edificação nova a realizar, 
existente a legalizar, ou preconizada, caso se trate de operação de loteamento ou execução de 
plano de pormenor com idênticos efeitos registrais, de acordo com o seguinte critério:

a) Valor a cobrar por m2 de superfície de pavimento destinada a:

a1) Habitação — 9,00 €;
a2)Terciário — 10,00 €;
a3) Turismo — 10,50 €;
a4) Atividades industriais — 6,00 €;
a5) Atividades de logística — 9,00 €;
a6) Estacionamento (para além da dotação regulamentar imposta — 10,00 €;
a7) Outros — 8,00 €.

3 — A taxa pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas é aplicável sem prejuízo 
da realização das obras de urbanização previstas na operação do loteamento ou das obras de 
arranjo do local da obra pelo titular da licença ou comunicação prévia.

4 — No caso de se verificar a situação prevista nos n.os 1 e 3 do artigo 25.º do Regime  Jurídico 
da Urbanização e Edificação, reduz às taxas previstas no n.º 2 do presente artigo, 30 % a  executar 
fora do perímetro do loteamento, até ao máximo de metade do montante apurado no n.º 2 do 
 presente artigo.

5 — Como a taxa aplicável se aplica apenas a edificação nova, será sempre deduzida a área 
de construção preexistente a remover desde que a mesma se encontre devidamente licenciada.

6 — Nas AUGI, à taxa devida nos termos deste artigo, são deduzidos, até ao limite do valor 
das taxas a liquidar e mediante deliberação da Câmara Municipal, os seguintes montantes, des-
pendidos pela respetiva Administração Conjunta:

a) Montante despendido na realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas, 
fora do polígono da AUGI;

b) Montante despendido na manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas, dentro do 
polígono da AUGI;

c) Montante despendido na realização de levantamentos topográficos atualizados, de estudos 
de caraterização geotécnica, necessários à reconversão da AUGI.
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7 — As taxas devidas nos termos deste artigo são liquidadas no momento em que seja deferido 
o respetivo pedido de licenciamento, sendo notificado o titular do montante da taxa a pagar.

8 — As taxas aplicáveis previstas neste artigo, no âmbito da comunicação prévia, são liquida-
das no final do prazo previsto para a respetiva apreciação liminar.

9 — Após a notificação do ato de liquidação e do deferimento do pedido, o titular da licença 
da comunicação prévia dispõe do prazo fixado no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
para o pagamento das respetivas taxas.

10 — Sem prejuízo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 8.º do presente Regulamento, nas AUGI, 
o pagamento das taxas urbanísticas previstas neste artigo é diferido para o momento estabelecido 
para a legalização/licenciamento ou comunicação prévia das construções, a calcular na proporção 
dos parâmetros urbanísticos previstos para cada lote.

SECÇÃO VI

Utilização e aproveitamento do domínio municipal por motivos de obras

Artigo 40.º

Utilização e aproveitamento do domínio municipal

A utilização e aproveitamento do domínio municipal por motivo de obras de construção, recons-
trução, demolição, conservação, alteração, está sujeita ao pagamento, no momento da emissão 
de licença ou da comunicação prévia, pelo utilizador, da taxa calculada pela área afetada, nas 
condições admitidas, e pelo tempo, contabilizado até à completa reposição das condições originais 
do domínio municipal utilizado, conforme as seguintes situações:

a) Ocupação com área vedada por tapumes ou outros resguardos ao nível do solo:

a1) Em espaços de circulação pedonal, que salvaguarde a libertação de corredor de cir-
culação integralmente desobstruído de largura mínima de 2,20 m, no mesmo lado do espaço 
 afetado — 2,50 €, por m2 e por mês;

a2) Em espaço de circulação pedonal que não satisfaça a condição mencionada no ponto 
anterior — 5,00 €, por m2 e por mês;

a3) Em espaço público de utilização rodoviária com condicionamento do seu desempenho — 
10,00 €, por m2 e por mês;

b) Ocupação do espaço aéreo, libertando a fruição pública ao nível do solo, adequada ao uso 
vocacional (pedonal ou rodoviário) em condições de segurança e sem prejuízo da capacidade de 
circulação original — 1,25 €, por m2 e por mês;

c) A ocupação temporária do espaço público fora de tapumes ou outros resguardos por motivo 
de obras de construção, reconstrução, demolição, conservação, alteração está sujeita ao pagamento, 
no momento da emissão de licença ou da comunicação prévia, pelo utilizador, da taxa calculada 
pela conjugação dos seguintes critérios:

c1) A cobrar por dia — 15,00 €;
c2) À taxa prevista na alínea anterior acresce, cobrar por m2 de domínio municipal utili-

zado — 2,50 €;

d) Por motivo de abertura de valas está sujeita ao pagamento, no momento da emissão de 
licença, pelo utilizador, das seguintes taxas:

d1) A cobrar por dia — 15,00 €;
d2) À taxa prevista na alínea anterior acresce, cobrar por m3 de domínio municipal utili-

zado — 3,00 €.
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SECÇÃO VII

Licença parcial

Artigo 41.º

Licença parcial

1 — Pela licença parcial prevista nos n.os 6 e 7 do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização 
e Edificação, é cobrada, ao respetivo titular, no momento em que é pedida a emissão de licença, a 
taxa de 30 % do valor da taxa devida para emissão do alvará de licença de construção definitiva.

2 — O valor pago ao abrigo do n.º 1 do presente artigo é abatido aquando da liquidação da 
taxa devida pela licença definitiva.

SECÇÃO VIII

Obras inacabadas

Artigo 42.º

Saneamento e apreciação

Pelo saneamento e apreciação do pedido para obras inacabadas é devida, pelo requerente, 
no momento da apresentação do requerimento, a seguinte taxa — 180,00 €.

Artigo 43.º

Licença ou comunicação prévia

Pela licença ou comunicação prévia prevista no artigo 88.º do Regime Jurídico da Urbanização 
e da Edificação é devida, pelo titular, no momento do pedido de emissão de licença ou da comu-
nicação prévia, a taxa calculada de acordo com os critérios estabelecidos para a 2.ª prorrogação 
constante no artigo 32.º do presente Regulamento ou no 36.º deste mesmo Regulamento, consoante 
se trate de obras de urbanização ou de obras de edificação respetivamente.

SECÇÃO IX

Utilização de edifícios ou suas frações

Artigo 44.º

Saneamento e apreciação

Pelo saneamento e apreciação para emissão de autorização de utilização de edifícios ou 
suas frações, ou alteração de utilização, é devida, pelo requerente, no momento da apresentação 
do requerimento, a seguinte taxa — 180,00 €.

Artigo 45.º

Autorização ou alteração de utilização

1 — Pela autorização de utilização ou alteração de utilização é devida, pelo titular, a taxa 
calculada de acordo com o seguinte critério:

a) Por m2 de superfície de pavimento:

a1) Habitação — 0,80 €;
a2) Terciário — 1,00 €;
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a3) Equipamento — 0,85 €;
a4) Turismo — 1,20 €;
a5) Atividades Industriais — 0,30 €;
a6) Atividades de Logística — 0,40 €;
a7) Outros — 0,85 €.

2 — As taxas devidas pelas autorizações ou alterações previstas neste artigo são liquidadas 
no momento em que seja deferido o respetivo pedido de autorização, sendo notificado o titular do 
montante da taxa a pagar.

3 — Após a notificação do ato de liquidação e do deferimento do pedido, o titular da autoriza-
ção ou da alteração dispõe do prazo fixado no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação para 
o pagamento das respetivas taxas.

4 — As taxas previstas nos números anteriores são devidas pela autorização de utilização de 
edificação nova ou alteração de utilização de edifício reconstruído, ampliado ou alterado.

SECÇÃO X

Vistorias e inspeções

Artigo 46.º

Disposições genéricas

1 — As vistorias só são realizadas depois de pagas as respetivas taxas.
2 — O pagamento das taxas previstas nesta secção é efetuado no ato de entrega do reque-

rimento.

Artigo 47.º

Receção provisória ou definitiva de obras de urbanização

1 — Pela realização de vistoria para efeitos de receção provisória ou definitiva de obras de 
urbanização é devida, pelo requerente, no momento de apresentação do pedido para receção das 
obras, a taxa, calculada em função dos seguintes critérios:

a) Área de intervenção inferior a 20.000 m2 — 200,00 €
b) Área de intervenção igual ou superior a 20.000 m2 e inferior a 100.000 m2 — 250,00 €;
c) Área de intervenção superior a 100.000 m2 — 350,00 €.

2 — Caso se verifique a necessidade de realização de nova vistoria, provisória ou definitiva das 
obras de urbanização, por não se terem verificado condições de receção em vistoria precedente, 
as taxas mencionadas no número anterior serão agravadas uma vez e meia relativamente às taxas 
cobradas na vistoria antecedente.

Artigo 48.º

Constituição propriedade horizontal

Pela realização de vistorias para constituição de propriedade horizontal é devida, pelo reque-
rente, a seguinte taxa a cobrar por fração ou unidade de ocupação — 30,00 €.

Artigo 49.º

Dever de conservação

Pela realização de vistorias para efeitos dos artigos 12.º do Regulamento Geral de Edifica-
ções Urbanas e 89.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, é devida, pelo requerente, 
a seguinte taxa a cobrar por fração ou unidade de ocupação — 50,00 €.
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Artigo 50.º

Ascensores, monta -cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes

Pela realização de inspeções periódicas ordinárias, extraordinárias e reinspeções a ascenso-
res, monta -cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes é devida, pelo requerente, por unidade, 
a seguinte taxa — 95,00 €.

Artigo 51.º

Outras vistorias

Pela realização de outras vistorias não previstas no presente capítulo é devida, pelo reque-
rente, a seguinte taxa — 192,00 €.

SECÇÃO XI

Legalização de operações urbanísticas

Artigo 52.º

Saneamento e apreciação

Pelo saneamento e apreciação de pedido de legalização de operações urbanísticas, sujeitas 
a licença ou comunicação prévia, nos termos do n.º 1 do artigo 102.º -A do Regime Jurídico da 
 Urbanização e Edificação, é devida, pelo requerente ou comunicante, no momento da apresentação 
do requerimento ou comunicação, a seguinte a taxa — 180,00 €.

Artigo 53.º

Licença ou comunicação prévia

Pela licença ou comunicação prévia de legalização de operação urbanística, nos termos do 
n.º 1 do artigo 102.º -A do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, é devida, conforme o tipo de 
operação em concreto, o dobro da taxa calculada de acordo com critérios definidos na alínea b) do 
n.º 1 e no n.º 2 ambos do artigo 30.º, nas alíneas b), c) e d) do artigo 34.º e no artigo 38.º, sendo neste 
artigo, na referência ao artigo 30.º, excluída a sua alínea a), todos do presente Regulamento.

Artigo 54.º

Legalização oficiosa

Nas situações em que haja lugar ao procedimento de legalização oficiosa, não havendo lugar ao 
saneamento e apreciação, a taxa devida a imputar ao titular do prédio que respeita à operação urba-
nística em questão, será apurada de acordo com os critérios estipulados no artigo anterior, acrescida 
de 100 % ao valor total apurado.

SECÇÃO XII

Atos administrativos

Artigo 55.º

Atos administrativos

A prática dos atos administrativos e a satisfação administrativa das pretensões de carácter 
particular que se seguem ficam sujeitas ao pagamento, pelo requerente, das respetivas taxas, a 
cobrar por unidade salvo estipulação em contrário, no momento da apresentação da pretensão:

a) Averbamentos em processos de licença ou comunicação prévia de obra em nome do reque-
rente ou comunicante, do titular do alvará de construção ou do título de registo emitido pelo Instituto 
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dos Mercados Públicos, do Imobiliários de Construção — IMPIC, I. P., responsável por qualquer 
dos projetos apresentados, do Diretor de Obra ou Diretor da Fiscalização de Obra — 40,00 €;

b) Pelo depósito do exemplar da ficha técnica de habitação, por cada fogo — 22,00 €;
c) Desselagem de máquinas, aparelhos e demais equipamentos de estabelecimentos indus-

triais — 14,00 €;
d) Reprodução de desenhos em papel:

d1) A preto e branco:

i) A4 e A3, por página — 3,60 €;
ii) Formatos superiores a A3, por m2 — 6,50 €;

d2) A cores:

i) A4 e A3, por página — 11,50 €;
ii) Formatos superiores a A3, por m2 — 17,00 €;

e) Fornecimento de impressos a que se referem os artigos 12.º e 78.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação — 5,00 €;

f) Reprodução de peças processuais urbanísticas em suporte digital:

f 1) Documentos digitais constantes de processos, por unidade — 2,00 €;
f 2) Documentos em papel constantes de processos, por página — 3,50 €;
f 3) Em suporte digital (CD ou outro similar) acresce aos valores constantes nos pontos f 1) 

e f 2) — 1,50 €;
f 4) Considera -se unidade cada documento instrutório ou outro documento constante no processo.

Artigo 56.º

Pedidos de destaque

1 — Pela apreciação de pedidos autónomos de operações de destaque ou operações de 
desanexação com anexação de parcelas, é devida pelo requerente, no momento da entrega do 
pedido, a seguinte taxa — 180,00 €.

2 — Acresce a taxa pela emissão da certidão respetiva, quando requerida.

CAPÍTULO IV

Compensação de áreas de cedência em falta

Artigo 57.º

Regime geral

1 — Para o efeito de aplicação do estabelecido nos n.os 4 e 5 do artigo 44.º do Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação, para determinação do valor da compensação de áreas de cedência 
em falta determinadas pelo licenciamento de operações de loteamento ou de outras operações 
urbanísticas enquadradas nos n.os 5 e 6 do artigo 57.º daquele Regime Jurídico, estabelecem -se 
os seguintes critérios de cálculo, conforme a localização da operação de urbanística em questão, 
sem prejuízo do número e artigo seguintes:

a) A sul da CREL — 200,00 €, por m2 de área de cedência em falta;
b) A norte da CREL — 120,00 €, por m2 de área de cedência em falta.

2 — Para o efeito de aplicação do estabelecido nos n.os 4 e 5 do artigo 44.º do Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação, o valor da compensação de áreas de cedência em falta determinadas 
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pelo licenciamento de operações de loteamento destinado a atividades económicas com uso domi-
nante ou de outras operações urbanísticas destinadas a atividades económicas com uso dominante 
enquadradas nos n.os 5 e 6 do artigo 57.º daquele Regime Jurídico, é de 100,00 €, a cobrar por m2 
de área de cedência em falta.

3 — O pagamento da compensação devida nos termos dos números anteriores é condição da 
emissão do alvará de loteamento, da licença de construção ou da comunicação prévia conforme a 
operação urbanística em questão.

4 — Nas situações em que se admita o pagamento em espécie, este deve corresponder ao 
valor apurado de acordo com os critérios estabelecidos no presente artigo, e, para efeitos do n.º 3, 
passar para o domínio privado do Município ou caucionado, no valor em questão, na forma de 
garantia bancária autónoma à primeira solicitação, hipoteca sobre bens imóveis propriedade do 
requerente, depósito em dinheiro ou seguro -caução.

Artigo 58.º

Regime aplicável às Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI)

1 — Em AUGI, a determinação do valor da compensação pela falta de áreas de cedência ao 
domínio municipal, far -se -á pela seguinte fórmula:

TC AC = (AC – ACL) * [TC * (AC – ACL)/AC)]

sendo:

TC AC — taxa de compensação de área de cedência para equipamentos de utilização coletiva 
e/ou para espaços verdes públicos;

TC — taxa de compensação prevista no n.º 1 do artigo anterior;
AC — área de cedência para equipamentos de utilização coletiva e/ou para espaços verdes 

públicos;
ACL — área de cedência para equipamentos de utilização coletiva prevista no projeto de 

loteamento e/ou para espaços verdes públicos.

2 — Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo anterior, o pagamento da compensação, na 
proporção dos parâmetros urbanísticos previstos para cada lote, poderá ser diferido, para o momento 
da legalização/licenciamento ou comunicação prévia das construções, sem prejuízo da imposição 
de pagamento com a emissão do título de reconversão, relativamente a algum ou alguns lotes.

3 — Nos processos de reconversão de iniciativa municipal, sem o apoio da Administração 
Conjunta, onde se preveja a aquisição na freguesia da AUGI, por parte do Município, de áreas de 
cedência ao domínio municipal, a determinação do valor da compensação de área de cedência em 
falta é calculada de acordo com o critério de 86,00€ por m2 e far -se -á pela seguinte fórmula:

TCIM = (ACN – ACC) × 86 €

TCIM — Taxa compensação pela falta de área de cedência em processos de iniciativa municipal;
ACN — Áreas de cedência necessárias;
ACC — Áreas de cedência concretizadas.

4 — Quando haja lugar ao pagamento da compensação prevista no número anterior, esta é 
devida no prazo estabelecido para a legalização/conformação das construções com o título legal res-
petivo, sendo paga pelos proprietários dos lotes no momento da emissão da autorização de utilização 
das edificações, na proporção dos parâmetros urbanísticos previstos para cada lote, sem prejuízo da 
imposição de pagamento com a emissão do título de reconversão ou na legalização/licenciamento 
ou comunicação prévia das construções na relativamente a algum ou alguns lotes.

5 — Em caso de incumprimento do prazo estabelecido no número anterior, a Câmara Municipal 
pode exigir o pagamento integral e imediato da compensação devida.
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6 — Nas situações em que, mediante deliberação da Câmara Municipal, se admita o pagamento 
em espécie, este será concretizado através da cedência de áreas que devem integrar o domínio 
municipal, adquiridas fora do polígono da AUGI.

7 — Para efeitos do número anterior, a contabilização faz -se através da sua inclusão nos 
parâmetros urbanísticos da AUGI, como áreas a ceder ao domínio municipal, como condição da 
emissão do título de reconversão, pela soma às outras parcelas equiparadas que integram aquele 
polígono.

CAPÍTULO V

Instalações especiais

SECÇÃO I

Antenas, aerogeradores e painéis solares (térmicos ou fotovoltaicos)

Artigo 59.º

Saneamento e apreciação

Pelo saneamento e apreciação para instalação e funcionamento de infraestruturas de suporte 
de radiocomunicações, aerogeradores, painéis solares (térmicos ou fotovoltaicos) é devida, pelo 
requerente, no momento da apresentação do requerimento, a seguinte taxa — 180,00 €.

Artigo 60.º

Licença ou autorização

1 — Pela licença ou autorização para instalação e funcionamento de infraestruturas de suporte 
de radiocomunicações é devida, pelo titular, a seguinte taxa, a cobrar por unidade — 5.000,00 €.

2 — Pela licença ou autorização para instalação e funcionamento de aerogeradores, com 
altura superior a 10 m contados da interseção com o solo até ao ponto mais alto da instalação, é 
devida, pelo titular, a seguinte taxa, a cobrar por unidade — 2.782,50 €.

3 — Pela licença ou autorização para instalação e funcionamento de painéis solares (térmicos 
ou fotovoltaicos), fora de coberturas edificadas devidamente licenciadas, é devida, pelo requerente 
ou titular, a seguinte taxa, por m2 de solo afetado -coberto — 5,00 €.

4 — As taxas devidas pelas licenças ou autorizações previstas neste artigo são liquidadas no 
momento em que seja deferido o respetivo pedido de licenciamento ou autorização, sendo notificado 
o titular do montante da taxa a pagar.

5 — Após a notificação do ato de liquidação e do deferimento do pedido, o titular da licença 
ou autorização dispõe do prazo fixado no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação para o 
pagamento das respetivas taxas.

SECÇÃO II

Instalações de abastecimento ou armazenamento de combustíveis

Artigo 61.º

Saneamento e apreciação

Pelo saneamento e apreciação do pedido de obras de edificação de instalações de abasteci-
mento ou armazenamento de combustíveis é devida, pelo requerente, no momento da apresentação 
do requerimento, a seguinte taxa:

a) Com projeto aprovado por entidade creditada — 180,00 €;
b) Sem projeto aprovado por entidade creditada — 300,00 €.
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Artigo 62.º

Licença ou comunicação prévia de construção

Pela licença ou comunicação prévia de obras de edificação, incluídas no âmbito definido no 
artigo anterior, é devida, pelo requerente, a taxa apurada de acordo com os seguintes critérios 
cumulativos e valores respetivos:

a) Regime aplicável às obras de urbanização, nos termos do artigo 30.º do presente Regula-
mento aferido à área de intervenção;

b) Regime aplicável às obras de edificação, nos termos do artigo 34.º do presente Regulamento 
aferido às superfícies de pavimento;

c) Relativamente aos reservatórios associados:

c1) Com capacidade total dos reservatórios superior ou igual a 50 m3 e inferior a 500 m3:

i) Taxa base — 580,00 €;
ii) Por cada 10 m3 acima dos 50 m3 — 8,00 €;

c2) Com capacidade total dos reservatórios superior ou igual a 500 m3 e inferior a 5000 m3:

i) Taxa base — 1.100,00 €;
ii) Por cada 10 m3 acima dos 500 m3 — 8,00 €;

c3) Com capacidade total dos reservatórios superior ou igual a 5000 m3:

i) Taxa base — 3.000,00 €;
ii) Por cada 100 m3 acima dos 5000 m3 — 8,00 €;

d) Pela licença ou comunicação prévia para a execução das redes de distribuição, objeto do 
Decreto -Lei n.º 125/97, de 23 de maio, quando associadas a reservatórios de GPL, com capacidade 
inferior a 50 m3, é devida, pelo requerente, no momento da emissão da licença ou da comunicação 
prévia, a seguinte taxa — 125,00 €.

Artigo 63.º

Autorização de utilização ou licença de exploração

Pela autorização de utilização ou licença de exploração de instalações de armazenamento de 
produtos de petróleo ou postos de abastecimento de combustíveis, são devidas pelo requerente, no 
momento da emissão da licença as taxas que se seguem, sem prejuízo das taxas aplicáveis nos 
termos dos artigos 61.º e 62.º do presente Regulamento, quando as mesmas tenham lugar:

a) Pela autorização de utilização ou licença de exploração:

a1) Postos de abastecimento de combustíveis — Venda ao Público — 2.000,00 €, por man-
gueira de abastecimento;

a2) Postos de abastecimento de combustíveis para consumo próprio ou cooperativo — 750,00 €, 
por unidade;

a3) Instalações de armazenagem de combustíveis, acima e abaixo da cota soleira — 100,00 €, 
por unidade;

b) Pela autorização de utilização ou licença de exploração:

b1) Reservatórios de GPL com capacidade até 22,2 m3 — 500,00 €, por unidade;
b2) Reservatórios de GPL com capacidade superior a 22,2 m3 e inferior a 50 m3 — 1.000,00 €, 

por unidade;
b3) Parques de garrafas com capacidade igual ou inferior a 12 m3 — 500,00 €, por unidade;
b4) Parques de garrafas com capacidade superior a 12 m3 — 1.000,00 €, por unidade.
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Artigo 64.º

Vistorias

1 — São devidas, pelo requerente, as seguintes taxas, pela realização de vistorias, inspeções 
ou reinspeções:

a) Postos de abastecimento de combustíveis — Venda ao Público — 600,00 €;
b) Postos de abastecimento de combustíveis para consumo próprio ou cooperativo — 550,00 €;
c) Instalações de Armazenagem de Combustíveis — 550,00 €;
d) Reservatórios de GPL — 550,00 €;
e) Parques de garrafas — 550,00 €;
f) Postos de garrafas — 550,00 €.

2 — As vistorias só são realizadas depois de pagas as respetivas taxas.
3 — O pagamento das taxas previstas no neste artigo é efetuado no ato de entrega do 

 requerimento.

Artigo 65.º

Averbamentos

A prática dos atos administrativos que se seguem fica sujeita ao pagamento, pelo 
requerente, das seguintes taxas, a cobrar por unidade, no momento da apresentação do 
requerimento:

a) Averbamento à licença de exploração de instalações de armazenamento de produtos de 
petróleo — 63,00 €;

b) Averbamento à licença de exploração de postos de abastecimento de combustíveis — 63,00 €.

SECÇÃO III

Empreendimentos turísticos

Artigo 66.º

Classificação de empreendimento turístico

Pela realização de auditoria de classificação de empreendimento turístico são devidas, pelo 
requerente, as taxas que se seguem:

a) Parques de campismo e caravanismo, por m2 de área de intervenção — 0,30 €;
b) Turismo de habitação, por m2 de superfície de pavimento utilizada — 0,35 €;
c) Turismo no espaço rural, por m2 de superfície de pavimento utilizada — 0,35 €.

SECÇÃO IV

Parques ou recintos descobertos de armazenamento de contentores ou mercadorias a granel

Artigo 67.º

Saneamento e apreciação

Pelo saneamento e apreciação do pedido de obras de edificação ou instalação de parque ou 
recinto descoberto de armazenamento de contentores, ou mercadorias a granel, é devida, pelo 
requerente, no momento da apresentação do requerimento, a seguinte taxa — 180,00 €.
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Artigo 68.º

Licença ou comunicação prévia de edificação

Pela licença ou comunicação prévia de obras de edificação, incluídas no âmbito definido no artigo 
anterior, é devida a taxa apurada de acordo com os seguintes critérios cumulativos e valores respetivos:

a) Regime aplicável às obras de urbanização, nos termos dos artigos 30.º do presente Regu-
lamento aferido à área de intervenção;

b) Regime aplicável às obras de edificação, nos termos do artigo 34.º do presente Regulamento 
aferido às superfícies de pavimento.

Artigo 69.º

Autorização de utilização ou licença de exploração

Pela autorização de utilização ou licença de exploração dos recintos ou parques de contento-
res, são devidas pelo requerente, no momento da emissão da licença as taxas apuradas de acordo 
com os critérios estabelecidos no artigo 45.º do presente Regulamento.

SECÇÃO V

Outras atividades económica

Artigo 70.º

Mera comunicação prévia — Indústria

Pela mera comunicação prévia aplicável aos estabelecimentos industriais tipo III, previstos no 
SIR (Sistema de Indústria Responsável) é devida, pelo comunicante no momento da comunicação, 
a seguinte taxa — 145,00 €.

Artigo 71.º

Mera comunicação prévia — Estabelecimentos

Pela mera comunicação prévia aplicáveis à instalação e modificação de estabelecimentos 
de restauração e bebidas, de comércio de bens, de prestação de serviços ou de armazenagem, é 
devida, pelo comunicante, no momento da comunicação, a seguinte taxa — 145,00 €.

Artigo 72.º

Autorização — Estabelecimentos

Pela autorização aplicável à instalação e modificação de estabelecimentos de restauração 
e bebidas, de comércio de bens, de prestação de serviços ou de armazenagem, é devida, pelo 
requerente, a seguinte taxa:

a) No momento da apresentação do pedido — 160,00 €;
b) No momento do deferimento tácito ou expresso — 160,00 €.

Artigo 73.º

Comunicação prévia com prazo — Alojamento local

Pela comunicação prévia com prazo relativa ao registo de estabelecimentos de alojamento 
local, é devida, pelo comunicante, no momento da apresentação do pedido, por estabelecimento 
de alojamento local, as seguintes taxas:

a) Moradia — 130,00 €;
b) Apartamento — 110,00 €;
c) Estabelecimento de hospedagem — 50,00 €;
d) Quartos — 30,00 €.
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SECÇÃO VI

Disposição final

Artigo 74.º

Utilização e aproveitamento do domínio municipal

A utilização do domínio municipal está sujeita ao pagamento da taxa correspondente consa-
grada no Capítulo “Utilização e aproveitamento do domínio municipal”.

CAPÍTULO VI

Utilização e aproveitamento do domínio municipal

SECÇÃO I

Infraestruturas e equipamentos

Artigo 75.º

Utilização e aproveitamento do domínio municipal por infraestruturas ou equipamentos

1 — A utilização e aproveitamento do domínio municipal por infraestruturas ou equipamentos 
está sujeita ao pagamento, no momento da emissão da licença, pelo utilizador, das respetivas 
taxas, a cobrar por ano:

a) Tubo, conduta, cabo condutor, armário, fibra ótica, cabos telefónico ou elétrico, instalação 
eletrónica, instalação de redes de informática ou outra cablagem, gás, água e semelhante, por 
metro linear de domínio municipal utilizado — 3,00 €;

b) Posto de transformação, cabina elétrica ou semelhantes, por m3 de domínio municipal 
utilizado — 52,00 €;

c) Suporte de fios e semelhantes, por unidade — 35,00 €;
d) Cabina telefónica, por unidade — 35,00 €;
e) Galeria técnica, por metro linear de domínio municipal utilizado — 4,00 €;
f) Aerogerador, por unidade — 130,00 €;
g) Antena, por m3 de domínio municipal utilizado — 52,00 €;
h) Painel solar (térmico ou fotovoltaico), por m2 — 45,00 €;
i) Depósitos subterrâneo e à superfície com exceção dos mencionados nas alíneas j) e k), por 

m2 de domínio municipal utilizado — 36,00 €;
j) Instalação de armazenamento de produtos de petróleo, à superfície e subterrâneos, por m2 

de domínio municipal utilizado — 12,00 €;
k) Posto de abastecimento, por m2 de domínio municipal utilizado — 12,00 €;
l) Bombas de ar e água instaladas inteiramente no domínio municipal, por unidade — 100,00 €;
m) Bombas de ar e água instaladas inteiramente em propriedade privada, mas abastecendo 

no domínio municipal, por unidade — 45,00 €;
n) Bombas de ar e água instaladas em propriedade privada, mas com depósito ou compressor 

no domínio municipal, por unidade — 90,00 €;
o) Tomada de ar instaladas noutras bombas:

o1) Com compressor saliente no domínio municipal, por unidade — 70,00 €;
o2) Com compressor ocupando apenas o subsolo do domínio municipal, por unidade — 60,00 €;
o3) Com compressor em propriedade particular ou dentro de qualquer bomba, mas abaste-

cendo no domínio municipal, por unidade — 36,00 €;
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p) Tomada de água abastecendo no domínio municipal, por unidade — 35,00 €;
q) Área de lavagem de veículos e outros serviços de apoio, por m2 de domínio municipal uti-

lizado — 12,00 €;
r) Poste de carregamento da rede de mobilidade elétrica, por unidade — 100,00 €.

2 — A utilização e aproveitamento do domínio municipal prevista nas alíneas l) a r) inclui a 
utilização e o aproveitamento do domínio municipal com os tubos condutores que forem necessá-
rios à instalação.

3 — Nos termos do artigo 106.º da Lei das Comunicações Eletrónicas e do artigo 12.º do 
Decreto -Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, pela utilização e aproveitamento dos bens do domínio 
municipal, que se traduza na construção ou instalação, por parte de empresas que ofereçam redes e 
serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, de infraestruturas aptas ao alojamento 
de comunicações eletrónicas, é devida a taxa municipal de direitos de passagem (TMDP), referida 
no citado artigo 106.º, determinada com base na aplicação de um percentual, 0,25 %, sobre o total 
da faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público, para todos os clientes finais na área do Município.

4 — A taxa prevista no n.º 1 do presente artigo não incide sobre os sujeitos passivos da TMDP 
prevista no n.º 3 deste mesmo artigo, relativamente aos equipamentos que originaram a incidência 
deste último tributo.

SECÇÃO II

Utilizações diversas

Artigo 76.º

Utilização e aproveitamento do domínio municipal aéreo

A utilização e aproveitamento do domínio municipal aéreo está sujeita ao pagamento, no 
 momento da emissão da licença, pelo utilizador, das respetivas taxas, a cobrar por mês:

a) Pala, por m2 de domínio municipal utilizado — 2,00 €;
b) Fios ou outros dispositivos de qualquer natureza ou fim, por metro linear de domínio muni-

cipal utilizado — 8,00 €;
c) Outras utilizações do domínio municipal aéreo, por metro linear de domínio municipal uti-

lizado — 2,00 €.

Artigo 77.º

Utilização e aproveitamento do domínio municipal com instalações especiais

A utilização e aproveitamento do domínio municipal com instalações especiais, está sujeita ao 
pagamento, no momento da emissão da licença, pelo utilizador, das respetivas taxas:

a) Instalação provisória por motivos de festejos ou outras celebrações, por m2 de domínio 
municipal utilizado e por dia — 2,50 €;

b) Acampamento ocasional, por dia e por unidade de ocupação — 2,00 €;
c) Quiosque, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês — 8,00 €;
d) Unidade móvel de restauração ou bebidas, por m2 de domínio municipal utilizado e por 

mês — 14,00 €;
e) Esplanada fechada, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês — 10,00 €;
f) Alpendre, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês — 2,00€
g) Guindaste e semelhantes, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês — 10,00 €;
h) Suporte publicitário, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês — 3,50 €;
i) Recinto itinerante, por m2 de domínio municipal utilizado e por dia — 0,30 €;
j) Recinto improvisado, por m2 de domínio municipal utilizado e por dia — 0,35 €;
k) Outras instalações não incluídas nas alíneas anteriores, por m2 de domínio municipal utili-

zado e por dia — 0,30 €.
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Artigo 78.º

Utilização e aproveitamento diversas do domínio municipal

A utilização e aproveitamento do domínio municipal está sujeita ao pagamento, no momento 
da emissão de licença, pelo utilizador, das respetivas taxas:

a) Queimada ou fogueira, por unidade e por dia — 6,00 €;
b) Terreno do domínio municipal, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês:

b1) Com atividade do setor primário — 0,40 €;
b2) Com atividade do setor secundário — 10,00 €;
b3) Com atividade do setor terciário — 10,00 €;

c) Filmagem ou sessão fotográfica, por hora:

c1) Em equipamento municipal — 50,00 €;
c2) Na via pública — 25,00 €;
c3) Em espaço verde — 25,00 €;

d) Espaço verde, por m2 de domínio municipal utilizado e por dia — 3,00 €;
e) Mercado local de produtores, por m2 de domínio municipal utilizado e por dia — 1,50 €;
f) Outras utilizações e aproveitamentos do domínio municipal, por m2 de domínio municipal 

utilizado e por dia — 2,00 €.

SECÇÃO III

Meras comunicações prévias e autorizações

Artigo 79.º

Mera comunicação prévia

Pela mera comunicação prévia relativa à utilização e aproveitamento do domínio municipal 
para fins conexos com estabelecimentos de restauração ou de bebidas, de comércio de bens, de 
prestação de serviços ou de armazenagem são devidas, pelo comunicante, as seguintes taxas, a 
cobrar no momento da comunicação:

a) Toldo, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês — 2,50 €;
b) Sanefa, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês — 3,00 €;
c) Floreira, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês — 3,00 €;
d) Expositor, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês — 3,00 €;
e) Vitrina, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês — 3,00 €;
f) Arca ou máquina de gelados, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês — 3,00 €;
g) Brinquedo mecânico e equipamentos similares, por m2 de domínio municipal utilizado e por 

mês — 3,00 €;
h) Esplanada aberta, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês — 3,00 €;
i) Guarda -vento, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês — 3,00 €;
j) Estrado, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês — 3,00 €;
k) Balão ou insuflável, por unidade e por mês — 4,00 €;
l) Fita ou faixa, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês — 3,00 €;
m) Bandeira, bandeirola, pendões, por unidade e por mês — 4,00 €;
n) Suporte publicitário não referido nas alíneas anteriores, por m2 de domínio municipal utili-

zado e por mês — 3,00 €.

Artigo 80.º

Autorização

1 — Pela autorização relativa à utilização e aproveitamento do domínio municipal para fins 
conexos com estabelecimentos de restauração ou de bebidas, de comércio de bens, de prestação 
de serviços ou de armazenagem são devidas, pelo requerente, as seguintes taxas:

a) Toldo, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês — 12,00 €;
b) Sanefa, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês — 12,00 €;
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c) Floreira, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês — 12,00 €;
d) Expositor, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês — 12,00 €;
e) Vitrina, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês — 12,00 €;
f) Arca ou máquina de gelados, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês — 12,00 €;
g) Brinquedo mecânico e equipamentos similares, por m2 de domínio municipal utilizado e por 

mês — 12,00 €;
h) Esplanada aberta, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês — 12,00 €;
i) Guarda -vento, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês — 12,00 €;
j) Estrado, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês — 12,00 €;
k) Balão ou insuflável, por unidade e por mês — 14,00 €;
l) Fita ou faixa, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês — 12,00 €;
m) Bandeira, bandeirola, pendões, por unidade e por mês — 14,00 €;
n) Suporte publicitário não referido nas alíneas anteriores, por m2 de domínio municipal utili-

zado e por mês — 12,00 €.

2 — As taxas previstas no número anterior são pagas em duas prestações de igual valor, uma 
no momento da apresentação do pedido e outra no momento do deferimento expresso ou tácito 
do pedido.

CAPÍTULO VII

Condução de veículos

Artigo 81.º

Táxis

1 — Pelas licenças dos veículos automóveis ligeiros de passageiros (Táxis) que se seguem são 
devidas, pelo requerente, as respetivas taxas, a cobrar por unidade, no momento da sua emissão:

a) Emissão da licença — 308,00 €;
b) Renovação da licença — 32,00 €;
c) Substituição da licença — 15,00 €.

2 — A prática do ato administrativo que se segue fica sujeita ao pagamento, pelo requerente, 
da respetiva taxa, a cobrar por unidade, no momento da apresentação da pretensão:

a) Averbamento — 8,00 €.

CAPÍTULO VIII

Polícia Municipal

Artigo 82.º

Prestação de serviços pela Polícia Municipal

Os serviços prestados pela Polícia Municipal são efetuados por um período mínimo de  4 horas, 
sendo o cálculo da taxa efetuado, após o decurso desse período, em frações com duração de 
60 minutos adicionais à duração mínima do serviço, vencendo -se a primeira fração decorridos 
15 minutos após o período de 4 horas e as frações subsequentes imediatamente após o decurso do 
período de 60 minutos, sendo devidas, pelo requerente, no momento da apresentação do  pedido, 
as seguintes taxas:

a) Serviço prestado a entidade ou organismo públicos:

a1) Por período de 4 horas e por agente — 30,00 €;
a2) Por cada hora acrescida ou fração superior a 15 minutos e por agente — 7,50 €;
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b) Serviço prestado a particular ou entidade particular:

b1) Por período de 4 horas e por agente — 50,00 €;
b2) Por cada hora acrescida ou fração superior a 15 minutos e por agente — 12,50 €.

CAPÍTULO IX

Publicidade

SECÇÃO I

Permissões administrativas

Artigo 83.º

Publicidade afeta a mobiliário urbano

Pela licença de produção de publicidade afeta a mobiliário urbano, são devidas, pelo titular, 
no momento da emissão da licença, as taxas que se seguem, a cobrar por m2 e por ano:

a) Anúncios não luminosos — 43,00 €;
b) Anúncios luminosos ou diretamente iluminados — 154,00 €;
c) Abrigos — 25,00 €.

Artigo 84.º

Publicidade em edifícios ou em outras construções

1 — Pela licença de publicidade em edifícios ou em outras construções, são devidas, pelo 
titular, no momento da emissão da licença, as taxas que se seguem, a cobrar por m2 e por ano:

a) Anúncios luminosos ou diretamente iluminados — 20,00 €;
b) Anúncios não luminosos — 15,00 €.

2 — Pela licença de publicidade instalada em andaimes, tapumes e resguardos, é devida, 
pelo respetivo titular, no momento da emissão da licença, a seguinte taxa a cobrar por m2 e por 
mês — 2,50 €.

3 — Pela licença de colocação de frisos luminosos, quando sejam complementares dos anúncios 
mencionados no n.º 1 e não entrem na sua medição, é devida, pelo respetivo titular, no momento 
da emissão da licença, a seguinte taxa a cobrar por metro linear e por ano — 1,25 €.

Artigo 85.º

Publicidade em veículos

1 — Com salvaguarda do disposto nos números seguintes, pela licença de publicidade em 
veículos são devidas pelo titular, no momento da emissão da licença, as taxas que se seguem, a 
cobrar por veículo e por ano:

a) Ciclomotores e motociclos — 15,00 €;
b) Veículos ligeiros — 50,00 €;
c) Veículos pesados — 70,00 €;
d) Reboques e semi -reboques — 40,00 €.

2 — Pela licença de publicidade em veículos utilizados exclusivamente para o exercício de 
atividade publicitária, é devida, pelo titular, no momento da emissão da licença, a seguinte taxa a 
cobrar por veículo e por mês — 150,00 €.
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3 — Pela licença de publicidade em transportes públicos são devidas, pelo titular, no momento 
da emissão da licença, as taxas que se seguem:

a) Transportes coletivos, por m2 e por ano — 22,00 €;
b) Táxis, por viatura e por ano — 100,00 €.

4 — Pela licença de publicidade em outros meios móveis, é devida, pelo titular, no momento 
da emissão da licença, a seguinte taxa a cobrar por veículo e por mês — 50,00€

5 — A publicidade em veículos que transitem por vários municípios apenas é licenciável 
pela Câmara do Município onde os proprietários individuais tenham residência permanente ou as 
 empresas proprietárias ou locatárias tenham a sua sede social.

Artigo 86.º

Publicidade aérea

1 — Pela licença para a colocação de publicidade em avionetas, helicópteros, parapentes, 
para quedas e outros semelhantes é devida, pelo titular, no momento da emissão da licença, a 
seguinte taxa a cobrar por dispositivo publicitário e por dia — 52,00 €.

2 — Pela licença para publicidade em fita anunciadora, é devida, pelo titular, no momento da 
emissão da licença, a seguinte taxa a cobrar por m2 e por mês — 12,00 €.

Artigo 87.º

Publicidade sonora

Pela licença para produção de publicidade sonora, na ou para a via pública, é devida, pelo 
titular, no momento da emissão da licença, a seguinte taxa a cobrar por dia — 60,00 €.

Artigo 88.º

Campanhas publicitárias de rua

Pela licença para a realização de campanhas publicitárias de rua, são devidas, pelo titular, no 
momento da emissão da licença, as taxas que se seguem, a cobrar por campanha e por dia:

a) Distribuição de panfletos — 80,00 €;
b) Distribuição de produtos — 25,00 €;
c) Provas de degustação — 30,00 €;
d) Outras ações promocionais de natureza publicitária — 25,00 €.

Artigo 89.º

Publicidade diversa

Pelas licenças para produção de publicidade não prevista nos artigos anteriores, são devidas, 
pelo titular, no momento da emissão da licença, as taxas que se seguem:

a) Bandeiras, bandeirolas e pendões por unidade e por mês — 12,00 €;
b) Baias, por unidade e por mês — 30,00 €;
c) Balão ou insuflável, por unidade e por mês — 12,00 €;
d) Outra publicidade não incluída nos artigos anteriores, por m2 e por mês — 25,00 €.

Artigo 90.º

Placas de proibição

Pela licença para a colocação de placas de proibição, é devida, pelo titular, no momento da 
emissão da licença, a seguinte taxa a cobrar por cada uma e por ano — 6,00 €.
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SECÇÃO II

Disposição final

Artigo 91.º

Utilização e aproveitamento do domínio municipal

A utilização do domínio municipal está sujeita ao pagamento da taxa correspondente consa-
grada no Capítulo “Utilização e aproveitamento do domínio municipal”.

CAPÍTULO X

Mercados, feiras e restauração ou bebidas não sedentárias

SECÇÃO I

Mercados municipais

Artigo 92.º

Utilização das bancas

1 — As bancas nos mercados municipais classificam -se por as seguintes atividades:

a) Grupo I — peixe;
b) Grupo II — outros.

2 — A utilização das bancas nos mercados municipais está sujeita ao pagamento, no momento 
da emissão da autorização, pelo utilizador, das respetivas taxas, a cobrar por m2 e por mês:

a) Grupo I — 24,00 €;
b) Grupo II — 18,00 €.

Artigo 93.º

Utilização das lojas

1 — As lojas nos mercados municipais classificam -se por as seguintes atividades:

a) Grupo I — talhos, peixarias, congelados e restauração e bebidas;
b) Grupo II — outros.

2 — A utilização das lojas nos mercados municipais está sujeita ao pagamento, no momento 
da emissão da autorização, pelo utilizador, das respetivas taxas, a cobrar por m2 e por mês:

a) Grupo I — 24,00 €;
b) Grupo II — 18,00 €.

3 — A ocupação das lojas com comunicação para o exterior, quando utilizem essa circunstân-
cia para praticarem horário alargado relativamente aos estabelecidos para o funcionamento dos 
mercados municipais, está sujeita ao pagamento do dobro da taxa.

Artigo 94.º

Utilização de lugares de terrado

A utilização de lugares de terrado nos mercados municipais está sujeita, ao pagamento, 
no momento da emissão da autorização, pelo utilizador, da seguinte taxa a cobrar por m2 e por 
dia — 0,50 €.
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Artigo 95.º

Utilização de outras instalações

A utilização das instalações para arrecadação, armazenagem, seleção ou acondicionamento 
de mercadorias nos mercados municipais, está sujeita ao pagamento, no momento da emissão da 
autorização, pelo utilizador, da seguinte taxa, a cobrar por m2 e por mês — 9,00 €.

Artigo 96.º

Utilização de utensílios fornecidos pela Câmara

A utilização de utensílios fornecidos pela Câmara Municipal nos mercados municipais, quando 
não incluídos na taxa de utilização do local de venda, está sujeita ao pagamento, pelo utilizador, 
no momento da utilização, ao pagamento das respetivas taxas:

a) Balanças, por cada pesagem — 0,65 €;
b) Tanques de lavagem, por cada lavagem — 0,65 €;
c) Câmaras frigoríficas, por mês — 20,00 €;
d) Outros utensílios, por unidade e por dia — 0,65 €.

Artigo 97.º

Produtos ou géneros abandonados

A manutenção e guarda de produtos e géneros abandonados estão sujeitas ao pagamento, 
pelo reclamante, no momento do levantamento, da seguinte taxa a cobrar por produto e por 
dia — 5,00 €.

SECÇÃO II

Mercados locais de produtores

Artigo 98.º

Mera comunicação prévia

Pela mera comunicação prévia para a instalação de mercados locais de produtores por entida-
des privadas é devida, pelo comunicante, no momento da comunicação, a seguinte taxa a cobrar 
por m2 e por dia — 0,50 €.

SECÇÃO III

Feiras

Artigo 99.º

Utilização de espaços de venda

1 — A utilização de espaços de venda reservados nas feiras está sujeita ao pagamento, 
no momento da emissão da autorização, pelo utilizador, da seguinte taxa a cobrar por m2 e por 
dia — 0,50 €.

2 — A utilização de espaços de venda nas feiras por participantes ocasionais está sujeita ao 
pagamento, momento da emissão da autorização, pelo utilizador, da seguinte taxa a cobrar por m2 
e por dia — 0,45 €.

Artigo 100.º

Utilização de outras instalações

A utilização das instalações para arrecadação, armazenagem, seleção ou acondicionamento 
de mercadorias nas feiras, está sujeita ao pagamento, no momento da emissão da autorização, 
pelo utilizador, da seguinte taxa, a cobrar por m2 e por mês — 9,00 €.
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Artigo 101.º

Utilização de utensílios fornecidos pela Câmara

A utilização de utensílios fornecidos pela Câmara, quando não incluídos na taxa de utilização 
do local de venda nas feiras, está sujeita ao pagamento, pelo utilizador, no momento da utilização, 
das respetivas taxas:

a) Balanças, por cada pesagem — 0,65 €;
b) Tanques de lavagem, por cada lavagem — 0,65 €;
c) Câmaras frigoríficas, por mês — 20,00 €;
d) Outros utensílios, por unidade e por dia — 0,65 €.

Artigo 102.º

Produtos ou géneros abandonados

A manutenção e guarda de produtos e géneros abandonados estão sujeitas ao pagamento, 
pelo reclamante, no momento do levantamento, da seguinte taxa a cobrar por produto e por 
dia — 5,00 €.

SECÇÃO IV

Restauração ou bebidas não sedentárias

Artigo 103.º

Mera comunicação prévia

Pela mera comunicação prévia aplicável ao funcionamento e alteração de estabelecimentos de 
restauração ou bebidas não sedentárias é devida, pelo comunicante, no momento da comunicação, 
a seguinte taxa a cobrar por unidade — 145,00 €.

SECÇÃO V

Disposição final

Artigo 104.º

Utilização e aproveitamento do domínio municipal

A utilização do domínio municipal está sujeita ao pagamento da taxa correspondente consa-
grada no Capítulo “Utilização e aproveitamento do domínio municipal”.

CAPÍTULO XI

Licenciamento do exercício de atividades

SECÇÃO I

Permissões administrativas

Artigo 105.º

Guarda -noturno

1 — Pela licença e cartão de identificação de guarda -noturno é devida, pelo requerente, no 
momento da sua emissão, a seguinte taxa — 20,00 €.
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2 — Pela segunda via do cartão de identificação de guarda -noturno é devida, pelo requerente, 
no momento da sua emissão, a seguinte taxa — 6,00 €.

Artigo 106.º

Realização de acampamentos ocasionais

Pela licença para a realização de acampamento ocasional é devida, pelo requerente, no 
 momento da sua emissão, a seguinte taxa a cobrar por dia de acampamento — 58,00 €.

Artigo 107.º

Máquinas de diversão

1 — Pelo registo de máquinas de diversão é devida, pelo proprietário da máquina, no momento 
da sua emissão, a seguinte taxa a cobrar por máquina — 125,00 €.

2 — Pela segunda via do registo de máquinas de diversão é devida, pelo proprietário da 
 máquina, no momento da sua emissão, a seguinte taxa a cobrar por máquina — 40,00 €.

3 — Pelo averbamento da transferência de propriedade de máquinas de diversão, é devida, 
pelo adquirente da máquina, no momento da apresentação do pedido, a seguinte taxa a cobrar 
por máquina — 40,00 €

Artigo 108.º

Exploração de modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo

Pela autorização para a exploração de modalidades afins de jogos de fortuna ou azar 
e outras formas de jogo é devida, pelo requerente, no momento da sua emissão, a seguinte 
taxa — 500,00 €.

Artigo 109.º

Realização de espetáculos de natureza desportiva e de divertimentos públicos nas vias,
jardins e demais lugares públicos ao ar livre

Pelas licenças que se seguem são devidas, pelo requerente, no momento da sua emissão, as 
respetivas taxas, a cobrar por dia:

a) Prova desportiva — 20,00 €;
b) Outros divertimentos públicos — 15,00 €.

Artigo 110.º

Espetáculos natureza artística

Pela mera comunicação prévia aplicáveis à realização de espetáculos de natureza artística, 
é devida, pelo comunicante, no momento da comunicação, as seguintes taxas:

a) Comunicação de espetáculos de natureza artística — 16,00 €;
b) Comunicação de espetáculos de natureza artística com antecedência igual ou superior a 

oito dias — 12,50 €;
c) Comunicação de espetáculos de natureza artística promovidos por promotores ocasio-

nais — 20,00 €.

Artigo 111.º

Uso do fogo

1 — Pelas licenças que se seguem são devidas, pelo requerente, as respetivas taxas, a cobrar 
por unidade, no momento da sua emissão:

a) Fogueiras em festas tradicionais — 10,00 €;
b) Queimadas — 10,00 €.
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2 — Pela autorização prévia para utilização de fogo -de -artifício ou outros artefactos pirotécni-
cos, é devida, pelo requerente, no momento da sua emissão, a seguinte taxa — 40,00 €.

SECÇÃO II

Disposição final

Artigo 112.º

Utilização e aproveitamento do domínio municipal

A utilização do domínio municipal está sujeita ao pagamento da taxa correspondente consa-
grada no Capítulo “Utilização e aproveitamento do domínio municipal”.

CAPÍTULO XII

Cemitérios municipais

Artigo 113.º

Inumação

1 — A inumação está sujeita ao pagamento, pelo requerente, no momento da apresentação 
do pedido, por cadáver, das seguintes taxas:

a) Em nicho de decomposição aeróbia — 75,00 €;
b) Em sepultura temporária — 75,00 €;
c) Em sepultura perpétua — 140,00 €;
d) Em jazigo particular — 130,00 €;
e) Em jazigo municipal (gavetão) — 130,00 €.

2 — À taxa de inumação em jazigo municipal, acresce a taxa de ocupação do gavetão, a pagar 
pelo requerente no momento da apresentação do pedido:

a) Por um período de 25 anos, renovável:

a1) 1.º 2.º e 3.º pisos — 2.125,00 €;
a2) Restantes pisos — 1.125,00 €;

b) Por ano, apenas em caso de renovações — 85,00 €.

3 — Nas situações de ocupação de jazigo municipal com caráter de permanência há direito a 
reembolso da taxa, abatidas as anuidades vencidas, em caso de trasladação.

Artigo 114.º

Cremação

1 — A cremação está sujeita ao pagamento, pelo requerente, no momento da apresentação 
do pedido, das seguintes taxas:

a) Por cadáver não inumado, de falecido residente no Município — 150,00 €;
b) Por cadáver não inumado, de falecido não residente no Município — 195,00 €;
c) Por cadáver exumado — 250,00 €;
d) Por ossada ou feto morto — 75,00 €;
e) Peças anatómicas, por urna — 150,00 €.
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2 — À taxa de cremação de cadáveres, caso a urna não respeite o estipulado no Regula-
mento dos Cemitérios Municipais, sendo inadequada ao forno crematório, acresce a seguinte 
taxa — 100,00 €.

Artigo 115.º

Depósito de cinzas

A deposição de cinzas em cendrário está sujeita ao pagamento, pelo requerente, no momento 
da apresentação do pedido, da seguinte taxa — 25,00 €.

Artigo 116.º

Depósito transitório de urnas

1 — O depósito transitório de urnas está sujeito ao pagamento, pelo requerente, da seguinte 
taxa, a cobrar por dia e por urna — 15,00 €.

2 — O depósito transitório de urnas em câmara frigorífica está sujeita ao pagamento, pelo 
requerente, da seguinte taxa, a cobrar por dia e por urna — 30,00 €.

Artigo 117.º

Exumação

Pelo serviço de exumação são devidas, pelo requerente, no momento da apresentação do 
pedido, as seguintes taxas, por cadáver/ossada:

a) Marcação e exumação, incluindo remoção de ornamentos, limpeza e trasladação — 60,00 €;
b) Marcação e exumação, a pedido do interessado e não programada pelos serviços do 

 cemitério para limpeza do talhão, incluindo limpeza e trasladação — 90,00 €.

Artigo 118.º

Trasladação

Pela trasladação de cadáveres, ossadas ou transferência de cinzas são devidas, pelo reque-
rente, no momento da apresentação do pedido, as seguintes taxas:

a) Por cadáver — 45,00 €;
b) Por ossada — 20,00 €;
c) Por urna de cinzas — 12,00 €.

Artigo 119.º

Ocupação de Ossários

Pela ocupação de ossários são devidas, pelo requerente, as seguintes taxas, no momento da 
emissão da licença:

a) Ocupação anual:

a1) Por urna de ossada — 25,00 €;
a2) Por urna de cinzas em ossário livre — 20,00 €;
a3) Ocupações subsequentes de urnas de cinzas, por urna — 5,00 €;

b) Ocupação por 25 anos — 625,00 €.

Artigo 120.º

Concessão de terrenos

A concessão de terrenos para construção de jazigos particulares está sujeita ao pagamento, 
pelo requerente, da seguinte taxa, no momento do deferimento do pedido, por m2 — 1.500,00 €.
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Artigo 121.º

Atos e serviços diversos

Pelos atos administrativos ou prestação dos serviços que se seguem são devidas, pelo reque-
rente, no momento da apresentação do pedido, as seguintes taxas:

a) Averbamento de sepultura perpétua ou jazigo particular — 40,00 €;
b) Autorização para transmissão entre vivos do concessionário de jazigos particulares — 50 % 

da taxa de concessão de terrenos;
c) Emissão de 2.ª via do alvará — 40,00 €;
d) Colocação de bordadura, lápide ou jarra em sepultura — 55,00 €;
e) Colocação de placa ou embelezamento em ossário, gavetão, nicho, sepultura, jazigo ou 

recordatório, por unidade — 20,00 €;
f) Utilização de recursos cemiteriais para trabalhos de construção, reconstrução e manutenção 

de jazigos ou sepultura, por dia — 15,00 €;
g) Depósito temporário de pedras e ornamentos, no 4.º dia e seguintes, por dia — 25,00 €;
h) Soldagem de caixão — 40,00 €;
i) Utilização do espaço ecuménico durante o horário de funcionamento do cemitério, por 

dia — 30,00 €;
j) Utilização do espaço ecuménico após o fecho do cemitério e até às 23 horas, por hora — 

80,00 €.

CAPÍTULO XIII

Higiene, salubridade e ruído

SECÇÃO I

Atos e serviços veterinários

Artigo 122.º

Entrega de animais

A entrega de animais está sujeita ao pagamento, pelo requerente, no momento da respetiva 
entrega, das seguintes taxas, por animal:

a) Animais até 3 meses — 10,00 €;
b) Animais de 3 meses a 1 ano — 50,00 €;
c) Animais adultos (mais de 1 ano) — 200,00 €.

Artigo 123.º

Eutanásia de animais

A eutanásia de animais está sujeita ao pagamento, pelo requerente, no momento da apresen-
tação do pedido, das seguintes taxas, por animal:

a) Animais de pequeno porte (até 10 kg) — 30,00 €;
b) Animais de médio porte (de 10 kg até 25 kg) — 50,00 €;
c) Animais de grande porte (superiores a 25 kg) — 70,00 €.

Artigo 124.º

Entrega de cadáveres

A entrega de cadáveres de animais para eliminação está sujeita ao pagamento, pelo requerente, 
no momento da apresentação do pedido, da seguinte taxa, por animal — 15,00 €.
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Artigo 125.º

Transporte de animais

O transporte de animais está sujeito ao pagamento, pelo requerente, no momento da apre-
sentação do pedido, da seguinte taxa — 15,00 €.

Artigo 126.º

Alojamento de animais

O alojamento diário de animais no Centro de Recolha Oficial está sujeita ao pagamento das 
seguintes taxas, por animal, no momento da sua restituição:

a) Até 48 horas — 15,00 €;
b) A partir das 48 horas, por dia — 25,00 €;
c) Sequestros obrigatórios (15 dias) — 200,00 €.

Artigo 127.º

Captura de animais errantes

A captura de animais errantes em propriedade privada está sujeita ao pagamento, pelo reque-
rente, no momento da apresentação do pedido, da seguinte taxa, por animal — 50,00 €.

Artigo 128.º

Taxa de observação

Nos casos de observação médico -veterinária para despiste de raiva e sempre que o animal 
efetue o sequestro domiciliário, cada observação está sujeita ao pagamento, no ato da realização, 
da seguinte taxa — 20,00 €.

Artigo 129.º

Vistorias e inspeções

1 — Pela realização das vistorias ou inspeções que se seguem são devidas, pelo requerente, 
no momento da entrega do requerimento, as seguintes taxas, por vistoria ou inspeção:

a) Inspeção sanitária/veterinária a requerimento de interessados, até 3 horas — 102,00 €;
b) Inspeção sanitária/veterinária a requerimento de interessados, para além de 3 horas, por 

hora — 40,00 €;
c) Vistoria para emissão de parecer para ultrapassagem do limite de animais, por habita-

ção — 30,00 €;
d) Outras vistorias ou inspeções — 140,00 €.

2 — As vistorias só são realizadas depois de pagas as respetivas taxas.

SECÇÃO II

Ruído

Artigo 130.º

Licença especial de ruído

1 — Pela licença especial de ruído para atividades ruidosas temporárias é devida, pelo reque-
rente, a seguinte taxa, a cobrar por hora, no momento da sua emissão — 20,00 €.



N.º 20 29 de janeiro de 2021 Pág. 427

Diário da República, 2.ª série PARTE H

2 — Pela licença especial de ruído para obras de construção civil é devida, pelo requerente, 
as taxas que se seguem, a cobrar por dia, no momento da sua emissão:

a) Dias úteis — 100,00 €;
b) Fins de semana ou feriados — 125,00 €.

Artigo 131.º

Medição de ruído

Pela medição do ruído, o requerente, no momento da sua execução, está sujeito ao pagamento 
da seguinte taxa a cobrar por medição, quando devida — 50,00 €.

CAPÍTULO XIV

Disposições finais

Artigo 132.º

Disposição transitória

Às pretensões sujeitas ao pagamento de taxas que correm os seus termos no âmbito de legis-
lações ora alteradas, aplicam -se as taxas previstas no presente Regulamento, com as necessárias 
adaptações.

Artigo 133.º

Dúvidas e omissões

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do presente Regula-
mento, que não possam ser resolvidas pelo recurso aos critérios legais de interpretação e integração 
de lacunas, são esclarecidos por deliberação da Câmara Municipal.

Artigo 134.º

Norma revogatória

É revogado o Regulamento de Taxas Municipais anterior ao presente, bem como as demais dis-
posições que disponham em contrário.

Artigo 135.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor quinze dias úteis após a sua publicação no Diário 

da República. 
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ANEXO I

Objetivos

O Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de 
dezembro, que regula as relações jurídico -tributárias geradoras da obrigação de pagamento de 
taxas às autarquias locais, vem determinar, sob pena de nulidade, que o regulamento que crie as 
taxas municipais deve conter obrigatoriamente, entre outras, a indicação da base de incidência 
objetiva, o valor ou a fórmula de cálculo dos valores das taxas e a sua fundamentação económico-
-financeira, nomeadamente os custos diretos e indiretos, os encargos financeiros, os investimentos 
realizados ou a realizar pela autarquia local.

Constituem objetivos do presente Anexo caracterizar, determinar e suportar a fundamentação 
económico-financeira do valor das taxas, designadamente os custos diretos e indiretos, os encargos 
financeiros, os investimentos realizados ou a realizar pelo Município de Loures.

Foram observados os princípios da equivalência, da justa repartição de encargos públicos e 
da proporcionalidade.

Pressupostos da fundamentação

As taxas das autarquias locais são tributos que decorrem da prestação concreta de um serviço 
público municipal, da utilização de bens do domínio público e privado municipal das autarquias 
locais e/ou da remoção de um obstáculo jurídico, quando tal seja atribuição do Município, nos 
termos da lei.

-Beneficio auferido 
pelo particular

-Custos actividade 
pública local 

(impacto ambiental 
gerado, qualificação 
urbanistica/impacto 

social)

Prestação de uma actividade 
pública

Aproveitamento e utilização do 
dominio municipal

Remoção obstáculo Juridico

As taxas são tributos que têm 
carácter bilateral, sendo a 

contrapartida de:  

As taxas são 
calculadas em função 

de:  

Neste sentido, a criação de taxas pelos municípios deve obedecer, aos seguintes princípios:

Princípio da racionalização de um dado bem ou serviço;
Princípio do utilizador -pagador;
Princípio do benefício;
Princípio da equidade;
Princípio do equilíbrio económico -financeiro;
Princípio da recuperação total dos custos.

Sendo que as taxas municipais incidem sobre utilidades prestadas aos particulares ou geradas 
pela atividade dos municípios, os fatores que concorrem para o cálculo dos valores a fixar pelos 
municípios, devem incidir fundamentalmente:

1) Custos diretos e indiretos por função ou centros de custo;
2) Tempo médio de execução;
3) Investimento realizado ou a realizar pelo Município;

De acordo com o princípio da proporcionalidade, deve -se ainda considerar, como base de 
cálculo dos valores:

4) Benefício auferido pelo particular;
5) Custos de qualificação do território;
6) Custos ambientais.
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Por sua vez os custos observados na fixação dos valores das taxas incluem:

Custo de produção;
Custos diretos e indiretos ou custos variáveis e fixos, relacionados com o fornecimento de 

bens e com a prestação de serviços;
Custos de exploração (custos com o pessoal de produção; energia elétrica; administradores; 

conservação e manutenção);
Custos de administração e gestão;
Custos financeiros;
Custos de investimento;
Custos de oportunidade;
Custos ambientais;
Custos económicos;
Custos de escassez de recursos.

Desta forma, para elaboração do presente Regulamento de Taxas Municipais, e para além do 
recenseamento e análise dos atos que originam o pagamento de taxas, e que permitiu detalhar os 
circuitos necessários, verificar os recursos humanos e materiais, tempos médios, custos diretos e 
indiretos por função e/ou ato, foram utilizados os seguintes documentos de gestão:

Balancete Analítico por centros de custos de janeiro a dezembro de 2018;
Demonstração de Resultados por funções a 31/12/2018;
Regulamento de Taxas em vigor;
Relatório de Gestão 2018;
Orçamento e Opções do Plano 2019 -2022;
Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa (I.N.E.).

Fórmula de cálculo

Conforme já referido, os valores das taxas a fixar pelos municípios devem ser calculados de 
acordo com o princípio da proporcionalidade.

Entende-se ainda, que para além dos custos diretos e indiretos das funções e/ou dos atos e 
do investimento realizado ou a realizar pelo Município, no valor das taxas devem também incidir 
fatores como o benefício auferido pelo particular, o impacto ambiental gerado e a qualificação 
urbanística/impacto social, sendo estes dois últimos fatores (impacto ambiental gerado e quali-
ficação urbanística/impacto social) considerados como critério de incentivo e/ou desincentivo à 
pratica de certos atos ou operações.

Custos Directos e 
indirectos Beneficio auferido 

pelo particular

Custos ambientais
Custos de 

qualificação do 
território

ECONÓMICA Critério de incentivo /desincentivo

A fórmula de cálculo que concorre para a determinação dos valores das taxas a cobrar pelo 
Município de Loures é a seguinte:

∑ [(Ct + PPI) * ¥] * μ *ß)

onde:

Ct — Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo;
PPI — Custos implementação PPI (Plano Plurianual de Investimentos);
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¥ — Identifica o tempo médio de execução;
μ — Benefício auferido pelo particular;
ß — Incentivo/desincentivo à prática de certos atos ou operações — (impacto ambiental, 

qualificação urbanística/impacto social).

Os custos diretos e indiretos da função e/ou centro de custo, obtêm -se através do sistema de 
contabilidade de custos previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), 
sendo que se utilizou o Sistema de Custeio Total.

A contabilidade analítica proporciona informação adicional para a gestão através do apura-
mento dos custos por funções.

As funções previstas pelo POCAL são:

A informação proporcionada pela contabilidade de custos, sobre os custos dos bens e ser-
viços é útil na fixação dos valores das taxas municipais, permitindo levar a cabo uma adequada 
valorização dos recursos humanos e materiais necessários à gestão.

Os custos podem ser reclassificados de várias formas: em custos diretos e indiretos, em 
variáveis e fixos, em reais e teóricos, em incorporáveis e não incorporáveis, entre outras. A opção 
desenvolvida foi a da reclassificação dos custos por natureza em custos diretos e indiretos.
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A imputação dos custos indiretos efetua -se após o apuramento dos custos diretos por função, 
através de coeficientes, tal como está estipulado no ponto 2.8.3.3 do POCAL.

O coeficiente de imputação dos custos indiretos de cada função corresponde à percenta-
gem do total dos respetivos custos diretos no total geral dos custos diretos apurados em todas 
as funções.

O coeficiente de imputação dos custos indiretos de cada bem ou serviço corresponde à per-
centagem do total dos respetivos custos diretos no total dos custos diretos da função em que se 
enquadram — método de imputação global.

Os custos indiretos de cada bem ou serviço obtêm -se aplicando ao montante do custo indireto 
da função em que o bem ou serviço se enquadra, o correspondente coeficiente de imputação.

O custo de cada função, bem ou serviço apura -se adicionando, aos respetivos custos diretos, 
os custos indiretos calculados de acordo com as regras anteriormente indicadas.

A execução destas regras, permitem construir um sistema de contabilidade de custos, o qual 
se pode consubstanciar no esquema representado na figura seguinte, e que fornece informação 
relativamente aos:

Custos diretos a funções e diretos a bens e serviços;
Custos diretos a funções, mas indiretos a bens e serviços;
Custos indiretos a funções e indiretos a bens e serviços;
Custos indiretos a funções e diretos a bens e serviços.
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Relativamente aos custos de implementação do Plano Plurianual de Investimentos (PPI), 
considerou-se os dados inscritos nas Opções do Plano do Município de Loures, mais exatamente 
no Plano Plurianual de Investimentos para quadriénio 2019 -2022.

Os Custos de Implementação do PPI são calculados na exata medida do investimento realizado 
ou a realizar pela manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas primárias e secundárias.

O custo da atividade pública local ou o benefício auferido pelo particular, na utilização privada 
de bens de domínio público e privado das autarquias locais e/ou na remoção de um obstáculo jurí-
dico, quanto tal seja atribuição das autarquias locais, nos termos da lei, não poderá ser calculado 
a não ser na exata medida do dispêndio de recursos, humanos e materiais, para a sua liquidação.

No benefício auferido pelo particular devem ainda ser observados fatores que se prendem 
com o desenvolvimento do Concelho, o presente e o futuro.

Considerou-se então que os indicadores que objetivamente melhor respondiam ao nosso 
propósito eram os do Produto Interno Bruto (PIB) e o do Valor do Acrescentado Bruto (VAB).

O PIB representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços finais produzi-
dos numa determinada região, durante um período determinado, sendo um dos indicadores mais 
utilizados na macroeconomia com o objetivo de mensurar a atividade económica de uma região.

O VAB é o resultado final da atividade produtiva no decurso de um período determinado. 
Resulta da diferença entre o valor da produção e o valor do consumo intermédio, originando 
excedentes.

Como indicadores da atividade económica de uma região e do resultado final da atividade pro-
dutiva no decurso de um determinado período, estes indicadores permitem aferir o desenvolvimento 
económico e social acontecido e esperado de uma região, e consequentemente permitem majorar 
o benefício que advêm da opção por um Município desenvolvido em detrimento de outro.

Por último, foi nosso entendimento que o incentivo/desincentivo à prática de certos atos ou 
operações, deve incidir sobre fatores como: o impacto ambiental e/ou a qualificação urbanística/
impacto social. Foram considerados dois índices: índice de impacto ambiental e índice de qualifi-
cação urbanística/impacto social, que variarão na exata medida do impacto positivo ou negativo 
que determinado ato terá no desenvolvimento social, económico e ambiental do Concelho e/ou 
na necessidade de incentivar ou não determinado sector económico. Variando este fator numa 
escala de 0 a 50.

Este indicador será determinante na prossecução do interesse público local e na promoção 
de finalidades sociais e de qualificação urbanística, territorial e ambiental que as autarquias locais 
devem respeitar.
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CAPÍTULO II

Administração geral

Fórmula de cálculo:

∑ [(Ct + PPI) * ¥] * μ *ß)

onde:

Ct — Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo;
PPI — Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimentos);
¥ — Identifica o tempo médio de execução;
μ — Benefício auferido pelo particular;
ß — Incentivo/Desincentivo à prática de certos atos ou operações — (impacto ambiental, 

qualificação urbanística, impacto social).

Neste Capítulo a taxa assenta, essencialmente, na concessão da licença, na prática de atos 
administrativos, bem como na satisfação administrativa de pretensões particulares.

No cálculo dos valores das taxas constantes no presente Capítulo consideraram -se:
1 — Os Custos totais/da função/do ato/da medida (corresponde à variável “Ct” da fórmula 

supra):

a) Esta variável corresponde aos custos diretos que se traduzem, muito resumidamente, nos 
custos relacionados diretamente com o funcionamento da unidade orgânica em causa — exs.: cus-
tos com eletricidade, água, papel, fotocópias, limpeza, vencimentos dos funcionários. E aos custos 
indiretos que se traduzem, também resumidamente, nos custos de estrutura, ou seja, nos custos 
que contribuem indiretamente para o funcionamento da unidade orgânica em causa — exs.: custos 
do Departamento Recursos Humanos e do Departamento de Planeamento, Finanças e Logística;

b) Os custos desta variável obtêm -se pela aplicação do sistema de contabilidade de custos 
previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). Portanto, as regras 
para apuramento destes custos encontram -se definidas no POCAL;

c) Para o apuramento dos custos aqui em causa foram considerados:

O Balancete Analítico por centro de custos da Câmara Municipal de Loures de janeiro a 
dezembro de 2018;

A Demonstração de Resultados por funções da Câmara Municipal de Loures de janeiro a 
dezembro de 2018 (consta do Relatório de Gestão de 2018);

O total dos custos imputados à função Serviços Gerais da Administração Pública a 31/12/2018 
(consta do Relatório de Gestão de 2018).

Custos Diretos e Indiretos com a função Serviços Gerais da Administração Pública

Código Descrição
Custos

Serviços Gerais
Administração Pública

61 Custos das merc. vendidas e das matér. consum.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 123
62 Fornecimentos e serviços externos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 614 308
63 Transfer. subsídios corrent. conc. prest. sociais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 410
64 Custos de pessoal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 656
65 Outros custos e perdas operacionais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 203
66 Amortizações  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 907
67 Provisões  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 876
68 Custos e perdas financeiras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 313
69 Custos e perdas extraordinários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 038

Total custos   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 465 834
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2 — O Tempo médio de execução (corresponde à variável “¥” da fórmula supra):

a) Esta variável corresponde, conforme o próprio nome indica, ao tempo médio de execução 
do ato em causa. Esta variável encontra -se expressa em minutos;

b) No apuramento desta variável foram considerados os tempos fornecidos pelos serviços 
municipais executores do ato.

3 — O Benefício auferido pelo particular (corresponde à variável “μ” da fórmula supra):

a) Esta variável corresponde ao custo da atividade pública local e prende -se com o desen-
volvimento económico e social acontecido e esperado do concelho, de forma a permitir majorar o 
benefício que advém da opção por um Município desenvolvido em detrimento de outro;

b) No apuramento desta variável são considerados como indicadores o Produto Interno Bruto 
(PIB), que representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada 
região durante um período determinado, e o Valor do Acrescentado Bruto (VAB), que é o resultado 
final da atividade produtiva no decurso dum período determinado;

c) Os indicadores mencionados na alínea antecedente são publicados no Anuário Estatístico 
da Região de Lisboa do Instituto Nacional de Estatística (estão disponíveis os de 2018).

4 — O Incentivo/Desincentivo (corresponde à variável “ß” da fórmula supra):

a) Esta variável traduz -se num critério que permite incentivar/desincentivar a prática de certos 
atos ou operações;

b) Na aplicação desta variável são considerados dois índices: o índice de impacto ambiental 
e o índice de qualificação urbanística/impacto social, que variam na exata medida do impacto 
positivo ou negativo que determinado ato terá no desenvolvimento social, económico e ambiental 
do Concelho e/ou na necessidade de incentivar ou não determinado sector económico. Esta va-
riável varia numa escala de 0 a 50.

Art.º

Custos totais
função/ato/medida

Invest. Tempo médio
Benefício auferido 

pelo particular
Critério incentivo/

desincentivo
Valor da taxa

Ct PPI ¥ €

Art. 22.º
a) 32,75 5 0,031 5,00
b) 32,75 30 0,022 22,00
c) 32,75 5 0,134 22,00
d) 32,75 1 0,008 0,25
e) 32,75 8 0,019 5,00
f) 32,75 8 0,019 5,00
g) 32,75 8 0,019 5,00
h) 32,75 2 0,015 1,00
i) 32,75 5 0,079 13,00
j) 32,75 23 0,021 16,00
k) 32,75 23 0,046 35,00
l) 32,75 30 0,093 91,00

Art. 23.º 32,75 15 0,016 8,00
Art. 24.º 32,75 15 0,336 11,00

CAPÍTULO III

Urbanização e edificação

Fórmula de cálculo:

∑ [(Ct + PPI) * ¥] * μ *ß)

onde:

Ct — Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo;
PPI — Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimentos);
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¥ — Identifica o tempo médio de execução;
 — Benefício auferido pelo particular;

ß — Incentivo/Desincentivo à prática de certos atos ou operações — (impacto ambiental, 
qualificação urbanística, impacto social).

Neste Capítulo a taxa assenta, essencialmente, na concessão de licença, na prática de atos 
administrativos e satisfação administrativa de pretensões particulares e na utilização e aproveita-
mento do domínio municipal por motivo de obras.

No cálculo dos valores das taxas constantes no presente Capítulo consideraram -se:
1 — Os Custos totais/da função/do ato/da medida (corresponde à variável “Ct” da fórmula 

supra):

a) Esta variável corresponde aos custos diretos que se traduzem, muito resumidamente, nos 
custos relacionados diretamente com o funcionamento da unidade orgânica em causa — exs. cus-
tos com eletricidade, água, papel, fotocópias, limpeza, vencimentos dos funcionários. E aos 
custos indiretos que se traduzem, também resumidamente, nos custos de estrutura, ou seja, nos 
custos que contribuem indiretamente para o funcionamento da unidade orgânica em causa — 
exs.: custos do Departamento Recursos Humanos e do Departamento de Planeamento, Finanças 
e Logística;

b) Os custos desta variável obtêm -se pela aplicação do sistema de contabilidade de custos 
previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). Portanto, as regras 
para apuramento destes custos encontram -se definidas no POCAL.

c) Para o apuramento dos custos aqui em causa foram considerados:

A Demonstração de Resultados por funções da Câmara Municipal de Loures de janeiro a 
dezembro de 2018 (consta do Relatório de Gestão de 2018);

O total dos custos imputados à função Ordenamento do Território a 31/12/2018 (consta do 
Relatório de Gestão de 2018);

Valor médio do terreno/m2 no Município de Loures.

Custos diretos e indiretos com a função Ordenamento do Território a 31/12/2018

Código Descrição
Custos

Ordenamento Território

61 Custos das merc. vendidas e das matér. consum.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 222
62 Fornecimentos e serviços externos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 760 012
63 Transfer. subsídios corrent. conc. prest. sociais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 095 642
64 Custos de pessoal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 796 871
65 Outros custos e perdas operacionais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 808
66 Amortizações  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891 123
67 Provisões  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 809
68 Custos e perdas financeiras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 823
69 Custos e perdas extraordinários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 820

Total custos   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 116 130

2 — Os Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimento) (corresponde à variável 
“PPI” da fórmula supra):

a) Esta variável corresponde aos investimentos relativos à manutenção e reforço de infraes-
truturas na área do Ordenamento do Território inscritos nas Opções do Plano 2019 -2022 da Câmara 
Municipal de Loures;

b) No apuramento desta variável foram considerados o Orçamento e as Opções do Plano 
2019-2022 da Câmara Municipal de Loures.
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3 — O Tempo médio de execução (corresponde à variável “¥” da fórmula supra):

a) Esta variável corresponde, conforme o próprio nome indica, ao tempo médio de execução 
do ato em causa. Esta variável encontra -se expressa em minutos;

b) No apuramento desta variável foram considerados os tempos fornecidos pelos executores 
do ato.

4 — O Benefício auferido pelo particular (corresponde à variável “μ” da fórmula supra):

a) Esta variável corresponde ao custo da atividade pública local e prende -se com o desen-
volvimento económico e social acontecido e esperado do concelho, de forma a permitir majorar o 
benefício que advém da opção por um Município desenvolvido em detrimento de outro;

b) No apuramento desta variável são considerados como indicadores o Produto Interno Bruto 
(PIB), que representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada 
região durante um período determinado, e o Valor do Acrescentado Bruto (VAB), que é o resultado 
final da atividade produtiva no decurso dum período determinado;

c) Os indicadores mencionados na alínea antecedente são publicados no Anuário Estatístico 
da Região de Lisboa do Instituto Nacional de Estatística (estão disponíveis os de 2018).

5 — O Incentivo/Desincentivo (corresponde à variável “ß” da fórmula supra):

a) Esta variável traduz -se num critério que permite incentivar/desincentivar a prática de certos 
atos ou operações;

b) Na aplicação desta variável são considerados dois índices: o índice de impacto ambiental 
e o índice de qualificação urbanística/impacto social, que variam na exata medida do impacto 
positivo ou negativo que determinado ato terá no desenvolvimento social, económico e ambiental 
do Concelho e/ou na necessidade de incentivar ou não determinado sector económico. Esta va-
riável varia numa escala de 0 a 50.

Art.º

Custo totais
função/ato/medida

Invest. Tempo médio
Benefício auferido 

pelo particular
Critério incentivo/

desincentivo
Valor da taxa

Ct PPI ¥ €

Art. 26.º
n.º 1 114,48 15 0,1048 180,00
n.º 2

a) 114,48 15 0,1048 180,00
b) 26,36 0,0095 0,25

Art.27.º 114,48 15 0,1048 180,00
Art. 28.º

a) 114,48 23 0,0272 70,00
b1) 0,9000 0,90
b2) 1,1000 1,10
b3) 1,0000 1,00
b4) 1,2500 1,25
b5) 0,3000 0,30
b6) 0,3500 0,35
b7) 0,5000 0,50
b8) 1,0000 1,00

Art. 29.º 114,48 15 0,1048 180,00
Art. 30.º

a) 114,48 30 0,0204 70,00
b) 12,000 12,00

Art. 32.º
a) 114,48 45 0,0000 0,15
b) 114.48 30 0,0001 0,30

Art. 33.º 114,48 15 0,1048 180,00
Art. 34.º

a) 114,48 23 0,0272 70,00
b) 1,5000 1,50
c1) 3,0000 3,00
c2) 3,5000 3,50
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Art.º

Custo totais
função/ato/medida

Invest. Tempo médio
Benefício auferido 

pelo particular
Critério incentivo/

desincentivo
Valor da taxa

Ct PPI ¥ €

c3) 3,5000 3,50
c4) 3.5000 3,50
c5) 2,6087 3,00
c6) 3,5000 3,50
c7) 1,5000 1,50
c8) 2,0000 2,00
d) 2,0000 2,00

Art.35.º
a) 114,48 23 0,0272 70,00

Art.36
a) 114,48 45 0,0272 140,00
b) 114,48 45 0,0408 210,00

Art. 37.º 114,48 30 0,0524 180,00
Art.39.º
2.a1) 26,39 0,3410 9,00
a2) 26,39 0,3789 10,00
a3) 26,39 0,3979 10,50
a4) 26,39 0,2274 6,00
a5) 26,39 0,3410 9,00
a6) 26,39 0,3789 10,00
a7) 26,39 0,3031 8,00

Art. 40.º
a1) 26,36 0,0949 2,50
a2) 26,36 0,1897 5,00
a3) 26,36 0,3794 10,00
b) 26,36 0,0474 1,25
c1) 114,48 0,1310 15,00
c2) 2,5000 2,50
d1) 114,48 0,1310 15,00
d2) 3,0000 3,00

Art.42.º 114,48 15 0,1048 180,00
Art.44.º 114,48 15 0,1048 180,00
Art.45.º

a1) 26,36 23 0,0013 0,80
a2) 26,36 23 0,0016 1,00
a3) 26,36 23 0,0014 0,85
a4) 26,36 38 0,0012 1,20
a5) 26,36 38 0,0003 0,30
a6) 26,36 23 0,0007 0,40
a7) 26,36 23 0,0014 0,85

Art.47.º
a) 114,48 100 0,0175 200,00
b) 114,48 120 0,0182 250,00
c) 114,48 140 0,0218 350,00

Art.48.º 114,48 75 0,0035 30,00
Art.49.º 114,48 75 0,0058 50,00
Art.50.º 114,48 90 0,0092 95,00
Art.51.º 114,48 30 0,0559 192,00
Art.52.º 114,48 15 0,1048 180,00
Art.55.º

a) 114,48 19 0,0186 40,00
b) 114,48 11 0,0171 22,00
c) 114,48 8 0,0163 14,00

d1i) 114,48 2 0,0168 3,60
d1ii) 114,48 2 0,0303 6,50
d2i) 114,48 2 0,0536 11,50
d2ii) 114,48 2 0,0792 17,00
e) 114,48 2 0,0233 5,00
f1) 114,48 3,5 0,0050 2,00
f2) 114,48 3,5 0,0087 3,50

Art.56.º 114,48 15 0,1048 180,00
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CAPÍTULO IV

Compensação de áreas de cedência em falta

Fórmula de cálculo:

∑ [(Ct + PPI) * ¥] * μ *ß)

onde:

Ct — Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo;
PPI — Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimentos);
¥ — Identifica o tempo médio de execução;
μ — Benefício auferido pelo particular;
ß — Incentivo/Desincentivo à prática de certos atos ou operações — (impacto ambiental, 

qualificação urbanística, impacto social).

Neste Capítulo a taxa assenta, essencialmente, na prática de atos administrativos, bem como 
na satisfação administrativa de pretensões particulares.

No cálculo dos valores das taxas constantes no presente Capítulo consideraram -se:
1 — Os Custos totais/da função/do ato/da medida (corresponde à variável “Ct” da fórmula 

supra):

a) Para o apuramento dos custos aqui em causa foram considerados:

Valor médio do terreno/m2 no Município de Loures.

2 — O Tempo médio de execução (corresponde à variável “¥” da fórmula supra):

a) Esta variável corresponde, conforme o próprio nome indica, ao tempo médio de execução 
do ato em causa. Esta variável encontra -se expressa em minutos;

b) No apuramento desta variável foram considerados os tempos fornecidos pelos serviços 
municipais executores do ato.

3 — O Benefício auferido pelo particular (corresponde à variável “ ” da fórmula supra):

a) Esta variável corresponde ao custo da atividade pública local e prende -se com o desen-
volvimento económico e social acontecido e esperado do concelho, de forma a permitir majorar o 
benefício que advém da opção por um município desenvolvido em detrimento de outro;

b) No apuramento desta variável são considerados como indicadores o Produto Interno Bruto 
(PIB), que representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada 
região durante um período determinado, e o Valor do Acrescentado Bruto (VAB), que é o resultado 
final da atividade produtiva no decurso dum período determinado;

c) Os indicadores mencionados na alínea antecedente são publicados no Anuário Estatístico 
da Região de Lisboa do Instituto Nacional de Estatística (estão disponíveis os de 2008).

4 — O Incentivo/Desincentivo (corresponde à variável “ß” da fórmula supra):

a) Esta variável traduz -se num critério que permite incentivar/desincentivar a prática de certos 
atos ou operações;

b) Na aplicação desta variável são considerados dois índices: o índice de impacto ambiental 
e o índice de qualificação urbanística/impacto social, que variam na exata medida do impacto 
positivo ou negativo que determinado ato terá no desenvolvimento social, económico e ambiental 
do Concelho e/ou na necessidade de incentivar ou não determinado sector económico. Esta va-
riável varia numa escala de 0 a 50.
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Art.º

Custo totais
função/ato/medida

Invest. Tempo médio
Benefício auferido 

pelo particular
Critério incentivo/

desincentivo
Valor da taxa

Ct PPI ¥ €

Art. 57.º
a) 26,36 7,5887 200,00
b) 26,36 4,5532 120,00

CAPÍTULO V

Instalações especiais

Fórmula de cálculo:

∑ [(Ct + PPI) * ¥] * μ *ß)

onde:

Ct — Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo;
PPI — Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimentos);
¥ — Identifica o tempo médio de execução;
μ — Benefício auferido pelo particular;
ß — Incentivo/Desincentivo à prática de certos atos ou operações — (impacto ambiental, 

qualificação urbanística, impacto social).

Neste Capítulo a taxa assenta, essencialmente, na concessão da licença, na prática de atos 
administrativos, bem como na satisfação administrativa de pretensões particulares.

No cálculo dos valores das taxas constantes no presente Capítulo consideraram -se:
1 — Os Custos totais/da função/do ato/da medida (corresponde à variável “Ct” da fórmula 

supra):

a) Esta variável corresponde aos custos diretos que se traduzem, muito resumidamente, nos 
custos relacionados diretamente com o funcionamento da unidade orgânica em causa — exs.: cus-
tos com eletricidade, água, papel, fotocópias, limpeza, vencimentos dos funcionários. E aos custos 
indiretos que se traduzem, também resumidamente, nos custos de estrutura, ou seja, nos custos 
que contribuem indiretamente para o funcionamento da unidade orgânica em causa — exs.: custos 
do Departamento Recursos Humanos e do Departamento Planeamento, Finanças e Logística;

b) Os custos desta variável obtêm -se pela aplicação do sistema de contabilidade de custos 
previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). Portanto, as regras 
para apuramento destes custos encontram -se definidas no POCAL;

c) Para o apuramento dos custos aqui em causa foram considerados:

O Balancete Analítico por centro de custos da Câmara Municipal de Loures de janeiro a 
dezembro de 2018;

A Demonstração de Resultados por funções da Câmara Municipal de Loures de janeiro a 
dezembro de 2018 (consta do Relatório de Gestão de 2018);

O total dos custos imputados à função Ordenamento do Território a 31/12/2018 (consta do 
Relatório de Gestão de 2018).

2 — O Tempo médio de execução (corresponde à variável “¥” da fórmula supra):

a) Esta variável corresponde, conforme o próprio nome indica, ao tempo médio de execução 
do ato em causa. Esta variável encontra -se expressa em minutos;

b) No apuramento desta variável foram considerados os tempos fornecidos pelos serviços 
municipais executores do ato.
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3 — O Benefício auferido pelo particular (corresponde à variável “ ” da fórmula supra):

a) Esta variável corresponde ao custo da atividade pública local e prende -se com o desen-
volvimento económico e social acontecido e esperado do concelho, de forma a permitir majorar o 
benefício que advém da opção por um município desenvolvido em detrimento de outro;

b) No apuramento desta variável são considerados como indicadores o Produto Interno Bruto 
(PIB), que representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada 
região durante um período determinado, e o Valor do Acrescentado Bruto (VAB), que é o resultado 
final da atividade produtiva no decurso dum período determinado;

c) Os indicadores mencionados na alínea antecedente são publicados no Anuário Estatístico 
da Região de Lisboa do Instituto Nacional de Estatística (estão disponíveis os de 2018).

4 — O Incentivo/Desincentivo (corresponde à variável “ß” da fórmula supra):

a) Esta variável traduz -se num critério que permite incentivar/desincentivar a prática de certos 
atos ou operações;

b) Na aplicação desta variável são considerados dois índices: o índice de impacto ambiental 
e o índice de qualificação urbanística/impacto social, que variam na exata medida do impacto 
positivo ou negativo que determinado ato terá no desenvolvimento social, económico e ambiental 
do Concelho e/ou na necessidade de incentivar ou não determinado sector económico. Esta va-
riável varia numa escala de 0 a 50.

Art.º

Custo totais
função/ato/medida

Invest. Tempo médio
Benefício auferido 

pelo particular
Critério incentivo/

desincentivo
Valor da taxa

Ct PPI ¥ €

Art. 59.º 114,48 15 0,1048 180,00
Art. 60.º

1) 114,48 23 1,9412 5 000,00
2) 114,48 23 1,0803 2 782,50
3) 114,48 23 0,0019 5,00

Art. 61.º
a) 114,48 8 0,2097 180,00
b) 114,48 8 0,3494 300,00

Art.62.º
c1i) 114,48 15 0,3378 580,00
c1ii) 8,000 8,00
c2i) 114,48 15 0,6406 1 100,00
c2ii) 8,000 8,00
c3i) 114,48 15 1,7471 3 000,00
c3ii) 8,000 8,00
d) 114,48 15 0,0728 125,00

Art. 63.º
a1) 114,48 20 0,8735 2 000,00
a2) 114,48 20 0,3276 750,00
a3) 114,48 20 0,0437 100,00
b1) 114,48 20 0,2184 500,00
b2) 114,48 20 0,4368 1 000,00
b3) 114,48 20 0,2184 500,00
b4) 114,48 20 0,4368 1 000,00

Art. 64.º
a) 114,48 20 0,2621 600,00
b) 114,48 20 0,2402 550,00
c) 114,48 20 0,2402 550,00
d) 114,48 20 0,2402 550,00
e) 114,48 20 0,2402 550,00
f) 114,48 20 0,2402 550,00

Art. 65.º
a) 114.48 8 0,0734 63,00
b) 114,48 8 0,0734 63,00
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Art.º

Custo totais
função/ato/medida

Invest. Tempo médio
Benefício auferido 

pelo particular
Critério incentivo/

desincentivo
Valor da taxa

Ct PPI ¥ €

Art. 66.º
a) 114,48 158 0,000 0,30
b) 114,48 188 0,000 0,35
c) 114,48 188 0,000 0,35

Art. 67.º 114,48 20 0,0786 180,00
Art. 70.º 114,48 10 0,1267 145,00
Art. 71.º 114,48 10 0,1267 145,00
Art.72.º

a) 114,48 10 0,1398 160,00
b) 114,48 10 0,1398 160,00

Art. 73.º
a) 114.48 10 0,1136 130,00
b) 114,48 10 0,0961 110,00
c) 114,48 10 0,0437 50,00
d) 114,48 10 0,0262 30,00

CAPÍTULO VI

Utilização e aproveitamento do domínio municipal

Fórmula de cálculo:

∑ [(Ct + PPI) * ¥] * μ *ß)

onde:

Ct — Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo;
PPI — Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimentos);
¥ — Identifica o tempo médio de execução;
μ — Benefício auferido pelo particular;
ß — Incentivo/Desincentivo à prática de certos atos ou operações — (impacto ambiental, 

qualificação urbanística, impacto social).

Neste Capítulo a taxa assenta, essencialmente, na utilização e aproveitamento do domínio 
municipal.

No cálculo dos valores das taxas constantes no presente Capítulo consideraram -se:
1 — Os Custos totais/da função/do ato/da medida (corresponde à variável “Ct” da fórmula 

supra):

a) Para o apuramento dos custos aqui em causa foram considerados:

O valor médio do terreno m2 no Município de Loures.

2 — O Tempo médio de execução (corresponde à variável “¥” da fórmula supra):

a) Esta variável corresponde, conforme o próprio nome indica, ao tempo médio de execução 
do ato em causa. Esta variável encontra -se expressa em minutos;

b) No apuramento desta variável foram considerados os tempos fornecidos pelos executores 
do ato.

3 — O Benefício auferido pelo particular (corresponde à variável “ ” da fórmula supra):

a) Esta variável corresponde ao custo da atividade pública local e prende -se com o desen-
volvimento económico e social acontecido e esperado do concelho, de forma a permitir majorar o 
benefício que advém da opção por um município desenvolvido em detrimento de outro;
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b) No apuramento desta variável são considerados como indicadores o Produto Interno Bruto 
(PIB), que representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada 
região durante um período determinado, e o Valor do Acrescentado Bruto (VAB), que é o resultado 
final da atividade produtiva no decurso dum período determinado;

c) Os indicadores mencionados na alínea antecedente são publicados no Anuário Estatístico 
da Região de Lisboa do Instituto Nacional de Estatística (estão disponíveis os de 2018).

4 — O Incentivo/Desincentivo (corresponde à variável “ß” da fórmula supra):

a) Esta variável traduz -se num critério que permite incentivar/desincentivar a prática de certos 
atos ou operações;

b) Na aplicação desta variável são considerados dois índices: o índice de impacto ambiental 
e o índice de qualificação urbanística/impacto social, que variam na exata medida do impacto 
positivo ou negativo que determinado ato terá no desenvolvimento social, económico e ambiental 
do Concelho e/ou na necessidade de incentivar ou não determinado sector económico. Esta va-
riável varia numa escala de 0 a 50.

Artigo

Custos totais
função/ato/medida

Invest. Tempo médio
Benefício auferido 

pelo particular
Critério Incentivo/

desincentivo
Valor da taxa

Ct PPI ¥ €

Art. 75.º
a) 5,13 8 0,58442 3,00
b) 135,26 8 0,38444 52,00
c) 105,42 8 0,33200 35,00
d) 105,42 8 0,33200 35,00
e) 5,13 8 0,77923 4,00
f) 105,42 8 1,23316 130,00
g) 135,26 8 0,38444 52,00
h) 105,42 8 0,42680 45,00
i) 26,36 8 1,36596 36,00
j) 26,36 11 0,45532 12,00
k) 26,36 11 0,45532 12,00
l) 105,42 11 0,94858 100,00

m) 105,42 11 0,42686 45,00
n) 105,42 11 0,85372 90,00

o1) 105,42 11 0,66401 70,00
o2) 105,42 11 0,56915 60,00
o3) 105,42 11 0,34149 36,00
p) 105,42 11 0,33200 35,00
q) 26,36 11 0,455321 12,00
r) 105,42 11 0,94858 100,00

Art. 76.º
a) 2,20 8 0,91064 2,00
b) 0,43 8 18,7016 8,00
c) 0,43 8 4,67542 2,00

Art. 77.º
a) 0,07 8 34,14911 2,50
b) 0,29 8 6,829823 2,00
c) 2,20 8 3,642572 8,00
d) 2,20 8 6,374501 14,00
e) 2,20 8 4,553215 10,00
f) 2,20 8 0,910643 2,00
g) 2,20 8 4,553215 10,00
h) 2,20 8 1,593625 3,50
i) 0,07 8 4,097894 0,30
j) 0,07 8 4,780876 0,35
k) 0,07 8 4,097894 0,30
h) 2,20 8 1,593625 3,50

Art. 78.º
a) 0,29 8 20,4894 6,00

b1) 2,20 8 0,18212 0,40
b2) 2,20 8 4,55321 10,00
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Artigo

Custos totais
função/ato/medida

Invest. Tempo médio
Benefício auferido 

pelo particular
Critério Incentivo/

desincentivo
Valor da taxa

Ct PPI ¥ €

b3) 2,20 8 4,55321 10,00
c1) 2,20 8 22,7272 50,00
c2) 2,20 8 11,3636 25,00
c3) 2,20 8 11,3636 25,00
d) 0,07 8 40,9789 3,00
e) 0,07 8 20,4894 1,50
f) 0,07 8 27,3192 2,00

Art. 79.º
a) 2,20 8 1,13830 2,50
b) 2.20 8 1,3659 3,00
c) 2,20 8 1,3659 3,00
d) 2,20 8 1,3659 3,00
e) 2,20 8 1,3659 3,00
f) 2,20 8 1,3659 3,00
g) 2,20 8 1,3659 3,00
h) 2,20 8 1,3659 3,00
i) 2,20 8 1,3659 3,00
j) 2,20 8 1,3659 3,00
k) 8,79 8 0,4553 4,00
l) 2,20 8 1,3659 3,00

m) 8,79 8 0,4553 4,00
n) 2,20 8 1,3659 3,00

Art. 80.º
a) 2,20 5,46385 12,00
b) 2.20 5,46385 12,00
c) 2,20 5,46385 12,00
d) 2,20 5,46385 12,00
e) 2,20 5,46385 12,00
f) 2,20 5,46385 12,00
g) 2,20 5,46385 12,00
h) 2,20 5,46385 12,00
i) 2,20 5,46385 12,00
j) 2,20 5,46385 12,00
k) 8,79 1,59362 14,00
l) 2,20 5,46385 12,00

m) 8,79 1,59362 14,00
n) 2,20 5,46385 12,00

CAPÍTULO VII

Condução de veículos

Fórmula de cálculo:

∑ [(Ct + PPI) * ¥] * μ *ß)

onde:

Ct — Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo;
PPI — Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimentos);
¥ — Identifica o tempo médio de execução;
μ — Benefício auferido pelo particular;
ß — Incentivo/Desincentivo à prática de certos atos ou operações — (impacto ambiental, 

qualificação urbanística, impacto social).

Neste capítulo a taxa assenta, essencialmente, na concessão da licença, na prática de atos 
administrativos, bem como na satisfação administrativa de pretensões de particulares.
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No cálculo dos valores das taxas constantes do presente capítulo consideram -se:
1 — Os Custos totais/da função/do ato/da medida (corresponde à variável “Ct” da fórmula 

supra):

a) Esta variável corresponde aos custos diretos que se traduzem, muito resumidamente, nos 
custos relacionados diretamente com o funcionamento da unidade orgânica em causa — exs.: cus-
tos com eletricidade, água, papel, fotocópias, limpeza, vencimentos dos funcionários. E aos custos 
indiretos que se traduzem, também resumidamente, nos custos de estrutura, ou seja, nos custos 
que contribuem indiretamente para o funcionamento da unidade orgânica em causa — exs.: custos 
do Departamento Recursos Humanos e do Departamento Planeamento, Finanças e Logística;

b) Os custos desta variável obtêm -se pela aplicação do sistema de contabilidade de custos 
previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). Portanto, as regras 
para apuramento destes custos encontram -se definidas no POCAL.

c) Para o apuramento dos custos aqui em causa foram considerados:

i) O Balancete Analítico por centro de custos da Câmara Municipal de Loures de janeiro a 
dezembro de 2018;

ii) A Demonstração de Resultados por funções da Câmara Municipal de Loures de janeiro a 
dezembro de 2018 (consta do Relatório de Gestão de 2018);

iii) O total dos custos imputados à função Transportes e Comunicações a 31/12/2018 (consta 
do Relatório de Gestão de 2018).

Custos diretos e indiretos com a função Transportes e Comunicações a 31/12/2018

Código Descrição
Custos

Transportes
e Comunicações

61 Custos das merc. vendidas e das matér. consum.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 261
62 Fornecimentos e serviços externos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864 076
63 Transfer. subsídios corrent. conc. prest. sociais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 306
64 Custos de pessoal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 155
65 Outros custos e perdas operacionais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 472
66 Amortizações  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 569
67 Provisões  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 464
68 Custos e perdas financeiras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 707
69 Custos e perdas extraordinários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 314

Total custos   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 761 684

2 — O Tempo médio de execução (corresponde à variável “¥” da fórmula supra):

a) Esta variável corresponde, conforme o próprio nome indica, ao tempo médio de execução 
do ato em causa. Esta variável encontra -se expressa em minutos.

b) No apuramento desta variável foram considerados os tempos fornecidos pelos executores 
do ato.

3 — O Benefício auferido pelo particular (corresponde à variável “μ” da fórmula supra):

a) Esta variável corresponde ao custo da atividade pública local e prende -se com o desen-
volvimento económico e social acontecido e esperado do concelho, de forma a permitir majorar o 
benefício que advém da opção por um município desenvolvido em detrimento de outro;

b) No apuramento desta variável são considerados como indicadores o Produto Interno Bruto 
(PIB), que representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada 
região durante um período determinado, e o Valor do Acrescentado Bruto (VAB), que é o resultado 
final da atividade produtiva no decurso dum período determinado;

c) Os indicadores mencionados na alínea antecedente são publicados no Anuário Estatístico 
da Região de Lisboa do Instituto Nacional de Estatística (estão disponíveis os de 2018).
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4 — O Incentivo/Desincentivo (corresponde à variável “ß” da fórmula supra):

a) Esta variável traduz -se num critério que permite incentivar/desincentivar a prática de certos 
atos ou operações.

b) Na aplicação desta variável são considerados dois índices: o índice de impacto ambiental 
e o índice de qualificação urbanística/impacto social, que variam na exata medida do impacto 
positivo ou negativo que determinado ato terá no desenvolvimento social, económico e ambiental 
do Concelho e/ou na necessidade de incentivar ou não determinado sector económico. Esta va-
riável varia numa escala de 0 a 50.

Art.º

Custos totais
função/ato/medida

Invest. Tempo médio
Benefício auferido 

pelo particular
Critério incentivo/

desincentivo
Valor da taxa

Ct PPI ¥ €

Art. 81.º
n.º 1

a) 16,64 18,5042 308,00
b) 16,64 1,9225 32,00
c) 16,64 0,9011 15,00

n.º 2 16,64 0,4806 8,00

CAPÍTULO VIII

Polícia Municipal

Fórmula de cálculo:

∑ [(Ct + PPI) * ¥] * μ *ß)

onde:

Ct — Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo;
PPI — Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimentos);
¥ — Identifica o tempo médio de execução;
μ — Benefício auferido pelo particular;
ß — Incentivo/Desincentivo à prática de certos atos ou operações — (impacto ambiental, 

qualificação urbanística, impacto social)

Neste Capítulo a taxa assenta, essencialmente, na concessão de licença.
No cálculo dos valores das taxas constantes no presente Capítulo consideraram -se:
1 — Os Custos totais/da função/do ato/da medida (corresponde à variável “Ct” da fórmula 

supra):

a) Esta variável corresponde ao custo de cada “ato”;
b) Os custos desta variável obtêm -se pela consideração:

Dos custos diretos imputados à Polícia Municipal a 31.12.2018.

c) Para apuramento dos custos aqui em causa foram considerados:

O Balancete Analítico por centro de custos da Câmara Municipal de Loures de janeiro a 
dezembro de 2018;

A Demonstração de Resultados por funções da Câmara Municipal de Loures de janeiro a 
dezembro de 2018 (consta do Relatório de Gestão de 2018).
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2 — O Tempo médio de execução (corresponde à variável “¥” da fórmula supra):

a) Esta variável corresponde, conforme o próprio nome indica, ao tempo médio de execução 
do ato em causa. Esta variável encontra -se expressa em minutos;

b) No apuramento desta variável foram considerados os tempos fornecidos pelos executores 
do ato.

3 — O Benefício auferido pelo particular (corresponde à variável “μ” da fórmula supra):

a) Esta variável corresponde ao custo da atividade pública local e prende -se com o desen-
volvimento económico e social acontecido e esperado do concelho, de forma a permitir majorar o 
benefício que advém da opção por um município desenvolvido em detrimento de outro;

b) No apuramento desta variável são considerados como indicadores o Produto Interno Bruto 
(PIB), que representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada 
região durante um período determinado, e o Valor do Acrescentado Bruto (VAB), que é o resultado 
final da atividade produtiva no decurso dum período determinado;

c) Os indicadores mencionados na alínea antecedente são publicados no Anuário Estatístico 
da Região de Lisboa do Instituto Nacional de Estatística (estão disponíveis os de 2018).

4 — O Incentivo/Desincentivo (corresponde à variável “ß” da fórmula supra):

a) Esta variável traduz -se num critério que permite incentivar/desincentivar a prática de certos 
atos ou operações;

b) Na aplicação desta variável são considerados dois índices: o índice de impacto ambiental 
e o índice de qualificação urbanística/impacto social, que variam na exata medida do impacto 
positivo ou negativo que determinado ato terá no desenvolvimento social, económico e ambiental 
do Concelho e/ou na necessidade de incentivar ou não determinado sector económico. Esta va-
riável varia numa escala de 0 a 50.

Art.º

Custos totais
função/ato/medida

Invest. Tempo médio
Benefício auferido 

pelo particular
Critério incentivo/

desincentivo
Valor da taxa

Ct PPI ¥ €

Art. 82.º
a1) 56,27 240 0,0022 30,00
a2) 56,27 15 0,0088 7,50
b1) 56,27 240 0,0037 50,00
b2) 56,27 15 0,1481 12,50

CAPÍTULO IX

Publicidade

Fórmula de cálculo:

∑ [(Ct + PPI) * ¥] * μ *ß)

onde:

Ct — Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo;
PPI — Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimentos);
¥ — Identifica o tempo médio de execução;
μ — Benefício auferido pelo particular;
ß — Incentivo/Desincentivo à prática de certos atos ou operações — (impacto ambiental, 

qualificação urbanística, impacto social).
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Neste capítulo a taxa assenta, essencialmente, na concessão da licença, na prática de atos 
administrativos, bem como na satisfação administrativa de pretensões de particulares.

No cálculo dos valores das taxas constantes do presente capítulo consideram -se:
1 — Os Custos totais/da função/do ato/da medida (corresponde à variável “Ct” da fórmula 

supra):

a) Esta variável corresponde aos custos diretos que se traduzem, muito resumidamente, nos 
custos relacionados diretamente com o funcionamento da unidade orgânica em causa — exs.: cus-
tos com eletricidade, água, papel, fotocópias, limpeza, vencimentos dos funcionários. E aos custos 
indiretos que se traduzem, também resumidamente, nos custos de estrutura, ou seja, nos custos 
que contribuem indiretamente para o funcionamento da unidade orgânica em causa — exs.: custos 
do Departamento Recursos Humanos e do Departamento Planeamento, Finanças e Logística;

b) Os custos desta variável obtêm -se pela aplicação do sistema de contabilidade de custos 
previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). Portanto, as regras 
para apuramento destes custos encontram -se definidas no POCAL;

c) Para o apuramento dos custos aqui em causa foram considerados:

O Balancete Analítico por centro de custos da Câmara Municipal de Loures de janeiro a 
dezembro de 2018;

A Demonstração de Resultados por funções da Câmara Municipal de Loures de janeiro a 
dezembro de 2018 (consta do Relatório de Gestão de 2018);

O total dos custos imputados à função Serviços Gerais da Administração Pública a 31/12/2018 
(consta do Relatório de Gestão de 2018).

2 — O Tempo médio de execução (corresponde à variável “¥” da fórmula supra):

a) Esta variável corresponde, conforme o próprio nome indica, ao tempo médio de execução 
do ato em causa. Esta variável encontra -se expressa em minutos;

b) No apuramento desta variável foram considerados os tempos fornecidos pelos executores 
do ato.

3 — O Benefício auferido pelo particular (corresponde à variável “μ” da fórmula supra):

a) Esta variável corresponde ao custo da atividade pública local e prende -se com o desen-
volvimento económico e social acontecido e esperado do concelho, de forma a permitir majorar o 
benefício que advém da opção por um município desenvolvido em detrimento de outro;

b) No apuramento desta variável são considerados como indicadores o Produto Interno Bruto 
(PIB), que representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada 
região durante um período determinado, e o Valor do Acrescentado Bruto (VAB), que é o resultado 
final da atividade produtiva no decurso dum período determinado;

c) Os indicadores mencionados na alínea antecedente são publicados no Anuário Estatístico 
da Região de Lisboa do Instituto Nacional de Estatística (estão disponíveis os de 2018).

4 — O Incentivo/Desincentivo (corresponde à variável “ß” da fórmula supra):

a) Esta variável traduz -se num critério que permite incentivar/desincentivar a prática de certos 
atos ou operações;

b) Na aplicação desta variável são considerados dois índices: o índice de impacto ambiental 
e o índice de qualificação urbanística/impacto social, que variam na exata medida do impacto 
positivo ou negativo que determinado ato terá no desenvolvimento social, económico e ambiental 
do Concelho e/ou na necessidade de incentivar ou não determinado sector económico. Esta va-
riável varia numa escala de 0 a 50.
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Art.º

Custos totais
Função/ato/medida

Invest. Tempo médio
Benefício auferido 

pelo particular
Critério incentivo/

desincentivo
Valor da taxa

Ct PPI ¥ €

Art. 83.º
a) 32,75 15 0,0875 43,00
b) 32,75 15 0,3135 154,00
c) 32,75 15 0,0508 25,00

Art. 84.º
a) 32,75  15 0,0407 20,00
b) 32,75 15 0,0305 15,00

n.º 2 32,75 15 0,0051 2,50
n.º 3 32,75 15 0,0025 1,25

Art. 85.º
n.º 1

a) 32,75 15 0,0305 15,00
b) 32,75 15 0,1017 50,00
c) 32,75 15 0,1425 70,00
d) 32,75 15 0,0814 40,00

n.º 2 32,75 15 0,3053 150,00
n.º 3

a) 32,75 15 0,0447 22,00
b) 32,75 15 0,2035 100,00

n.º 4 32,75 15 0,1017 50,00
Art. 86.º

n.º 1 32,75 15 0,1058 52,00
n.º 2 32,75 15 0,0244 12,00

Art. 87.º 32,75 15 0,1221 60,00
Art. 88.º

a) 32,75 15 0,1628 80,00
b) 32,75 15 0,0508 25,00
c) 32,75 15 0,6107 30,00
d) 32,75 15 0,0508 25,00

Art. 89.º
a) 32,75 15 0,0244 12,00
b) 32,75 15 0,6107 30,00
c) 32,75 15 0,0244 12,00
d) 32,75 15 0,0508 25,00

Art. 90.º 32,75 15 0,0122 6,00

CAPÍTULO X

Mercados, feiras e restauração e bebidas não sedentárias

Fórmula de cálculo:

∑ [(Ct + PPI) * ¥] * μ *ß)

onde:

Ct — Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo;
PPI — Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimentos);
¥ — Identifica o tempo médio de execução;
μ — Benefício auferido pelo particular;
ß — Incentivo/Desincentivo à prática de certos atos ou operações — (impacto ambiental, 

qualificação urbanística, impacto social).

Neste Capítulo a taxa assenta, essencialmente, na utilização e aproveitamento do domínio 
municipal (equipamentos).
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No cálculo dos valores das taxas constantes no presente Capítulo consideram -se:
1 — Os Custos totais/da função/do ato/da medida (corresponde à variável “Ct” da fórmula 

supra):

a) Esta variável corresponde aos custos diretos que se traduzem, muito resumidamente, nos 
custos relacionados diretamente com o funcionamento da unidade orgânica em causa — exs.: cus-
tos com eletricidade, água, papel, fotocópias, limpeza, vencimentos dos funcionários. E aos custos 
indiretos que se traduzem, também resumidamente, nos custos de estrutura, ou seja, nos custos 
que contribuem indiretamente para o funcionamento da unidade orgânica em causa — exs.: custos 
do Departamento Recursos Humanos e do Departamento Planeamento, Finanças e Logística;

b) Os custos desta variável obtêm -se pela aplicação do sistema de contabilidade de custos 
previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). Portanto, as regras 
para apuramento destes custos encontram -se definidas no POCAL;

c) Para o apuramento dos custos aqui em causa foram considerados:

O Balancete Analítico por centro de custos da Câmara Municipal de Loures de janeiro a 
dezembro de 2018;

A Demonstração de Resultados por funções da Câmara Municipal de Loures de janeiro a 
dezembro de 2018 (consta do Relatório de Gestão de 2018);

O total dos custos imputados à função Outras Funções Económicas a 31/12/2018 (consta 
do Relatório de Gestão de 2018).

Custos diretos e indiretos com a função Outras Funções Económicas a 31/12/2018

Código Descrição
Custos

Outras Funções
Económicas

61 Custos das merc. vendidas e das matér. consum.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 596
62 Fornecimentos e serviços externos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 711
63 Transfer. subsídios corrent. conc. prest. sociais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 770
64 Custos de pessoal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 806
65 Outros custos e perdas operacionais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 905
66 Amortizações  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 147
67 Provisões  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 535
68 Custos e perdas financeiras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 110
69 Custos e perdas extraordinários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 729

Total custos   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 103 309

2 — O Tempo médio de execução (corresponde à variável “¥” da fórmula supra):

a) Esta variável corresponde, conforme o próprio nome indica, ao tempo médio de execução 
do ato em causa. Esta variável encontra -se expressa em minutos;

b) No apuramento desta variável foram considerados os tempos fornecidos pelos executores 
do ato.

3 — O Benefício auferido pelo particular (corresponde à variável “ ” da fórmula supra):

a) Esta variável corresponde ao custo da atividade pública local e prende -se com o desen-
volvimento económico e social acontecido e esperado do concelho, de forma a permitir majorar o 
benefício que advém da opção por um município desenvolvido em detrimento de outro;

b) No apuramento desta variável são considerados como indicadores o Produto Interno Bruto 
(PIB), que representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada 
região durante um período determinado, e o Valor do Acrescentado Bruto (VAB), que é o resultado 
final da atividade produtiva no decurso dum período determinado;

c) Os indicadores mencionados na alínea antecedente são publicados no Anuário Estatístico 
da Região de Lisboa do Instituto Nacional de Estatística (estão disponíveis os de 2008).
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4 — O Incentivo/Desincentivo (corresponde à variável “ß” da fórmula supra):

a) Esta variável traduz -se num critério que permite incentivar/desincentivar a prática de certos 
atos ou operações;

b) Na aplicação desta variável são considerados dois índices: o índice de impacto ambiental 
e o índice de qualificação urbanística/impacto social, que variam na exata medida do impacto 
positivo ou negativo que determinado ato terá no desenvolvimento social, económico e ambiental 
do Concelho e/ou na necessidade de incentivar ou não determinado sector económico. Esta va-
riável varia numa escala de 0 a 50.

Art.º

Custos totais
função/ato/medida

Invest. Tempo médio
Benefício auferido 

pelo particular
Critério incentivo/

desincentivo
Valor da taxa

Ct PPI ¥ €

Art. 92.º
n.º 2

a) 10,42 15 0,1534 24,00
b) 10,42 15 0,1151 18,00

Art. 93.º
n.º 2

a) 10,42 15 0,1534 24,00
b) 10,42 15 0,1151 18,00

Art. 94.º 10,42 15 0,0031 0,50
Art. 95.º 10,42 15 0,0575 9,00
Art. 96.º

a) 10,42 15 0,00415 0,65
b) 10,42 15 0,00415 0,65
c) 10,42 15 0,12790 20,00
d) 10,42 15 0,00415 0,65

Art. 97.º 10,42 15 0,0319 5,00
Art. 98.º 10,42 15 0,0031 0,50
Art. 99.º

1. 10,42 15 0,0031 0,50
2. 10,42 15 0,0028 0,45

Art. 100.º 10,42 15 0,0575 9,00
Art. 101.º

a) 10,42 15 0,0041 0,65
b) 10,42 15 0,0041 0,65
c) 10,42 15 0,1279 20,00
d) 10,42 15 0,0041 0,65

Art. 102.º 10,42 15 0,0319 5,00
Art. 103.º 10,42 15 0,9273 145,00

CAPÍTULO XI

Licenciamento do exercício de atividades

Fórmula de cálculo:

∑ [(Ct + PPI) * ¥] * μ *ß)

onde:

Ct — Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo;
PPI — Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimentos);
¥ — Identifica o tempo médio de execução;
μ — Benefício auferido pelo particular;
ß — Incentivo/Desincentivo à prática de certos atos ou operações — (impacto ambiental, 

qualificação urbanística, impacto social).

Neste Capítulo a taxa assenta, essencialmente, na concessão da licença, na prática de atos 
administrativos, bem como na satisfação administrativa de pretensões particulares.
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1 — Os Custos totais/da função/do ato/da medida (corresponde à variável “Ct” da fórmula 
supra):

a) Esta variável corresponde aos custos diretos que se traduzem, muito resumidamente, nos 
custos relacionados diretamente com o funcionamento da unidade orgânica em causa — exs.: cus-
tos com eletricidade, água, papel, fotocópias, limpeza, vencimentos dos funcionários. E aos custos 
indiretos que se traduzem, também resumidamente, nos custos de estrutura, ou seja, nos custos 
que contribuem indiretamente para o funcionamento da unidade orgânica em causa — exs.: custos 
do Departamento Recursos Humanos e do Departamento Planeamento, Finanças e Logística;

b) Os custos desta variável obtêm -se pela aplicação do sistema de contabilidade de custos 
previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). Portanto, as regras 
para apuramento destes custos encontram -se definidas no POCAL;

c) Para o apuramento dos custos aqui em causa foram considerados:

O Balancete Analítico por centro de custos da Câmara Municipal de Loures de janeiro a 
dezembro de 2018;

A Demonstração de Resultados por funções da Câmara Municipal de Loures de janeiro a 
dezembro de 2018 (consta do Relatório de Gestão de 2018);

O total dos custos imputados à função Serviços Gerais da Administração Pública a 31/12/2018 
(consta do Relatório de Gestão de 2018).

2 — O Tempo médio de execução (corresponde à variável “¥” da fórmula supra):

a) Esta variável corresponde, conforme o próprio nome indica, ao tempo médio de execução 
do ato em causa. Esta variável encontra -se expressa em minutos;

b) No apuramento desta variável foram considerados os tempos fornecidos pelos executores 
do ato.

3 — O Benefício auferido pelo particular (corresponde à variável “μ” da fórmula supra):

a) Esta variável corresponde ao custo da atividade pública local e prende -se com o desen-
volvimento económico e social acontecido e esperado do concelho, de forma a permitir majorar o 
benefício que advém da opção por um município desenvolvido em detrimento de outro;

b) No apuramento desta variável são considerados como indicadores o Produto Interno Bruto 
(PIB), que representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada 
região durante um período determinado, e o Valor do Acrescentado Bruto (VAB), que é o resultado 
final da atividade produtiva no decurso dum período determinado;

c) Os indicadores mencionados na alínea antecedente são publicados no Anuário Estatístico 
da Região de Lisboa do Instituto Nacional de Estatística (estão disponíveis os de 2008).

4 — O Incentivo/Desincentivo (corresponde à variável “ß” da fórmula supra):

a) Esta variável traduz -se num critério que permite incentivar/desincentivar a prática de certos 
atos ou operações;

b) Na aplicação desta variável são considerados dois índices: o índice de impacto ambiental 
e o índice de qualificação urbanística/impacto social, que variam na exata medida do impacto 
positivo ou negativo que determinado ato terá no desenvolvimento social, económico e ambiental 
do Concelho e/ou na necessidade de incentivar ou não determinado sector económico. Esta va-
riável varia numa escala de 0 a 50.

Art.º

Custos totais
função/ato/medida

Invest. Tempo médio
Benefício auferido 

pelo particular
Critério incentivo/

desincentivo
Valor da taxa

Ct PPI ¥ €

Art. 105.º
1. 32,75 15 0,0407 20,00
2. 32,75 15 0,0122 6,00
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Art.º

Custos totais
função/ato/medida

Invest. Tempo médio
Benefício auferido 

pelo particular
Critério incentivo/

desincentivo
Valor da taxa

Ct PPI ¥ €

Art. 106.º 32,75 15 0,1180 58,00
Art. 107.º

1. 32,75 15 0,2544 125,00
2. 32,75 15 0,0814 40,00
3. 32,75 15 0,0814 40,00

Art. 108.º 32,75 15 1,0179 500,00
Art. 109.º

a) 32,75 15 0,0407 20,00
b) 32,75 15 0,0305 15,00

Art. 110.º
a) 32,75 15 0,0326 16,00
b) 32,75 15 0,0254 12,50
c) 32,75 15 0,0407 20,00

Art. 111.º
a) 32,75 15 0,0203 10,00
b) 32,75 15 0,0203 10,00
2. 32,75 15 0,0814 40,00

CAPÍTULO XII

Cemitérios municipais

Fórmula de cálculo:

∑ [(Ct + PPI) * ¥] * μ *ß)

Onde:

Ct — Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo;
PPI — Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimentos);
¥ — Identifica o tempo médio de execução;
μ — Benefício auferido pelo particular;
ß — Incentivo/Desincentivo à prática de certos atos ou operações — (impacto ambiental, 

qualificação urbanística, impacto social).

Neste Capítulo a taxa assenta, essencialmente, na concessão de licença, na prática de atos 
administrativos e satisfação administrativa de pretensões particulares e na utilização e aproveita-
mento do domínio municipal.

No cálculo dos valores das taxas constantes no presente Capítulo consideraram -se:
1 — Os Custos totais/da função/do ato/da medida (corresponde à variável “Ct” da fórmula 

supra):

a) Esta variável corresponde aos custos diretos que se traduzem, muito resumidamente, nos 
custos relacionados diretamente com o funcionamento da unidade orgânica em causa — exs.: cus-
tos com eletricidade, água, papel, fotocópias, limpeza, vencimentos dos funcionários. E aos custos 
indiretos que se traduzem, também resumidamente, nos custos de estrutura, ou seja, nos custos 
que contribuem indiretamente para o funcionamento da unidade orgânica em causa — exs.: custos 
do Departamento Recursos Humanos e do Departamento Planeamento, Finanças e Logística;

b) Os custos desta variável obtêm -se pela aplicação do sistema de contabilidade de custos 
previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). Portanto, as regras 
para apuramento destes custos encontram -se definidas no POCAL;

c) Para o apuramento dos custos aqui em causa foram considerados:

O Balancete Analítico por centro de custos da Câmara Municipal de Loures de janeiro a 
dezembro de 2018;
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A Demonstração de Resultados por funções da Câmara Municipal de Loures de janeiro a 
dezembro de 2018 (consta do Relatório de Gestão de 2018);

O total dos custos imputados à função Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natu-
reza a 31/12/2018 (consta do Relatório de Gestão de 2018).

Custos diretos e indiretos com a função Proteção do Meio Ambiente

e Conservação da Natureza a 31/12/2018

Código Descrição
Custos

Meio Ambiente
e Conservação Natureza

61 Custos das merc. vendidas e das matér. consum.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 112
62 Fornecimentos e serviços externos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 259 463
63 Transfer. subsídios corrent. conc. prest. sociais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843 767
64 Custos de pessoal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 949 290
65 Outros custos e perdas operacionais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 288
66 Amortizações  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 848
67 Provisões  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 701
68 Custos e perdas financeiras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 920
69 Custos e perdas extraordinários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 814

Total custos   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 985 202

2 — Os Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimento) (corresponde à variável 
“PPI” da fórmula supra):

a) Esta variável corresponde aos investimentos relativos aos Cemitérios Municipais inscritos 
nas Opções do Plano 2019 -2022 da Câmara Municipal de Loures;

b) No apuramento desta variável foram considerados o Orçamento e as Opções do Plano 
2019-2022 da Câmara Municipal de Loures.

3 — O Tempo médio de execução (corresponde à variável “¥” da fórmula supra):

a) Esta variável corresponde, conforme o próprio nome indica, ao tempo médio de execução 
do ato em causa. Esta variável encontra -se expressa em minutos;

b) No apuramento desta variável foram considerados os tempos fornecidos pelos executores 
do ato.

4 — O Benefício auferido pelo particular (corresponde à variável “μ” da fórmula supra):

a) Esta variável corresponde ao custo da atividade pública local e prende -se com o desen-
volvimento económico e social acontecido e esperado do concelho, de forma a permitir majorar o 
benefício que advém da opção por um município desenvolvido em detrimento de outro;

b) No apuramento desta variável são considerados como indicadores o Produto Interno Bruto 
(PIB), que representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada 
região durante um período determinado, e o Valor do Acrescentado Bruto (VAB), que é o resultado 
final da atividade produtiva no decurso dum período determinado;

c) Os indicadores mencionados na alínea antecedente são publicados no Anuário Estatístico 
da Região de Lisboa do Instituto Nacional de Estatística (estão disponíveis os de 2008).

5 — O Incentivo/Desincentivo (corresponde à variável “ß” da fórmula supra):

a) Esta variável traduz -se num critério que permite incentivar/desincentivar a prática de certos 
atos ou operações;

b) Na aplicação desta variável são considerados dois índices: o índice de impacto ambiental 
e o índice de qualificação urbanística/impacto social, que variam na exata medida do impacto 
positivo ou negativo que determinado ato terá no desenvolvimento social, económico e ambiental 
do Concelho e/ou na necessidade de incentivar ou não determinado sector económico. Esta va-
riável varia numa escala de 0 a 50.
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Art.º

Custos totais
função/ato/medida

Invest. Tempo médio
Benefício auferido 

pelo particular
Critério incentivo/

desincentivo
Valor da taxa

Ct PPI ¥ €

Art. 113.º 
a) 84,89 0,65 9 0,1511 75,00
b) 84,89 0,65 9 0,1511 75,00
c) 84,89 0,65 9 0,2820 140,00
d) 84,89 0,65 11 0,2143 130,00
e) 84,89 0,65 11 0,2143 130,00

a1) 84,89 0,65 11 3,5032 2.125,00
a2) 84,89 0,65 11 1,8546 1.125,00
b) 84,89 0,65 11 0,1401 85,00

Art. 114.º 
a) 84,89 0,65 8 0,3400 150,00
b) 84,89 0,65 8 0,4420 195,00
c) 84,89 0,65 11 0,4121 250,00
d) 84,89 0,65 4 0,3400 75,00
e) 84,89 0,65 4 0,6800 150,00
2. 84,89 0,65 8 0,2266 100,00

Art. 115.º 84,89 0,65 5 0,0906 25,00
Art. 116.º

1. 84,89 0,65 4 0,0680 15,00
2. 84,89 0,65 4 0,1360 30,00

Art. 117.º
a) 84,89 0,65 5 0,2176 60,00
b) 84,89 0,65 5 0,3264 90,00

Art. 118.º
a) 84,89 0,65 15 0,0544 45,00
b) 84,89 0,65 15 0,0242 20,00
c) 84,89 0,65 15 0,0145 12,00

Art. 119.º
a1) 84,89 0,65 15 0,032 25,00
a2) 84,89 0,65 15 0,027  20,00
a3) 84,89 0,65 15 0,000 5,00
b) 84,89 0,65 15 0,759 625,00

Art. 120.º 84,89 0,65 15 1,814 1500,00 
Art. 121.º

a) 84,89 0,65 8 0,0906 40,00
c) 84,89 0,65 8 0,0906 40,00
d) 84,89 0,65 8 0,1246 55,00
e) 84,89 0,65 8 0,0453 20,00
f) 84,89 0,65 8 0,0340 15,00
g) 84,89 0,65 8 0,0566 25,00
h) 84,89 0,65 11 0,0659 40,00
i) 84,89 0,65 11 0,0494 30,00
j) 84,89 0,65 11 0,1318 80,00

CAPÍTULO XIII

Higiene, salubridade e ruído

Fórmula de cálculo:

∑ [(Ct + PPI) * ¥] * μ *ß)

onde:

Ct — Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo;
PPI — Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimentos);
¥ — Identifica o tempo médio de execução;
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μ — Benefício auferido pelo particular;
ß — Incentivo/Desincentivo à prática de certos atos ou operações — (impacto ambiental, 

qualificação urbanística, impacto social).

Neste Capítulo a taxa assenta, essencialmente, na concessão da licença.
No cálculo dos valores das taxas constantes no presente Capítulo consideraram -se:
1 — Os Custos totais/da função/do ato/da medida (corresponde à variável “Ct” da fórmula 

supra):

a) Esta variável corresponde aos custos diretos que se traduzem, muito resumidamente, nos 
custos relacionados diretamente com o funcionamento da unidade orgânica em causa — exs.: cus-
tos com eletricidade, água, papel, fotocópias, limpeza, vencimentos dos funcionários. E aos custos 
indiretos que se traduzem, também resumidamente, nos custos de estrutura, ou seja, nos custos 
que contribuem indiretamente para o funcionamento da unidade orgânica em causa — exs.: custos 
do Departamento Recursos Humanos e do Departamento Planeamento, Finanças e Logística;

b) Os custos desta variável obtêm -se pela aplicação do sistema de contabilidade de custos 
previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). Portanto, as regras 
para apuramento destes custos encontram -se definidas no POCAL;

c) Para o apuramento dos custos aqui em causa foram considerados:

O Balancete Analítico por centro de custos da Câmara Municipal de Loures de janeiro a 
dezembro de 2018;

A Demonstração de Resultados por funções da Câmara Municipal de Loures de janeiro a 
dezembro de 2018 (consta do Relatório de Gestão de 2018);

O total dos custos imputados à função Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natu-
reza/Serviços Gerais Administração Pública a 31/12/2018 (consta do Relatório de Gestão de 2018).

2 — O Tempo médio de execução (corresponde à variável “¥” da fórmula supra:

a) Esta variável corresponde, conforme o próprio nome indica, ao tempo médio de execução 
do ato em causa. Esta variável encontra -se expressa em minutos;

b) No apuramento desta variável foram considerados os tempos fornecidos pelos executores 
do ato.

3 — O Benefício auferido pelo particular (corresponde à variável “μ” da fórmula supra):

a) Esta variável corresponde ao custo da atividade pública local e prende -se com o desen-
volvimento económico e social acontecido e esperado do concelho, de forma a permitir majorar o 
benefício que advém da opção por um município desenvolvido em detrimento de outro;

b) No apuramento desta variável são considerados como indicadores o Produto Interno Bruto 
(PIB), que representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada 
região durante um período determinado, e o Valor do Acrescentado Bruto (VAB), que é o resultado 
final da atividade produtiva no decurso dum período determinado;

c) Os indicadores mencionados na alínea antecedente são publicados no Anuário Estatístico 
da Região de Lisboa do Instituto Nacional de Estatística (estão disponíveis os de 2008).

4 — O Incentivo/Desincentivo (corresponde à variável “ß” da fórmula supra):

a) Esta variável traduz -se num critério que permite incentivar/desincentivar a prática de certos 
atos ou operações;

b) Na aplicação desta variável são considerados dois índices: o índice de impacto ambiental 
e o índice de qualificação urbanística/impacto social, que variam na exata medida do impacto 
positivo ou negativo que determinado ato terá no desenvolvimento social, económico e ambiental 
do Concelho e/ou na necessidade de incentivar ou não determinado sector económico. Esta va-
riável varia numa escala de 0 a 50.



N.º 20 29 de janeiro de 2021 Pág. 456

Diário da República, 2.ª série PARTE H

  

Art.º

Custos totais
função/ato/medida

Invest. Tempo médio
Benefício auferido 

pelo particular
Critério incentivo/

desincentivo
Valor da taxa

Ct PPI ¥ €

Art. 122.º
a) 60,78 15 0,0109 10,00
b) 60,78 15 0,0548 50,00
c) 60,78 15 0,2193 200,00

Art. 123.º
a) 60,78 15 0,0329 30,00
b) 60,78 15 0,0548 50,00
c) 60,78 15 0,0767 70,00

Art. 124.º 60,78 5 0,0493 15,00
Art. 125.º 60,78 5 0,0493 15,00
Art. 126.º

a) 60,78 5 0,0493 15,00
b) 60,78 5 0,0822 25,00
c) 60,78 5 0,6581 200,00

Art. 127.º 60,78 5 0,1645 50,00
Art. 128.º 60,78 15 0,0219 20,00
Art. 129.º

a) 60,78 60 0,0279 102,00
b) 60,78 60 0,0109 40,00
c) 60,78 15 0,0329 30,00
d) 60,78 15 0,1535 140,00

Art. 130.º
1. 23,44 15 0,0568 20,00
2.
a) 23,44 15 0,2843 100,00
b) 23,44 15 0,3554 125,00

Art. 131.º 23,44 15 0,1421 50,00

ANEXO II

Fundamentação das isenções e reduções previstas no presente regulamento

Em cumprimento do estipulado na alínea d) do n.º 2 do artigo 8.º do Regime Geral das  Taxas 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro, apresenta -se a fun-
damentação inerente às isenções e redução previstas no presente Regulamento:

As isenções consagradas no n.º 1 do artigo 6.º do presente Regulamento encontram -se ali 
referenciadas por mera cautela, visto que as mesmas resultam duma imposição legal e, portanto, 
de normas legais com valor superior às do presente Regulamento.

As isenções contempladas no n.º 2 do artigo 6.º do presente Regulamento visam as entida-
des que, em razão dos fins que prosseguem e das atividades que desenvolvem, merecem um 
tratamento diferenciado em termos de incidência da prestação tributária, por forma a potenciar a 
criação de condições facilitadoras das suas atividades e a concretização de iniciativas de reco-
nhecido interesse para a comunidade.

As isenções estabelecidas nos n.os 3 e 4 do artigo 6.º do presente Regulamento respeitam a 
isenções já estipuladas nos respetivos Regulamentos. Pelo que, a sua consagração no presente 
Regulamento objetiva a sistematização das isenções das taxas municipais num único documento, 
bem como o cumprimento do determinado no Regime das Taxas das Autarquias Locais, que exige 
que o regulamento que crie taxas municipais contenha, entre outros aspetos, as suas isenções. 
A isenção contida no citado n.º 3 visa contribuir para a captação de jovens para área do Municí-
pio de Loures e a vertida no n.º 4 atribuir benefícios a pessoas singulares que, embutidas de um 
espírito de voluntariado e generosidade, desempenham uma missão pública.

As isenções consagradas na alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º do presente Regulamento res-
peitam a situações definidas no âmbito da estratégia local de habitação. Portanto, também aqui, 
a sua consagração no presente Regulamento objetiva a sistematização das isenções das taxas 
municipais num único documento, bem como o cumprimento do determinado no Regime das Taxas 
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das Autarquias Locais, que exige que o regulamento que crie taxas municipais contenha, entre 
outros aspetos, as suas isenções. E as contempladas na alínea b) deste mesmo número têm como 
propósito o incentivo à recuperação e valorização do património municipal.

Os benefícios previstos no n.º 2 do artigo 7.º do presente Regulamento visam promover as 
atividades económicas no concelho de Loures, bem como incentivar a fixação das sedes empre-
sariais no concelho de Loures.

A redução estipulada no n.º 3 do artigo 7.º do presente Regulamento, à semelhança do já 
referido a propósito de isenções anteriores, respeita a situações já definidas aquando da delibe-
ração municipal referente à definição das Áreas de Reabilitação Urbana. Pelo que, também aqui, 
a sua consagração no presente Regulamento objetiva a sistematização das isenções das taxas 
municipais num único documento, bem como o cumprimento do determinado no Regime das Taxas 
das Autarquias Locais, que exige que o regulamento que crie taxas municipais contenha, entre 
outros aspetos, as suas isenções. Esta redução visa, essencialmente, a recuperação e valorização 
dos imóveis no concelho de Loures.

A isenção prevista no n.º 4 do artigo 7.º do presente Regulamento visa a desoneração refe-
rente a áreas que virão à posse do Município.

Com a consagração da isenção do n.º 5 do artigo 7.º do presente Regulamento visa -se aliviar 
o dever dos proprietários de efetuarem obras de conservação, promovendo a realização deste tipo 
de obras, por forma a evitar a degradação do edificado no concelho de Loures.

A isenção estabelecida no n.º 6 do artigo 7.º do presente Regulamento visa fomentar o apro-
veitamento agrícola de bens do domínio municipal que de outra forma não teriam qualquer uso 
útil, bem como contribuir para o sustento de populações com fracos rendimentos.

A isenção constante no n.º 7 do artigo 7.º do presente Regulamento acautela as situações 
em que, por vontade alheia ao cidadão, este é obrigado a apresentar documentos autenticados, 
o que, muitas vezes, acarreta um custo elevado.

As reduções previstas no artigo 8.º fundamentam -se no propósito de incentivar a legalização 
das edificações inseridas em áreas urbanas de génese ilegal.

As isenções previstas no artigo 9.º do presente Regulamento visam, no âmbito da estratégia 
de intervenção e de revitalização urbana, transversal a vários domínios como o espaço público, 
o edificado e a economia, incrementar e dinamizar o espaço requalificado; bem como, incentivar 
a realização de obras particulares nas zonas requalificadas.

ANEXO III



N.º 20 29 de janeiro de 2021 Pág. 458

Diário da República, 2.ª série PARTE H

  



N.º 20 29 de janeiro de 2021 Pág. 459

Diário da República, 2.ª série PARTE H

  

ANEXO IV

Artigo 9.º

«Isenções no âmbito da revitalização urbana»»

I — Esplanadas Abertas

Utilização de toldos e guarda -sóis brancos e cadeira e mesa modelo mestre Gonçalo branca.

CADEIRA 

CADEIRA MODELO MESTRE GONÇALO   

MESA

MESA MODELO DA LINHA MESTRE GONÇALO 

GUARDA SOL
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1 — Na instalação de esplanadas abertas devem ser respeitadas as seguintes condições:

a) Não alterar a superfície do passeio onde a mesma é instalada;
b) Não ocupar mais de 50 % da largura do passeio onde é instalada, ou, no caso de não 

existirem passeios, não ocupar mais de 25 % da largura do arruamento, sem prejuízo da livre 
circulação automóvel.

2 — Sempre que existam estabelecimentos em posição frontal no mesmo arruamento cujos 
exploradores pretendam instalar esplanadas abertas, proceder -se-á à divisão equitativa do espaço 
disponível.

3 — Nos casos em que se verifique que um dos requerentes é titular de “licenciamento”, só 
será aplicável o disposto no número anterior após o seu termo.

4 — Quando a instalação da esplanada aberta for efetuada em área contígua à fachada do 
estabelecimento, a ocupação transversal da esplanada não pode exceder a largura da fachada 
do respetivo estabelecimento.

5 — Os guarda -sóis, como componente de uma esplanada aberta, devem cumprir os se-
guintes requisitos:

a) Ser instalados dentro da esplanada, não excedendo os seus limites;
b) Ser instalados exclusivamente durante a época de funcionamento da esplanada;
c) Ser fixados a uma base que garanta a segurança dos utilizadores, devendo ser facilmente 

amovíveis;
d) Quando abertos, dispor de pé direito livre não inferior a 2 metros;
e) Ser todos iguais e do tipo e cor acima referenciados.

6 — Os aquecedores verticais devem ser próprios para uso no exterior e respeitar as condi-
ções de segurança.

7 — Quando o desnível do pavimento ocupado pela esplanada aberta for superior a 5 % de 
inclinação, é permitida a instalação de estrado como apoio à esplanada.

8 — Os estrados devem ser amovíveis e construídos de modo a salvaguardar as condições 
de segurança.

9 — Os estrados devem garantir a acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada, 
nos termos da legislação em vigor.

10 — Os estrados não podem exceder a cota máxima da soleira da porta do estabelecimento 
respetivo ou 0,25 metros de altura face ao pavimento.

11 — Na instalação de um estrado deve, ainda, respeitar -se uma distância igual ou superior:

a) A 0,80 metros entre o guarda -vento e outros estabelecimentos, montras e acessos;
b) A 2 metros entre o guarda -vento e outro mobiliário urbano.

12 — Na instalação de guarda -ventos devem ser respeitadas as seguintes condições:

a) Não ocultar referências de interesse público, nem prejudicar a segurança, transitabilidade, 
salubridade, interesses de estabelecimentos contíguos, o livre acesso de pessoas e bens e a boa 
visibilidade local ou as árvores porventura existentes;

b) Não obstruir o corredor de circulação de peões;
c) Não exceder 2 metros de altura contados a partir do solo;
d) Não exceder o avanço da esplanada junto da qual está instalado;
e) Garantir, no mínimo, 0,05 metros de distância do seu plano inferior ao pavimento, desde 

que não tenha ressaltos superiores a 0,02 metros;
f) A parte opaca do guarda -vento, quando exista, não pode exceder 0,60 metros contados a 

partir do solo.
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13 — Na instalação de um guarda -vento deve, ainda, respeitar -se uma distância igual ou 
superior:

a) A 0,80 metros entre o guarda -vento e outros estabelecimentos, montras e acessos;
b) A 2 metros entre o guarda -vento e outro mobiliário urbano.

14 — O perímetro da esplanada aberta só pode ser ocupado com guarda -ventos ou outras 
proteções no máximo até 50 %.

II — Expositores

Quando se trate de um expositor de produtos alimentares deve observar -se uma altura mínima 
de 0,40 metros, contados a partir do plano inferior do expositor ao solo.

III — Palas

AFIXAÇÃO DE COMUNICAÇÃO  

40

220

Por forma a assegurar o respeito pelos imóveis e pela comunicação, a afixação de comuni-
cação em palas deve respeitar uma cota de 2,20 metros do solo e uma dimensão de 0,40 metros 
de altura.

IV — Toldos

TOLDO 

40

min. 220  

variável

1 — A instalação do toldo e da respetiva sanefa devem respeitar as seguintes condições:

a) Em passeio de largura superior a 2 metros, deve deixar livre um espaço igual ou superior 
a 0,80 metros em relação ao limite externo do passeio;

b) Em passeio de largura inferior a 2 metros, deve deixar livre um espaço igual ou superior 
a 0,60 metros em relação ao limite externo do passeio;

c) Distância ao pavimento igual ou superior a 2,20 metros, mas nunca acima do nível do teto 
do estabelecimento comercial a que pertença;

d) Não exceder um avanço superior a 3 metros;
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e) Não exceder os limites laterais das instalações pertencentes ao respetivo estabeleci-
mento;

f) Não se sobrepor a cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e janelas 
e outros elementos com interesse arquitetónico ou decorativo;

g) Ser rebatível;
h) Ser de cor branca, utilizando, caso exista, tipografias próprias na badana dos toldos, evi-

tando o excesso de cores;
i) Proibida a sua utilização para pendurar ou afixar qualquer tipo de objetos.

2 — O titular é responsável pelo bom estado de conservação e limpeza do toldo e da respe-
tiva sanefa.

V — Quiosque

A localização e a estrutura dos quiosques devem ser enquadradas às normas e ao conceito 
definido para cada Centro Urbano e validadas pelo serviço responsável pelo projeto de Revitali-
zação Urbana.

 313858197 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 3-A/2021

de 14 de janeiro

Sumário: Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República.

O Decreto do Presidente da República n.º 51 -U/2020, de 6 de novembro, declarou o estado 
de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, tendo o 
mesmo vindo a ser renovado sucessivas vezes, a última das quais pelo Decreto do Presidente da 
República n.º 6 -B/2021, de 13 de janeiro.

De forma a responder ao aumento do número de novos casos de contágio da doença COVID -19, 
torna -se necessária a adoção de medidas restritivas adicionais com vista a procurar inverter o 
crescimento acelerado da pandemia e a salvar vidas, assegurando, no entanto, que as cadeias de 
abastecimento fundamentais de bens e serviços essenciais se mantêm.

Em face do exposto, o presente decreto procede à execução do estado de emergência até 
ao dia 30 de janeiro, de forma adequada e de modo estritamente necessário, a qual pressupõe 
a adoção de medidas com o intuito de conter a transmissão do vírus e diminuir a expansão da 
pandemia da doença COVID -19.

Deste modo, recuperando soluções já adotadas durante os meses de março e abril de 2020, 
as quais — em conjugação com a adoção clara de comportamentos consonantes de todos os 
cidadãos — obtiveram resultados positivos, o Governo vem, pelo presente, adotar medidas que 
são essenciais, adequadas e necessárias para, proporcionalmente, restringir determinados direitos 
para salvar o bem maior que é a saúde pública e a vida de todos os portugueses.

Em primeiro lugar, na medida em que se realiza a eleição do Presidente da República durante 
o período em que vigora este decreto, estabelecem -se medidas que permitem a realização da cam-
panha eleitoral e os atos associados aos dias das eleições, seja no dia da votação seja nos dias de 
votação antecipada em mobilidade, de forma a assegurar o livre exercício do direito de voto.

Em segundo lugar, entende -se que os contactos entre as pessoas, bem como as suas deslo-
cações — que constituem forte veículo de contágio e de propagação do vírus — se devem circuns-
crever ao mínimo indispensável, pelo que as pessoas devem permanecer no respetivo domicílio.

Por idênticos motivos, estabelece -se que a adoção do regime de teletrabalho é obrigatória, 
independentemente do vínculo laboral, da modalidade ou da natureza da relação jurídica, sempre 
que as funções em causa o permitam, sem necessidade de acordo das partes.

Acresce ao exposto que o regular funcionamento do comércio implica, frequentemente, um 
contacto próximo entre pessoas e potencia a movimentação e circulação destas, situação esta que 
se pretende mitigar. Por este motivo, torna -se imperioso estabelecer regras aplicáveis ao funciona-
mento ou suspensão de determinados tipos de instalações, estabelecimentos e atividades, incluindo, 
quanto àqueles que, pela sua essencialidade, devam permanecer em funcionamento.

Com o mesmo propósito, determina -se que os estabelecimentos de restauração e similares 
passam a funcionar exclusivamente para efeitos de atividade de confeção destinada ao consumo 
fora do estabelecimento, seja através de entrega ao domicílio, diretamente ou através de interme-
diário, ou para disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta do estabelecimento ou 
ao postigo (take -away). Considerando a implementação destas medidas — designadamente no que 
concerne à matéria da entrega ao domicílio — são, concomitantemente, fixados limites às taxas e 
comissões que podem ser cobradas pelas plataformas intermediárias neste setor.

Os estabelecimentos escolares, creches, universidades e politécnicos permanecem em funcio-
namento em regime presencial, tendo em conta o impacto de um novo encerramento das atividades 
educativas nas aprendizagens e no futuro das crianças e jovens.

No que concerne aos serviços públicos, determina -se que os mesmos mantêm o seu funcio-
namento, estando o seu acesso condicionado ao agendamento prévio. Paralelamente, é mantida 
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e reforçada a prestação daqueles serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto 
com os cidadãos e as empresas.

No que respeita à atividade física e desportiva, passam apenas a ser permitidos os desportos 
individuais ao ar livre, bem como as outras atividades previstas no decreto.

Por fim, de forma a limitar a aglomeração de pessoas com vista à prevenção da transmissão 
da doença COVID -19, é proibida a realização de celebrações e outros eventos, à exceção de 
cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias, e de eventos no âmbito da campanha 
eleitoral e da eleição do Presidente da República.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta:

CAPÍTULO I

Objeto e âmbito de aplicação

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto regulamenta a modificação e prorrogação do estado de emergência efe-
tuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 6 -B/2021, de 13 de janeiro.

Artigo 2.º

Aplicação territorial

O presente decreto é aplicável a todo o território continental.

CAPÍTULO II

Disposições gerais

SECÇÃO I

Medidas sanitárias e de saúde pública

Artigo 3.º

Confinamento obrigatório

1 — Ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde, em estrutura residen-
cial ou em outras respostas dedicadas a pessoas idosas, no domicílio ou, não sendo aí possível, 
noutro local definido pelas autoridades competentes:

a) Os doentes com COVID -19 e os infetados com SARS -CoV -2;
b) Os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde 

tenham determinado a vigilância ativa;
c) Os cidadãos residentes em estruturas residenciais para idosos e em outras respostas 

dedicadas a pessoas idosas, para efeitos do exercício do direito de voto na eleição do Presidente 
da República.

2 — Os cidadãos referidos na alínea c) do número anterior podem excecionalmente deslocar-
-se para efeitos de exercício do direito de voto na eleição do Presidente da República, devendo 
recorrer, preferencialmente, à modalidade de voto antecipado em mobilidade.
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3 — As autoridades de saúde comunicam às forças e serviços de segurança do local de resi-
dência a aplicação das medidas de confinamento obrigatório.

4 — De acordo com a avaliação da situação epidemiológica e do risco concreto, da responsa-
bilidade da administração regional de saúde e do departamento de saúde pública territorialmente 
competentes, os cidadãos sujeitos a confinamento obrigatório podem ser acompanhados para 
efeitos de provisão de necessidades sociais e de saúde, mediante visita conjunta da proteção 
civil municipal, dos serviços de ação social municipais, dos serviços de ação social do Instituto da 
Segurança Social, I. P., ou de outros com as mesmas competências, das autoridades de saúde 
pública, das unidades de cuidados e das forças de segurança.

Artigo 4.º

Dever geral de recolhimento domiciliário

1 — Os cidadãos não podem circular em espaços e vias públicas, bem como em espaços e 
vias privadas equiparadas a vias públicas, e devem permanecer no respetivo domicílio, exceto para 
deslocações autorizadas pelo presente decreto.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, consideram -se deslocações autorizadas 
aquelas que visam:

a) A aquisição de bens e serviços essenciais;
b) O acesso a serviços públicos, nos termos do artigo 31.º, e a participação em atos processuais 

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

c) O desempenho de atividades profissionais ou equiparadas, quando não haja lugar ao 
teletrabalho nos termos do presente decreto, ou a procura de trabalho ou resposta a uma oferta 
de trabalho;

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

e) O acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico de seres humanos, 
bem como deslocações para efeitos de intervenção no âmbito da proteção das crianças e jovens 
em perigo, designadamente, das comissões de proteção de crianças e jovens e das equipas mul-
tidisciplinares de assessoria técnica aos tribunais;

f) A assistência a pessoas vulneráveis, pessoas em situação de sem -abrigo, pessoas com 
deficiência, filhos, progenitores, idosos ou dependentes, ou 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;

g) A frequência por menores de estabelecimentos escolares, creches e a deslocação dos seus 
acompanhantes, bem como as deslocações de estudantes para instituições de ensino superior ou 
outros estabelecimentos escolares;

h) A frequência de formação e realização de provas e exames, bem como a realização de 
inspeções;

i) A frequência de estabelecimentos no âmbito de respostas sociais na área das deficiências;
j) A atividade física e desportiva ao ar livre, nos termos do artigo 34.º;
k) A participação em cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias, nos termos 

do artigo 35.º;
l) A fruição de momentos ao ar livre e o passeio dos animais de companhia, os quais devem 

ser de curta duração e ocorrer na zona de residência, desacompanhadas ou na companhia de 
membros do mesmo agregado familiar que coabitem;

m) A assistência de animais por médicos veterinários, detentores de animais para assistência 
médico -veterinária, cuidadores de colónias reconhecidas pelos municípios, voluntários de associa-
ções zoófilas com animais a cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e pelos 
serviços veterinários municipais para recolha e assistência de animais, bem como a alimentação 
de animais;

n) A participação em ações de voluntariado social;
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o) A visita a utentes de estruturas residenciais para idosos e para pessoas com deficiência, 
unidades de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Integrados e outras 
respostas dedicadas a pessoas idosas, bem como para atividades realizadas nos centros de dia;

p) As visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens essenciais a pessoas incapacitadas ou 
privadas de liberdade de circulação;

q) O exercício das respetivas funções dos titulares dos órgãos de soberania, dirigentes dos 
parceiros sociais e dos partidos políticos representados na Assembleia da República, bem como 
das pessoas portadoras de livre -trânsito emitido nos termos legais;

r) O desempenho de funções oficiais por parte de pessoal das missões diplomáticas, consu-
lares e das organizações internacionais localizadas em Portugal;

s) A participação, em qualquer qualidade, no âmbito da campanha eleitoral ou da eleição do 
Presidente da República, nos termos do Decreto -Lei n.º 319 -A/76, de 3 de maio, na sua redação 
atual, designadamente para efeitos do exercício do direito de voto;

t) O acesso a estações e postos de correio, agências bancárias e agências de mediadores de 
seguros ou seguradoras;

u) O exercício da liberdade de imprensa;
v) As deslocações necessárias à entrada e à saída do território continental, incluindo as 

necessárias à deslocação de, e para, o local do alojamento;
w) Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade 

impreterível, desde que devidamente justificados;
x) O retorno ao domicílio no âmbito das deslocações mencionadas nas alíneas anteriores.

3 — Exceto para os efeitos previstos na alínea l) do número anterior, é admitida a circulação 
de veículos particulares na via pública, incluindo o reabastecimento em postos de combustível, no 
âmbito das situações referidas no número anterior.

4 — Sem prejuízo do estabelecido nos números anteriores, em todas as deslocações efetuadas 
devem ser respeitadas as recomendações e ordens determinadas pelas autoridades de saúde e 
pelas forças e serviços de segurança, designadamente as respeitantes às distâncias a observar 
entre as pessoas.

Artigo 5.º

Teletrabalho e organização desfasada de horários

1 — É obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo laboral, 
da modalidade ou da natureza da relação jurídica, sempre este seja compatível com a atividade 
desempenhada e o trabalhador disponha de condições para a exercer, sem necessidade de acordo 
das partes.

2 — O trabalhador em regime de teletrabalho tem os mesmos direitos e deveres dos demais 
trabalhadores, sem redução de retribuição, nos termos previstos no Código do Trabalho ou em 
instrumento de regulamentação coletiva aplicável, nomeadamente no que se refere a limites do 
período normal de trabalho e outras condições de trabalho, segurança e saúde no trabalho e 
reparação de danos emergentes de acidente de trabalho ou doença profissional, mantendo ainda 
o direito a receber o subsídio de refeição que já lhe fosse devido.

3 — O empregador deve disponibilizar os equipamentos de trabalho e de comunicação 
necessários à prestação de trabalho em regime de teletrabalho.

4 — Quando tal disponibilização não seja possível e o trabalhador assim o consinta, o teletra-
balho pode ser realizado através dos meios que o trabalhador detenha, competindo ao empregador 
a devida programação e adaptação às necessidades inerentes à prestação do teletrabalho.

5 — A empresa utilizadora ou beneficiária final dos serviços prestados é responsável por 
assegurar o cumprimento do disposto nos números anteriores, com as necessárias adaptações, 
aos trabalhadores temporários e prestadores de serviços que estejam a prestar atividade para 
essas entidades.

6 — O disposto nos números anteriores não é aplicável aos trabalhadores de serviços essen-
ciais abrangidos pelo artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação 
atual, bem como aos integrados nos estabelecimentos a que alude o n.º 4 do artigo 2.º do Decreto-



N.º 9 14 de janeiro de 2021 Pág. 13-(9)

Diário da República, 1.ª série

-Lei n.º 79 -A/2020, de 1 outubro, na sua redação atual, relativamente aos quais o teletrabalho não 
é obrigatório.

7 — Para efeitos do presente artigo, considera -se que as funções não são compatíveis com 
a atividade desempenhada, designadamente, nos seguintes casos:

a) Dos trabalhadores que prestam atendimento presencial, nos termos do artigo 31.º;
b) Dos trabalhadores diretamente envolvidos na Presidência Portuguesa do Conselho da 

União Europeia;
c) Dos trabalhadores relativamente ao quais assim seja determinado pelos membros do Governo 

responsáveis pelos respetivos serviços, ao abrigo do respetivo poder de direção.

8 — Sempre que não seja possível a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do 
número de trabalhadores, o empregador deve organizar de forma desfasada as horas de entrada e 
saída dos locais de trabalho, bem como adotar as medidas técnicas e organizacionais que garantam o 
distanciamento físico e a proteção dos trabalhadores, aplicando -se, com as necessárias adaptações, 
o disposto nos artigos 3.º e 4.º do Decreto -Lei n.º 79 -A/2020, de 1 outubro, na sua redação atual.

Artigo 6.º

Uso de máscaras ou viseiras

1 — É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência em locais 
de trabalho que mantenham a respetiva atividade nos termos do presente decreto sempre que o 
distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável.

2 — A obrigação prevista no número anterior não é aplicável aos trabalhadores quando este-
jam a prestar o seu trabalho em gabinete, sala ou equivalente que não tenha outros ocupantes ou 
quando sejam utilizadas barreiras físicas impermeáveis de separação e proteção entre trabalhadores.

3 — Às situações previstas no presente artigo é aplicável, com as necessárias adaptações, o 
disposto no artigo 13.º -B do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 março, na sua redação atual.

Artigo 7.º

Controlo de temperatura corporal

1 — Nos casos em que se mantenha a respetiva atividade nos termos do presente decreto, 
podem ser realizadas medições de temperatura corporal por meios não invasivos, no controlo de 
acesso ao local de trabalho, a serviços ou instituições públicas, a estabelecimentos educativos, 
de ensino e de formação profissional, a espaços comerciais, culturais ou desportivos, a meios de 
transporte, a estabelecimentos de saúde, a estabelecimentos prisionais ou a centros educativos, 
bem como em estruturas residenciais.

2 — Podem igualmente ser sujeitos a medições de temperatura corporal as pessoas 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, sempre através de equipamento adequado a este efeito, que não 
pode conter qualquer memória ou realizar registos das medições efetuadas, não sendo admissível 
qualquer contacto físico com a pessoa visada.

5 — O trabalhador referido no número anterior fica sujeito a sigilo profissional.
6 — O acesso aos locais mencionados no n.º 1 pode ser impedido sempre que a pessoa:

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 38ºC, tal como definida pela Direção -Geral da Saúde 
(DGS).
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7 — 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.

Artigo 8.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, de ensino e 
formação profissional e das instituições de ensino superior;

c) Os trabalhadores, utentes, profissionais de comunidades terapêuticas e comunidades de 
inserção social, bem como dos centros de acolhimento temporário e centros de alojamento de 
emergência, e, quando aplicável, visitantes de estruturas residenciais para idosos, unidades de 
cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e de outras 
estruturas e respostas dedicadas a pessoas idosas, a crianças, jovens e pessoas com deficiência, 
bem como a requerentes e beneficiários de proteção internacional e a acolhimento de vítimas de 
violência doméstica e de tráfico de seres humanos;

d) No âmbito dos serviços prisionais e dos centros educativos:

i) Os reclusos nos estabelecimentos prisionais e os jovens internados em centros educativos;
ii) Quem pretenda visitar as pessoas 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 suas fun-
ções e por causa delas, acedam a outros locais ou neles permaneçam a propósito do transporte e 
guarda de reclusos, designadamente em unidades de saúde e tribunais;

v) Os prestadores de serviços e utentes de instalações afetas à atividade da DGRSP, sempre 
que nelas pretendam entrar ou permanecer;

e) Quem pretenda entrar ou sair do território continental ou das Regiões Autónomas por via 
aérea ou marítima;

f) Quem pretenda aceder a locais determinados para este efeito pela 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 determinados por 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 jus-
tificada.

Artigo 9.º

Suspensão excecional da cessação de contratos de trabalho

1 — Durante o período de vigência do estado de emergência suspende -se, temporária e exce-
cionalmente, e por necessidades imperiosas de serviço, a possibilidade de fazer cessar os contratos 
de trabalho de profissionais de saúde vinculados aos serviços e estabelecimentos integrados no 
Serviço Nacional de Saúde (SNS), independentemente da natureza jurídica do vínculo, quer por 
iniciativa do empregador, quer por iniciativa do trabalhador.

2 — O disposto no número anterior aplica -se à cessação de contratos individuais de trabalho, 
por revogação ou denúncia, e à cessação de contratos de trabalho em funções públicas mediante 
extinção por acordo, denúncia ou exoneração, a pedido do trabalhador.
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Artigo 10.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 SNS;

b) As medidas excecionais de utilização, pelos serviços e estabelecimentos integrados no 
SNS, dos serviços prestadores de cuidados de saúde dos setores privado e social, em matéria de 
prestação de cuidados de saúde;

c) 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.

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 situação epidemiológica do vírus 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 11.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 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 
podem ser realizados 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, ou que sejam pessoal das forças e serviços 
de segurança, dos agentes de proteção civil ou docentes com ausência de componente letiva.

4 — Para efeitos dos números anteriores, a afetação de 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 
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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 12.º

Participação das Forças Armadas em inquéritos epidemiológicos e rastreio de contactos de doentes

As Forças Armadas participam na realização de inquéritos epidemiológicos e rastreio de con-
tactos de doentes com COVID -19, sendo esta participação coordenada pelo respetivo comando.

Artigo 13.º

Tratamento de dados pessoais

1 — No âmbito das operações previstas nos artigos 11.º e 12.º, de inquéritos epidemiológicos, 
rastreio de contactos de doentes com COVID -19 e seguimento de pessoas em vigilância ativa, 
pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais, em particular de dados relativos à saúde, por 
motivos de interesse público no domínio da saúde pública, independentemente de consentimento 
por parte dos respetivos titulares.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, os dados relativos à saúde podem ser ace-
didos e tratados por:

a) Profissionais de saúde;
b) Estudantes de medicina ou enfermagem;
c) Quaisquer profissionais que tenham sido mobilizados para o reforço da capacidade de 

rastreio nos termos do artigo 11.º;
d) Quaisquer elementos das Forças Armadas que tenham sido mobilizados para o reforço da 

capacidade de rastreio nos termos do artigo 12.º

3 — As pessoas referidas nos números anteriores que acedam ou tratem dados pessoais no 
âmbito do presente artigo ficam sujeitos a um dever de sigilo ou confidencialidade.

4 — As entidades responsáveis pelos sistemas ou serviços no âmbito dos quais sejam acedidos, 
geridos ou tratados dados pessoais ao abrigo do presente artigo devem assegurar a implementação 
de medidas adequadas que salvaguardem o cumprimento dos deveres de sigilo ou de confiden-
cialidade a que se refere o número anterior, devendo igualmente implementar medidas técnicas 
de segurança em matéria de permissões de acesso aos dados pessoais, autenticação prévia de 
quem acede aos mesmos e registo eletrónico dos acessos e dos dados acedidos.

SECÇÃO II

Medidas aplicáveis a atividades, estabelecimentos, serviços, empresas ou equiparados

Artigo 14.º

Encerramento de instalações e estabelecimentos

São encerradas as instalações e estabelecimentos referidos no anexo I ao presente decreto 
e do qual faz parte integrante, sem prejuízo do disposto no artigo 19.º
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Artigo 15.º

Suspensão de atividades de instalações e estabelecimentos

1 — São suspensas as atividades de comércio a retalho e de prestação de serviços em esta-
belecimentos abertos ao público, ou de modo itinerante, com exceção daquelas que disponibilizem 
bens de primeira necessidade ou outros bens considerados essenciais ou que prestem serviços 
de primeira necessidade ou outros serviços considerados essenciais na presente conjuntura, as 
quais estão elencadas no anexo II ao presente decreto e do qual faz parte integrante, sem prejuízo 
do disposto no artigo 19.º

2 — A suspensão determinada nos termos do número anterior não se aplica:

a) Aos estabelecimentos de comércio por grosso;
b) Aos estabelecimentos que pretendam manter a respetiva atividade exclusivamente para 

efeitos de entrega ao domicílio ou disponibilização dos bens à porta do estabelecimento, ao pos-
tigo ou através de serviço de recolha de produtos adquiridos previamente através de meios de 
comunicação à distância (click and collect), estando nestes casos interdito o acesso ao interior do 
estabelecimento pelo público.

Artigo 16.º

Vendedores itinerantes

1 — É permitido o exercício de atividade por vendedores itinerantes, para disponibilização 
de bens de primeira necessidade ou de outros bens considerados essenciais na presente conjun-
tura, nas localidades onde essa atividade seja necessária para garantir o acesso a tais bens pela 
população.

2 — A identificação das localidades onde a venda itinerante seja essencial para garantir o 
acesso a bens essenciais pela população é definida por decisão do município, após parecer favo-
rável da autoridade de saúde de nível local territorialmente competente, sendo obrigatoriamente 
publicada no respetivo sítio na Internet.

Artigo 17.º

Feiras e mercados

1 — É permitido o funcionamento de feiras e mercados, nos casos de venda de produtos ali-
mentares e mediante autorização do presidente da câmara municipal territorialmente competente, 
de acordo com as regras fixadas nos números seguintes.

2 — Para cada recinto de feira ou mercado deve existir um plano de contingência para a doença 
COVID -19, elaborado pelo município competente ou aprovado pelo mesmo, no caso de feiras e 
mercados sob exploração de entidades privadas.

3 — O plano de contingência deve ser disponibilizado no sítio do município na Internet.
4 — A reabertura das feiras e mercados deve ser precedida de ações de sensibilização de 

todos os feirantes e comerciantes, relativas à implementação do plano de contingência e sobre 
outras medidas de prevenção e práticas de higiene.

5 — O plano de contingência referido nos números anteriores deve, com as necessárias 
adaptações, respeitar as regras em vigor para os estabelecimentos de comércio a retalho quanto 
a ocupação, permanência e distanciamento físico, assim como as orientações da DGS, prevendo 
um conjunto de procedimentos de prevenção e controlo da infeção, designadamente:

a) Procedimento operacional sobre as ações a desencadear em caso de doença, sintomas ou 
contacto com um caso confirmado da doença COVID -19;

b) Implementação da obrigatoriedade do uso de máscara ou viseira por parte dos feirantes e 
comerciantes e dos clientes;

c) Medidas de distanciamento físico adequado entre lugares de venda, quando possível;
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d) Medidas de higiene, nomeadamente a obrigatoriedade de cumprimento de medidas de 
higienização das mãos e de etiqueta respiratória, bem como a disponibilização obrigatória de 
soluções desinfetantes cutâneas, nas entradas e saídas dos recintos das feiras e mercados, nas 
instalações sanitárias, quando existentes, bem como a respetiva disponibilização pelos feirantes e 
comerciantes, quando possível;

e) Medidas de acesso e circulação relativas, nomeadamente:

i) À gestão dos acessos ao recinto das feiras e dos mercados, de modo a evitar uma concen-
tração excessiva quer no seu interior quer à entrada dos mesmos;

ii) Às regras aplicáveis à exposição dos bens, preferencialmente e sempre que possível, 
mediante a exigência de disponibilização dos mesmos pelos feirantes e comerciantes;

iii) Aos procedimentos de desinfeção dos veículos e das mercadorias, ajustados à tipologia 
dos produtos e à organização da circulação;

f) Plano de limpeza e de higienização dos recintos das feiras e dos mercados;
g) Protocolo para recolha e tratamento dos resíduos.

6 — Sem prejuízo das competências das demais autoridades, as autoridades de fiscalização 
municipal, a polícia municipal e as entidades responsáveis pela gestão dos recintos das feiras e 
dos mercados, consoante os casos, podem contribuir para a monitorização do cumprimento dos 
procedimentos contidos nos planos de contingência.

Artigo 18.º

Exercício de atividade de comércio a retalho em estabelecimentos de comércio por grosso

1 — É permitido aos titulares da exploração de estabelecimentos de comércio por grosso de 
distribuição alimentar, durante o período de vigência do presente decreto, vender os seus produtos 
diretamente ao público, exercendo cumulativamente a atividade de comércio a retalho.

2 — Os titulares da exploração de estabelecimentos de comércio por grosso de distribuição 
alimentar que pretendam exercer atividade de comércio a retalho nos termos do número anterior 
estão obrigados ao cumprimento das regras de acesso, de ocupação, de segurança, de higiene e 
das regras de atendimento prioritário previstas no artigo 20.º

3 — Os bens destinados à venda a retalho devem exibir o respetivo preço de venda ao público, 
assegurando -se a sua disponibilização para aquisição sob forma unitária.

4 — Os titulares da exploração de estabelecimentos de comércio por grosso de distribuição 
alimentar nos quais se realizem vendas a retalho devem adotar, se necessário, medidas para 
acautelar que as quantidades disponibilizadas a cada consumidor são adequadas e dissuasoras 
de situações de açambarcamento.

Artigo 19.º

Autorizações ou suspensões em casos especiais

O membro do Governo responsável pela área da economia pode, com faculdade de delega-
ção, mediante despacho:

a) Permitir a abertura de algumas instalações ou estabelecimentos referidos no anexo I ao 
presente decreto ou o exercício de outras atividades de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços que venham a revelar -se essenciais com o evoluir da conjuntura;

b) Impor o exercício de algumas das atividades de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços, caso se venha a revelar essencial para assegurar o regular abastecimento de bens 
essenciais à população;

c) Limitar ou suspender o exercício de atividades de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços, caso o respetivo exercício se venha a manifestar dispensável ou indesejável no âmbito 
do combate ao contágio e propagação do vírus.
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Artigo 20.º

Disposições gerais aplicáveis a estabelecimentos ou locais abertos ao público

1 — Nos estabelecimentos que mantenham a respetiva atividade nos termos do presente 
decreto devem ser observadas as seguintes regras de ocupação, permanência e distanciamento 
físico:

a) A afetação dos espaços acessíveis ao público deve observar regra de ocupação máxima 
indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área, com exceção dos estabelecimentos de 
prestação de serviços;

b) A adoção de medidas que assegurem uma distância mínima de 2 m entre as pessoas, salvo 
disposição especial ou orientação da DGS em sentido distinto;

c) A garantia de que as pessoas permanecem dentro do espaço apenas pelo tempo estrita-
mente necessário;

d) A proibição de situações de espera para atendimento no interior dos estabelecimentos de 
prestação de serviços, devendo os operadores económicos recorrer, preferencialmente, a meca-
nismos de marcação prévia;

e) A definição, sempre que possível, de circuitos específicos de entrada e saída nos estabe-
lecimentos e instalações, utilizando portas separadas;

f) A observância de outras regras definidas pela DGS;
g) O incentivo à adoção de códigos de conduta aprovados para determinados setores de ati-

vidade ou estabelecimentos, desde que não contrariem o disposto no presente decreto.

2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior:

a) Entende -se por «área» a área destinada ao público, incluindo as áreas de uso coletivo ou 
de circulação, à exceção das zonas reservadas a parqueamento de veículos;

b) Os limites previstos de ocupação máxima por pessoa não incluem os funcionários e pres-
tadores de serviços que se encontrem a exercer funções nos espaços em causa.

3 — Os gestores, os gerentes ou os proprietários de espaços e estabelecimentos devem 
envidar todos os esforços no sentido de:

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

b) Monitorizar as recusas de acesso de público, por forma a evitar a concentração de pessoas 
à entrada dos espaços ou estabelecimentos.

4 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, os estabelecimentos que mantenham 
a respetiva atividade nos termos do presente decreto devem observar as seguintes regras de 
higiene:

a) A prestação do serviço e o transporte de produtos devem ser efetuados com observância 
das regras de higiene definidas pela DGS;

b) Os operadores económicos devem promover a limpeza e desinfeção diárias e periódicas 
dos espaços, equipamentos, objetos e superfícies com os quais haja um contacto intenso;

c) Os operadores económicos devem promover a limpeza e desinfeção, antes e após cada 
utilização ou interação pelo cliente, dos terminais de pagamento automático (TPA), equipamentos, 
objetos, superfícies, produtos e utensílios de contacto direto com os clientes;

d) Os operadores económicos devem promover a contenção, tanto quanto possível, pelos 
trabalhadores ou pelos clientes, do toque em produtos ou equipamentos bem como em artigos 
não embalados, os quais devem preferencialmente ser manuseados e dispensados pelos traba-
lhadores;
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e) Em caso de trocas, devoluções ou retoma de produtos usados, os operadores devem, sempre 
que possível, assegurar a sua limpeza e desinfeção antes de voltarem a ser disponibilizados para 
venda, a menos que tal não seja possível ou comprometa a qualidade dos produtos;

f) Outras regras definidas em códigos de conduta aprovados para determinados setores de 
atividade ou estabelecimentos, desde que não contrariem o disposto no presente decreto.

5 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, os estabelecimentos de comércio 
a retalho ou de prestação de serviços devem procurar assegurar a disponibilização de soluções 
desinfetantes cutâneas, para os trabalhadores e clientes, junto de todas as entradas e saídas dos 
estabelecimentos, assim como no seu interior, em localizações adequadas para desinfeção de 
acordo com a organização de cada espaço.

6 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem atender 
com prioridade os profissionais de saúde, os elementos das forças e serviços de segurança e dos 
órgãos de polícia criminal, de proteção e socorro, o pessoal das Forças Armadas e de prestação 
de serviços de apoio social, sem prejuízo da aplicação do disposto no Decreto -Lei n.º 58/2016, de 
29 de agosto, na sua redação atual.

7 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem informar 
os clientes, de forma clara e visível, relativamente às regras de ocupação máxima, funcionamento, 
acesso, prioridade, atendimento, higiene, segurança e outras relevantes aplicáveis a cada esta-
belecimento.

8 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços podem encerrar 
em determinados períodos do dia para assegurar operações de limpeza e desinfeção dos funcio-
nários, dos produtos ou do espaço.

Artigo 21.º

Restauração e similares

1 — Os estabelecimentos de restauração e similares, independentemente da área de venda 
ou prestação de serviços, funcionam exclusivamente para efeitos de atividade de confeção desti-
nada a consumo fora do estabelecimento através de entrega ao domicílio, diretamente ou através 
de intermediário, bem como para disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta do 
estabelecimento ou ao postigo (take -away).

2 — Os estabelecimentos de restauração e similares que pretendam manter a respetiva ativi-
dade, total ou parcialmente, para efeitos de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento 
ou entrega no domicílio, diretamente ou através de intermediário, estão dispensados de licença para 
confeção destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio e podem deter-
minar aos seus trabalhadores, desde que com o seu consentimento, a participação nas respetivas 
atividades, ainda que as mesmas não integrem o objeto dos respetivos contratos de trabalho.

Artigo 22.º

Bares e outros estabelecimentos de bebidas

Permanecem encerrados, por via do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação 
atual, os bares, outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e os estabelecimentos de 
bebidas com espaço de dança.

Artigo 23.º

Venda e consumo de bebidas alcoólicas

1 — É proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou em postos de abas-
tecimento de combustíveis e, a partir das 20:00 h, nos estabelecimentos de comércio a retalho, 
incluindo supermercados e hipermercados.
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2 — Nas entregas ao domicílio, diretamente ou através de intermediário, bem como na 
modalidade de venda através da disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta do 
estabelecimento ou ao postigo (take -away), não é permitido fornecer bebidas alcoólicas a partir 
das 20:00 h.

3 — É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público 
e vias públicas.

Artigo 24.º

Taxas e comissões cobradas pelas plataformas intermediárias no setor da restauração e similares

1 — Durante o período de vigência do presente decreto, as plataformas intermediárias na 
venda de bens ou na prestação de serviços de restauração e similares estão impedidas de cobrar, 
aos operadores económicos, taxas de serviço e comissões que, globalmente consideradas, para 
cada transação comercial, excedam 20 % do valor de venda ao público do bem ou serviço.

2 — Durante o período de vigência do presente decreto, as plataformas intermediárias na venda 
de bens ou na prestação de serviços de restauração e similares estão igualmente impedidas de:

a) Aumentar o valor de outras taxas ou comissões cobradas aos operadores económicos 
estabelecidas até à data de aprovação do presente decreto;

b) Cobrar, aos consumidores, taxas de entrega superiores às cobradas antes da data de 
aprovação do presente decreto;

c) Pagar aos prestadores de serviços que com as mesmas colaboram valores de retribuição 
do serviço prestado inferiores aos praticados antes da data de aprovação do presente decreto;

d) Conceder aos prestadores de serviços que com as mesmas colaboram menos direitos do 
que aqueles que lhes eram concedidos antes da data de aprovação do presente decreto.

Artigo 25.º

Estabelecimentos de comércio a retalho que comercializam vários tipos de bens

1 — O membro do Governo responsável pela área da economia pode, mediante despacho, 
determinar que os estabelecimentos de comércio a retalho que comercializem mais do que um tipo 
de bem e cuja atividade seja permitida no âmbito do presente decreto não possam comercializar 
bens tipicamente comercializados nos estabelecimentos de comércio a retalho encerrados ou com 
a atividade suspensa nos termos do presente decreto.

2 — Na hipótese prevista no número anterior, o despacho deve identificar quais os bens ou 
categorias de bens que estão abrangidos pela limitação de comercialização.

Artigo 26.º

Regime de preços máximos no gás de petróleo liquefeito engarrafado

1 — É estabelecido um regime de preços máximos para o gás de petróleo liquefeito (GPL) 
engarrafado, em taras standard em aço, nas tipologias T3 e T5, conforme estabelecido no artigo 8.º 
do Decreto -Lei n.º 5/2018, de 2 de fevereiro.

2 — O preço regulado do GPL, nas tipologias indicadas no número anterior, para cada mês, 
é determinado em €/kg, de acordo com a seguinte fórmula:

(Pr
C
 +

 
Pr

F 
+ Pr

D+A
 + Pr

Res.
 + Pr

E
 + spread + ISP) × (1 + IVA)

na qual:

Pr
C
 — Preço do GPL butano ou GPL propano, considerando o preço CIF ARA em USD/ton, 

posteriormente convertido para €/kg, verificado no mês M -1;
Pr

F
 — Custo adicional do transporte marítimo do GPL para Lisboa em USD/ton, considerando 

navios de 1800 toneladas, posteriormente convertido para €/kg, verificado no mês M -1;
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Pr
D+A

 — Custos com operações logísticas de receção de petróleo bruto ou produtos derivados 
de petróleo (€/ton) e respetiva armazenagem (€/ton) durante 15 dias consecutivos, convertidos 
para €/kg;

Pr
Res.

 — Custos para a parte das reservas de segurança constituída e controlada diretamente 
pela entidade central de armazenagem, sendo apresentado em €/kg;

Pr
E
 — Custo com o enchimento de garrafas (€/t), aplicado ao GPL butano e GPL propano;

ISP — Impostos sobre todos os produtos petrolíferos e energéticos, se forem consumidos ou 
vendidos para uso carburante ou combustível, apresentado em €/kg;

IVA — Imposto sobre valor acrescentado, apresentado em percentagem.

Os valores de spread aplicáveis são os que constam na tabela seguinte, para o GPL butano 
e GPL propano, para as tipologias T3 e T5. 

Tipologia

Tipo de gás

GPL butano (€/kg) GPL propano (€/kg)

T3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,925 1,201
T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NA 1,021

 3 — O preço regulado para o mês M é determinado no primeiro dia do mês e aplica -se a partir 
do terceiro dia útil do mês M até ao segundo dia útil do mês M+1.

4 — Em caso de alteração relevante da cotação internacional, identificada pela Entidade Regu-
ladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o membro do Governo responsável pela área da energia 
pode, mediante despacho, determinar novos preços regulados a aplicar aos dias remanescentes 
do mês em curso.

5 — Os termos do preço regulado estabelecidos no n.º 2 são publicados diariamente no sítio 
na Internet da ERSE.

6 — O preço regulado do GPL é calculado pela ERSE e publicado no seu sítio na Internet.
7 — No decurso do mês de janeiro de 2021 aplicam -se os seguintes preços após impostos:

a) GPL butano, na tipologia T3: 1,836 €/kg;
b) GPL propano, na tipologia T3: 2,171 €/kg;
c) GPL propano, na tipologia T5: 1,950 €/kg.

8 — Aos preços máximos das garrafas de GPL definidos no número anterior apenas podem 
acrescer custos com o serviço de entrega, os quais se aplicam às situações em que as garrafas 
são adquiridas por via telefónica ou por via eletrónica, disponibilizadas em local diferente do ponto 
de venda.

9 — O preço do serviço de entrega referido no número anterior deve ser aderente aos custos 
incorridos pelo comercializador com a prestação desse serviço.

10 — No âmbito do dever de prestação de informação dos comercializadores de GPL, os con-
sumidores devem ser informados do preço das garrafas de GPL, bem como do serviço de entrega, 
sempre que aplicável, previamente ao ato de entrega.

11 — Os postos de abastecimento de combustível e os demais pontos de venda de garrafas 
de GPL com atendimento ao público devem garantir o contínuo fornecimento de garrafas de GPL, 
designadamente das tipologias sujeitas ao preço fixado no âmbito deste regime.

12 — O cumprimento das disposições estabelecidas no presente artigo está sujeito à fiscali-
zação da Entidade Nacional para o Setor Energético, E. P. E., das forças e serviços de segurança 
e da polícia municipal, da Autoridade da Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e das demais 
entidades com competências nesta matéria.

13 — O preço regulado para o mês de janeiro de 2021 é aplicável no terceiro dia após a entrada 
em vigor do presente decreto.
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Artigo 27.º

Serviços de comunicações eletrónicas

1 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público devem dar prioridade à continuidade da prestação dos serviços 
críticos.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, consideram -se críticos os seguintes serviços:

a) De voz e de mensagens curtas (SMS) suportados em redes fixas e móveis;
b) O acesso ininterrupto aos serviços de emergência, incluindo a informação sobre a localização 

da pessoa que efetua a chamada, e a transmissão ininterrupta dos avisos à população;
c) De dados suportados em redes fixas e móveis em condições que assegurem o acesso ao 

conjunto de serviços, os quais são definidos por despacho do membro do Governo responsável 
pela área das comunicações;

d) De distribuição de sinais de televisão linear e televisão digital terrestre.

3 — Na prestação dos serviços críticos as empresas que oferecem redes de comunicações 
públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público devem dar prevalên-
cia, nos termos previstos no presente decreto, aos seguintes clientes, que são considerados 
prioritários:

a) Os serviços e organismos do Ministério da Saúde e as entidades prestadoras de cuidados 
de saúde integradas na rede do SNS;

b) As entidades responsáveis pela gestão, exploração e manutenção do Sistema Integrado de 
Redes de Emergência e Segurança de Portugal, quanto ao funcionamento deste sistema;

c) O Ministério da Administração Interna, quanto ao funcionamento da Rede Nacional de 
Segurança Interna e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC);

d) O Estado -Maior -General das Forças Armadas e os Ramos das Forças Armadas, quanto ao 
funcionamento dos sistemas de informação e tecnologias de informação e comunicação necessários 
ao exercício do comando e controlo nas Forças Armadas;

e) O Gabinete Nacional de Segurança, quanto ao funcionamento do Centro Nacional de 
Cibersegurança;

f) Os Postos de Atendimento de Segurança Pública;
g) Os serviços de apoio ao funcionamento da Presidência da República, da Assembleia da 

República e do Governo;
h) Determinados serviços públicos especialmente carecidos de suporte, como, designadamente, 

a Segurança Social, o Instituto dos Registos e Notariado, I. P., no que concerne aos serviços do 
cartão de cidadão online e da chave móvel digital, o Centro de Gestão da Rede Informática do 
Governo, o Diário da República Eletrónico, a Agência para a Modernização Administrativa, I. P., a 
Autoridade Marítima Nacional e a Autoridade Aeronáutica Nacional;

i) A Entidade Reguladora para a Comunicação Social, o Banco de Portugal e as entidades 
administrativas independentes previstas no n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, 
na sua redação atual;

j) Os operadores de serviços essenciais identificados nos termos previstos na Lei n.º 46/2018, 
de 13 de agosto, que estabelece o regime jurídico da segurança do ciberespaço, quanto à prestação 
de serviços essenciais;

k) Os proprietários ou operadores de infraestruturas críticas designadas ao abrigo do disposto 
no Decreto -Lei n.º 62/2011, de 9 de maio, na sua redação atual, e na demais legislação aplicável, 
quanto à operação dessas infraestruturas críticas;

l) O Ministério da Educação, incluindo agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da 
rede pública de ensino, os estabelecimentos de ensino particulares, cooperativos e do setor social 
e solidário, e outras entidades prestadoras de serviços de ensino a distância, bem como entidades 
que disponibilizam ferramentas de formação e educativas de base em linha.
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4 — De modo a dar prioridade à continuidade dos serviços críticos, as empresas que oferecem 
redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público 
podem, quando necessário, implementar as seguintes medidas excecionais:

a) Gestão de rede e de tráfego, incluindo a reserva de capacidade na rede móvel;
b) Priorização na resolução de avarias e de perturbações nas redes e serviços de comunica-

ções eletrónicas.

5 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público ficam autorizadas a repor serviços críticos suportados em redes 
fixas através de sistemas, meios e tecnologia utilizados em redes móveis.

6 — As medidas excecionais referidas nos números anteriores devem ser executadas de 
forma proporcional e transparente, não podendo basear -se em razões de ordem comercial nem 
ser mantidas por mais tempo do que o estritamente necessário para assegurar a continuidade 
dos serviços em situação de congestionamento da rede e para ultrapassar a resolução das 
avarias.

7 — Para preservar a integridade e segurança das redes de comunicações eletrónicas, dos 
serviços prestados através delas e para prevenir os efeitos de congestionamento das redes, entre 
outros objetivos de interesse público, as empresas que oferecem redes de comunicações públicas 
ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público devem, sempre que estritamente 
necessário:

a) Dar prioridade ao encaminhamento de determinadas categorias de tráfego, pela ordem 
definida por despacho do membro do Governo responsável pela área das comunicações;

b) Limitar ou inibir determinadas funcionalidades, nomeadamente serviços audiovisuais não 
lineares, de que são exemplo o de videoclube, as plataformas de vídeo e a restart TV, e o acesso 
a serviços de videojogos em linha (online gaming) e a ligações ponto -a -ponto (P2P), caso tal se 
revele necessário.

8 — Além das medidas referidas no número anterior, as empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público ficam 
autorizadas a executar outras medidas de gestão de rede e de tráfego, nomeadamente de bloqueio, 
abrandamento, alteração, restrição ou degradação de conteúdos, relativamente a aplicações ou 
serviços específicos ou categorias específicas dos mesmos, que sejam estritamente necessárias 
para atingir os objetivos prosseguidos pelo presente decreto.

9 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunica-
ções eletrónicas acessíveis ao público ficam autorizadas a cursar tráfego específico de serviços 
de comunicações interpessoais, através de aplicações de mensagem instantânea ou de voz, sem 
restrições.

10 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público ficam autorizadas a reservar, de forma preventiva, capacidade ou 
recursos de rede nas redes móveis para os serviços de voz e de SMS.

11 — As medidas de gestão de rede e de tráfego previstas no presente artigo só podem 
ser adotadas para cumprir os objetivos referidos no n.º 7 e devem ser comunicadas ao Governo 
e à Autoridade Nacional de Comunicações, previamente à sua implementação, ou, quando a 
urgência da sua adoção não permita a comunicação antecipada, no prazo de 24 horas após 
a sua adoção.

12 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunica-
ções eletrónicas acessíveis ao público ficam obrigadas a manter um registo exaustivo atualizado, 
transparente e auditável, identificando entidades, datas e áreas geográficas de cada caso em que 
sejam implementadas as limitações e ocorrências previstas nos n.os 7 e 8.

13 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunica-
ções eletrónicas acessíveis ao público devem dar prioridade à resolução de avarias e perturbações 
nas redes e serviços de comunicações eletrónicas dos clientes referidos no n.º 3.
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14 — No sentido de assegurar o cumprimento integral e célere das disposições previstas no 
presente artigo pelas empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao público:

a) É dispensada a participação das forças policiais nas intervenções necessárias para asse-
gurar a reposição dos serviços críticos, para garantir a resposta a solicitações especiais de clientes 
prioritários e para a instalação de infraestruturas temporárias de aumento de capacidade ou de 
extensão de redes a locais relevantes, exceto quando os proprietários não a dispensarem;

b) Os trabalhadores ou agentes que desempenhem funções no domínio da gestão e da operação 
da segurança e integridade das redes e serviços de comunicações eletrónicas ficam autorizados, 
para assegurar intervenções necessárias à continuidade dos serviços críticos e às necessidades 
dos clientes prioritários, a circular livremente por todo o território nacional, incluindo nas zonas que 
venham a ser decretadas como de acesso restrito.

15 — Nos casos previstos na alínea b) do número anterior, as empresas que oferecem redes 
de comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público devem, 
no prazo de 15 dias a contar da cessação de vigência do presente decreto, comunicar às entidades 
competentes a realização de obras para a construção de infraestruturas aptas.

Artigo 28.º

Veículos particulares com lotação superior a cinco lugares

Os veículos particulares com lotação superior a cinco lugares apenas podem circular, no 
âmbito das deslocações autorizadas ao abrigo do n.º 3 do artigo 4.º, salvo se todos os ocupantes 
integrarem o mesmo agregado familiar, com dois terços da sua capacidade, devendo os ocupantes 
usar máscara ou viseira, com as exceções previstas no artigo 13.º -B do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, 
de 13 de março, na sua redação atual.

Artigo 29.º

Funerais

1 — A realização de funerais está condicionada à adoção de medidas organizacionais que 
garantam a inexistência de aglomerados de pessoas e o controlo das distâncias de segurança, 
designadamente a fixação de um limite máximo de presenças, a determinar pela autarquia local 
que exerça os poderes de gestão do respetivo cemitério.

2 — Do limite fixado nos termos do número anterior não pode resultar a impossibilidade da 
presença no funeral de cônjuge ou unido de facto, ascendentes, descendentes, parentes ou afins.

Artigo 30.º

Regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos

1 — Os passageiros de voos com origem em países a definir por despacho dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros, da defesa nacional, da administração 
interna, da saúde e da aviação civil têm de apresentar, no momento da partida, um comprovativo de 
realização de teste molecular por RT -PCR para despiste da infeção por SARS -CoV -2 com resultado 
negativo, realizado nas 72 horas anteriores à hora do embarque, sob pena de lhes ser recusado o 
embarque na aeronave e a entrada em território continental.

2 — Os cidadãos nacionais e os cidadãos estrangeiros com residência legal em território 
continental, bem como o pessoal diplomático colocado em Portugal que, excecionalmente, não 
sejam portadores de comprovativo de realização de teste molecular por RT -PCR para despiste da 
infeção por SARS -CoV -2 com resultado negativo nos termos do número anterior, devem realizar 
o referido teste à chegada, antes de entrar em território continental, a expensas próprias, sendo, 
para o efeito, encaminhados pelas autoridades competentes.
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3 — Os testes laboratoriais referidos no número anterior são efetuados e disponibilizados pela 
ANA — Aeroportos de Portugal, S. A. (ANA, S. A.), através de profissionais de saúde habilitados 
para o efeito, podendo este serviço ser subcontratado.

4 — A ANA, S. A., deve efetuar, nos aeroportos internacionais portugueses que gere, o ras-
treio de temperatura corporal por infravermelhos a todos os passageiros que chegam a território 
continental.

5 — Os passageiros a quem, no âmbito do rastreio a que se refere o número anterior, seja 
detetada uma temperatura corporal igual ou superior a 38.º C, tal como definida pela DGS, devem 
ser encaminhados imediatamente para um espaço adequado à repetição da medição da tempe-
ratura corporal, devendo esses passageiros, se a avaliação da situação o justificar, ser sujeitos a 
teste molecular por RT -PCR para despiste da infeção por SARS -CoV -2.

6 — O rastreio do controlo da temperatura corporal por infravermelhos e a medição da tem-
peratura corporal são da responsabilidade da ANA, S. A., devendo esta última ser efetuada por 
profissionais de saúde devidamente habilitados para o efeito, ainda que subcontratados.

7 — Os passageiros a que se refere o n.º 2, bem como aqueles a quem seja detetada uma 
temperatura corporal igual ou superior a 38.º C e que realizem o teste molecular por RT -PCR para 
despiste da infeção por SARS -CoV -2, podem abandonar o aeroporto desde que disponibilizem os 
seus dados de contacto e permaneçam em isolamento e confinamento obrigatórios nos seus locais 
de destino, nos termos do artigo 3.º, até à receção do resultado do referido teste laboratorial.

Artigo 31.º

Serviços públicos

1 — Os serviços públicos prestam o atendimento presencial por marcação, sendo mantida e 
reforçada a prestação dos serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto com os 
cidadãos e as empresas.

2 — Aos serviços abrangidos pelo presente artigo aplica -se o disposto nos n.os 4 e 6 do 
artigo 20.º

Artigo 32.º

Medidas no âmbito das estruturas residenciais e outras estruturas e respostas de acolhimento

1 — A proteção dos residentes em estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados 
continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e outras estrutu-
ras e respostas residenciais dedicadas a crianças, jovens e pessoas com deficiência, bem como 
a requerentes e beneficiários de proteção internacional e a acolhimento de vítimas de violência 
doméstica e de tráfico de seres humanos, face à sua especial vulnerabilidade, deve envolver:

a) Autovigilância de sintomas de doença pelos profissionais afetos a estas unidades, bem 
como a vigilância de sintomas dos residentes e o seu rastreio regular por forma a identificar pre-
cocemente casos suspeitos;

b) Obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas por todos os profissionais destas estruturas;
c) Realização de testes a todos os residentes caso seja detetado um caso positivo em qual-

quer contacto;
d) Colocação em prontidão de equipamento de âmbito municipal ou outro, para eventual neces-

sidade de alojamento de pessoas em isolamento profilático ou em situação de infeção confirmada 
da doença COVID -19 que, face à avaliação clínica, não determine a necessidade de internamento 
hospitalar;

e) Permissão, salvo nas estruturas e respostas dedicadas a acolhimento de vítimas de violên-
cia doméstica e de tráfico de seres humanos, da realização de visitas a utentes, com observância 
das regras definidas pela DGS, e avaliação da necessidade de suspensão das mesmas por tempo 
limitado e de acordo com a situação epidemiológica específica, em articulação com a autoridade 
de saúde local;
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f) Seguimento clínico de doentes COVID -19 cuja situação clínica não exija internamento 
hospitalar por profissionais de saúde dos agrupamentos de centros de saúde da respetiva área de 
intervenção em articulação com o hospital da área de referência;

g) Operacionalização de equipas de intervenção rápida, compostas por ajudantes de ação 
direta, auxiliares de serviços gerais, enfermeiros, psicólogos e médicos com capacidade de ação 
imediata na contenção e estabilização de surtos da doença COVID -19;

h) Manutenção do acompanhamento pelas equipas multidisciplinares.

2 — Os testes de diagnóstico de SARS -CoV -2 são realizados por um profissional de saúde, 
sendo os respetivos resultados globalmente comunicados ao responsável da direção técnica da 
estrutura residencial, ficando este sujeito a sigilo profissional.

3 — Em caso de deteção de casos positivos, a entidade responsável pela análise dos resultados 
comunica a identificação dos visados diretamente ao responsável da direção técnica da estrutura 
residencial, o mais brevemente possível, de forma a prevenir contágios.

4 — Para efeitos dos n.os 2 e 3 pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais na medida 
do estritamente indispensável.

Artigo 33.º

Atividades em contexto académico

É proibida, no âmbito académico do ensino superior, a realização de festejos, bem como de 
atividades lúdicas ou recreativas.

Artigo 34.º

Atividade física e desportiva

1 — Apenas é permitida a atividade física e o treino de desportos individuais ao ar livre, assim 
como todas as atividades de treino e competitivas profissionais e equiparadas, sem público e no 
cumprimento das orientações da DGS.

2 — Para efeitos do presente decreto, são equiparadas a atividades profissionais as atividades 
de atletas de alto rendimento, de seleções nacionais das modalidades olímpicas e paralímpicas, da 
1.ª divisão nacional ou de competição de nível competitivo correspondente de todas as modalidades 
dos escalões de seniores masculino e feminino, os que participem em campeonatos internacionais 
a atividade de acompanhantes destes atletas em desporto adaptado, bem como as respetivas 
equipas técnicas e de arbitragem.

3 — As instalações desportivas em funcionamento regem -se pelo disposto no n.º 4 do artigo 20.º, 
com as necessárias adaptações.

Artigo 35.º

Eventos

1 — É proibida a realização de celebrações e de outros eventos, à exceção:

a) De cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias; e
b) De eventos no âmbito da campanha eleitoral e da eleição do Presidente da República.

2 — Na ausência de orientação da DGS, os organizadores dos eventos devem observar, com 
as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 1 a 5 do artigo 20.º, devendo os participantes usar 
máscara ou viseira.

3 — Em situações devidamente justificadas, os membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da administração interna e da saúde podem, conjuntamente, autorizar a realização de outras 
celebrações ou eventos, definindo os respetivos termos.
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CAPÍTULO III

Disposições finais

Artigo 36.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 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 37.º

Defesa nacional

O membro do Governo responsável pela área da defesa nacional assegura a articulação 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.

Artigo 38.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;

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 representantes 
das forças e serviços de segurança e da 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;

c) Estabelece, conjuntamente com o membro do Governo responsável pela área da saúde, 
cercas sanitárias, mediante proposta das autoridades de saúde.

Artigo 39.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;

c) É operacionalizado um dispositivo permanente de, no máximo, 500 equipas especia-
lizadas, existentes em todos os corpos de bombeiros voluntários, para o apoio, socorro e 
transporte de doentes, bem como para assistir as operações no âmbito do plano de vacinação 
contra a COVID -19.
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Artigo 40.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 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 41.º

Fiscalização

1 — Compete às forças e serviços de segurança e às polícias municipais fiscalizar o cumpri-
mento do disposto no presente decreto, mediante:

a) A sensibilização da comunidade quanto ao dever geral de recolhimento domiciliário e à 
interdição das deslocações que não sejam justificadas;

b) A emanação das ordens legítimas, nos termos do presente decreto, designadamente para 
recolhimento ao respetivo domicílio;

c) O encerramento dos estabelecimentos e a cessação das atividades previstas no anexo I 
ao presente decreto;

d) A cominação e a participação por crime de desobediência, nos termos e para os efeitos da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 348.º do Código Penal, bem como do artigo 7.º da Lei n.º 44/86, de 30 
de setembro, por violação do disposto nos artigos 4.º, 5.º, 14.º e 15.º do presente decreto, bem 
como do confinamento obrigatório por quem a ele esteja sujeito nos termos do artigo 3.º;

e) O acompanhamento e seguimento de pessoas em isolamento profilático ou em vigilância 
ativa;

f) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública e a dispersão das 
concentrações superiores a cinco pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar ou 
resultarem de exceções previstas no presente decreto.

2 — A ASAE é competente para efeitos do disposto na alínea c) do número anterior, sendo 
igualmente competente para fiscalizar o cumprimento, pelos operadores económicos, do disposto 
no presente decreto.

3 — 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, na 
sensibilização para o dever geral de recolhimento domiciliário e na sinalização, junto das forças e 
serviços de segurança, bem como da polícia municipal, de estabelecimentos a encerrar.

4 — 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 42.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 constantes do presente decreto.
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Artigo 43.º

Salvaguarda de medidas

O disposto no presente decreto não prejudica a existência e validade de outras medidas que já 
tenham sido adotadas no âmbito do combate à doença COVID -19, prevalecendo sobre as mesmas 
quando disponham em sentido contrário.

Artigo 44.º

Entrada em vigor e produção de efeitos

1 — O presente decreto entra em vigor às 00:00 h do dia 15 de janeiro de 2021.
2 — O disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º produz efeitos às 00:00 h do dia 14 de janeiro 

de 2021.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 13 de janeiro de 2021. — António Luís Santos 

da Costa.

Assinado em 14 de janeiro de 2021.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 14 de janeiro de 2021.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

ANEXO I

[a que se referem o artigo 14.º, a alínea a) do artigo 19.º e a alínea c) do n.º 1 do artigo 41.º]

1 — Atividades recreativas, de lazer e diversão:

Discotecas, bares e salões de dança ou de festa;
Circos;
Parques de diversões e parques recreativos e similares para crianças;
Parques aquáticos e jardins zoológicos, sem prejuízo do acesso dos trabalhadores para efeitos 

de cuidado dos animais;
Quaisquer locais fechados destinados a práticas desportivas de lazer;
Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores.

2 — Atividades culturais e artísticas:

Auditórios, salvo se em contexto de eventos da campanha eleitoral no âmbito da eleição do 
Presidente da República, cinemas, teatros e salas de concertos;

Museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos ou similares (centros interpretativos, 
grutas, etc.), nacionais, regionais e municipais, públicos ou privados, sem prejuízo do acesso dos 
trabalhadores para efeitos de conservação e segurança;

Bibliotecas e arquivos;
Praças, locais e instalações tauromáquicas;
Galerias de arte e salas de exposições;
Pavilhões de congressos, salas polivalentes, salas de conferências e pavilhões multiúsos, 

salvo se em contexto de eventos da campanha eleitoral no âmbito da eleição do Presidente da 
República.
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3 — Atividades educativas e formativas:

Atividades de ocupação de tempos livres;
Escolas de línguas e escolas de condução, sem prejuízo da realização de provas e exames, 

e centros de explicações.

4 — As seguintes instalações desportivas, salvo para a prática de atividade física e desportiva 
permitida nos termos do artigo 34.º e atividades desportivas escolares:

Campos de futebol, rugby e similares;
Pavilhões ou recintos fechados;
Pavilhões de futsal, basquetebol, andebol, voleibol, hóquei em patins e similares;
Campos de tiro fechados;
Courts de ténis, padel e similares fechados;
Pistas fechadas de patinagem, hóquei no gelo e similares;
Piscinas;
Ringues de boxe, artes marciais e similares;
Circuitos fechados permanentes de motas, automóveis e similares;
Velódromos fechados;
Hipódromos e pistas similares fechados;
Pavilhões polidesportivos;
Ginásios e academias;
Pistas de atletismo fechadas;
Estádios.

5 — Atividades em espaços abertos, espaços e vias públicas, ou espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas:

Pistas de ciclismo, motociclismo, automobilismo e rotas similares fechadas, salvo as atividades 
referidas no artigo 34.º, em contexto de treino;

Provas e exibições náuticas;
Provas e exibições aeronáuticas;
Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de qualquer natureza.

6 — Espaços de jogos e apostas:

Casinos;
Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, como bingos ou similares;
Equipamentos de diversão e similares;
Salões de jogos e salões recreativos.

7 — Atividades de restauração:

Restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, salvo para efeitos de entrega ao 
domicílio, diretamente ou através de intermediário, bem como para disponibilização de refeições 
ou produtos embalados à porta do estabelecimento ou ao postigo (take -away);

Bares e afins;
Bares e restaurantes de hotel, salvo para entrega nos quartos dos hóspedes (room service) 

ou para disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta dos hotéis (take -away);
Esplanadas.

8 — Termas e spas ou estabelecimentos afins.
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ANEXO II

(a que se refere o n.º 1 do artigo 15.º)

1 — Mercearias, minimercados, supermercados e hipermercados.
2 — Frutarias, talhos, peixarias e padarias.
3 — Feiras e mercados, nos termos do artigo 17.º
4 — Produção e distribuição agroalimentar.
5 — Lotas.
6 — Restauração e bebidas para efeitos de entrega ao domicílio, diretamente ou através de 

intermediário, bem como para disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta do 
estabelecimento ou ao postigo (take -away).

7 — Atividades de comércio eletrónico, bem como as atividades de prestação de serviços que 
sejam prestados à distância, sem contacto com o público, ou que desenvolvam a sua atividade 
através de plataforma eletrónica.

8 — Serviços médicos ou outros serviços de saúde e apoio social.
9 — Farmácias e locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica.
10 — Estabelecimentos de produtos médicos e ortopédicos.
11 — Oculistas.
12 — Estabelecimentos de produtos cosméticos e de higiene.
13 — Estabelecimentos de produtos naturais e dietéticos.
14 — Serviços públicos essenciais e respetiva reparação e manutenção (água, energia elé-

trica, gás natural e gases de petróleo liquefeitos canalizados, comunicações eletrónicas, serviços 
postais, serviço de recolha e tratamento de águas residuais, serviços de recolha e tratamento de 
efluentes, serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos e de higiene urbana e serviço de trans-
porte de passageiros).

15 — Serviços habilitados para o fornecimento de água, a recolha e tratamento de águas 
residuais e ou de resíduos gerados no âmbito das atividades ou nos estabelecimentos referidos 
no presente anexo e nas atividades autorizadas.

16 — Papelarias e tabacarias (jornais, tabaco).
17 — Jogos sociais.
18 — Centros de atendimento médico -veterinário.
19 — Estabelecimentos de venda de animais de companhia e de alimentos e rações.
20 — Estabelecimentos de venda de flores, plantas, sementes e fertilizantes e produtos fitos-

sanitários químicos e biológicos.
21 — Estabelecimentos de lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles.
22 — Drogarias.
23 — Lojas de ferragens e estabelecimentos de venda de material de bricolage.
24 — Postos de abastecimento de combustível e postos de carregamento de veículos elétricos.
25 — Estabelecimentos de venda de combustíveis para uso doméstico.
26 — Estabelecimentos de comércio, manutenção e reparação de velocípedes, veículos 

automóveis e motociclos, tratores e máquinas agrícolas e industriais, navios e embarcações, bem 
como venda de peças e acessórios e serviços de reboque.

27 — Estabelecimentos de venda e reparação de eletrodomésticos, equipamento informático 
e de comunicações.

28 — Serviços bancários, financeiros e seguros.
29 — Atividades funerárias e conexas.
30 — Serviços de manutenção e reparações ao domicílio.
31 — Serviços de segurança ou de vigilância ao domicílio.
32 — Atividades de limpeza, desinfeção, desratização e similares.
33 — Serviços de entrega ao domicílio.
34 — Máquinas de vending.
35 — Atividade por vendedores itinerantes, para disponibilização de bens de primeira neces-

sidade ou de outros bens considerados essenciais na presente conjuntura, nas localidades onde 
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essa atividade, de acordo com decisão do município tomada ao abrigo do n.º 2 do artigo 16.º, seja 
necessária para garantir o acesso a bens essenciais pela população.

36 — Atividade de aluguer de veículos de mercadorias sem condutor (rent -a -cargo).
37 — Atividade de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent -a -car).
38 — Prestação de serviços de execução ou beneficiação das Redes de Faixas de Gestão 

de Combustível.
39 — Estabelecimentos de venda de material e equipamento de rega, assim como produtos 

relacionados com a vinificação, assim como material de acomodação de frutas e legumes.
40 — Estabelecimentos de venda de produtos fitofarmacêuticos e biocidas.
41 — Estabelecimentos de venda de medicamentos veterinários.
42 — Estabelecimentos onde se prestem serviços médicos ou outros serviços de saúde e apoio 

social, designadamente hospitais, consultórios e clínicas, clínicas dentárias e centros de atendimento 
médico -veterinário com urgência, bem como aos serviços de suporte integrados nestes locais.

43 — Estabelecimentos educativos, de ensino e de formação profissional, creches, centros de 
atividades ocupacionais e espaços onde funcionem respostas no âmbito da escola a tempo inteiro, 
onde se incluem atividades de animação e de apoio à família, da componente de apoio à família 
e de enriquecimento curricular.

44 — Centros de inspeção técnica de veículos e centros de exame.
45 — Hotéis, estabelecimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento local, bem como 

estabelecimentos que garantam alojamento estudantil.
46 — Atividades de prestação de serviços que integrem autoestradas, designadamente áreas 

de serviço e postos de abastecimento de combustíveis.
47 — Postos de abastecimento de combustíveis não abrangidos pelo número anterior e postos 

de carregamento de veículos elétricos.
48 — Estabelecimentos situados no interior de aeroportos situados em território continental, 

após o controlo de segurança dos passageiros.
49 — Cantinas ou refeitórios que se encontrem em regular funcionamento.
50 — Outras unidades de restauração coletiva cujos serviços de restauração sejam praticados 

ao abrigo de um contrato de execução continuada.
51 — Notários.
52 — Atividades e estabelecimentos enunciados nos números anteriores, ainda que integrados 

em centros comerciais.

113888807 
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 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Decreto do Presidente da República n.º 9-A/2021

de 28 de janeiro

Sumário: Renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma 
situação de calamidade pública.

A situação de calamidade pública provocada pela pandemia COVID -19 continua a agravar -se, 
fruto, segundo os peritos, da falta de rigor no cumprimento das medidas restritivas, bem como de 
novas variantes do vírus SARS -COV -2, que tornam ainda mais difícil a contenção da disseminação 
da doença.

A capacidade hospitalar do País está posta à prova, mesmo com a mobilização de todos os 
meios do SNS, das Forças Armadas, dos setores social e privado, pelo que não há alternativa à 
redução de casos a montante, que só é possível com a diminuição drástica de contágios, que exige 
o cumprimento rigoroso das regras sanitárias em vigor e a aplicação de restrições de deslocação 
e contactos.

Os peritos insistem que a intensidade e eficácia das medidas restritivas, em particular um 
confinamento mais rigoroso, é diretamente proporcional à eficácia e rapidez da desaceleração de 
novos casos, em seguida de internamentos e finalmente de óbitos.

Nestes termos, impõe -se renovar mais uma vez o estado de emergência, para permitir ao 
Governo tomar as medidas mais adequadas para continuar a combater esta fase da pandemia.

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 14-A/2021, de 28 de janeiro, o seguinte:

1.º

É renovada a declaração do 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.

3.º

A renovação do estado de emergência tem a duração de 15 dias, iniciando -se às 00h00 do 
dia 31 de janeiro de 2021 e cessando às 23h59 do dia 14 de fevereiro de 2021, sem prejuízo de 
eventuais renovações, nos termos da lei.

4.º

Durante todo o período referido no artigo anterior, fica parcialmente suspenso o exercício dos 
seguintes direitos, nos estritos termos seguidamente previstos:

1 — Direitos à liberdade e de deslocação:

a) Podem ser impostas as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar 
as medidas de prevenção e combate à epidemia, podendo as medidas a adotar ser calibradas em 
função do grau de risco de cada município, podendo, para este efeito, os mesmos ser agrupados 
de acordo com os dados e avaliação das autoridades competentes, com base no melhor conhe-
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cimento científico, incluindo a proibição de circulação na via pública, bem como a interdição das 
deslocações que não sejam justificadas nos termos da alínea c);

b) Na medida do estritamente necessário e de forma proporcional, pode ser imposto o confi-
namento compulsivo em estabelecimento de saúde, no domicílio ou, não sendo aí possível, noutro 
local definido pelas autoridades competentes, de pessoas portadoras do vírus SARS -CoV -2, ou 
em vigilância ativa;

c) As restrições referidas supra na alínea a) devem prever as regras indispensáveis para a 
obtenção de cuidados de saúde, para apoio a terceiros, nomeadamente idosos, incluindo os acolhi-
dos em estruturas residenciais, para a deslocação para os locais de trabalho quando indispensável 
e não substituível por teletrabalho, para a produção e abastecimento de bens e serviços e para a 
deslocação por outras razões ponderosas, cabendo ao Governo, nesta eventualidade, especificar 
as situações e finalidades em que a liberdade de circulação individual, preferencialmente desa-
companhada, se mantém.

2 — Iniciativa privada, social e cooperativa:

a) 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 compensação, em função do necessário 
para assegurar o tratamento de doentes com COVID -19 ou a manutenção da atividade assistencial 
relativamente a outras patologias;

b) Podem ser adotadas as medidas adequadas 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, designadamente com vista a assegurar o acesso e a regularidade 
no circuito dos medicamentos e vacinas, dos dispositivos médicos e de outros produtos de saúde, 
como biocidas, soluções desinfetantes, álcool e equipamentos de proteção individual;

c) Pode ser determinado pelas autoridades públicas competentes o encerramento total ou 
parcial de estabelecimentos, serviços, empresas ou meios de produção e impostas alterações ao 
respetivo regime ou horário de funcionamento, devendo o Governo continuar a prever mecanis-
mos de apoio e proteção social, no quadro orçamental em vigor. O encerramento de instalações 
e estabelecimentos, ao abrigo do presente decreto, não pode ser invocado como fundamento de 
resolução, denúncia ou outra forma de extinção de contratos de arrendamento não habitacional 
ou de outras formas contratuais de exploração de imóveis. Podem ser proibidas as campanhas 
publicitárias a práticas comerciais que, designadamente através da divulgação de saldos, promo-
ções ou liquidações, visem o aumento do fluxo de pessoas a frequentar os estabelecimentos que 
permaneçam abertos ao público, suscitando questões de respeito da liberdade de concorrência;

d) Podem ser adotadas medidas de controlo de preços e combate à especulação ou ao açam-
barcamento de determinados produtos ou materiais;

e) Podem ser limitadas as taxas de serviço e comissões cobradas, aos operadores económicos 
e aos consumidores, pelas plataformas intermediárias de entregas ao domicílio na venda de bens 
ou na prestação de serviços.

3 — Direitos dos trabalhadores:

a) Podem ser mobilizados, pelas autoridades públicas competentes e no respeito dos seus 
restantes direitos, trabalhadores de entidades públicas, privadas, do setor social ou cooperativo, 
independentemente do respetivo tipo de vínculo ou conteúdo funcional e mesmo não sendo profis-
sionais de saúde, designadamente servidores públicos em isolamento profilático ou abrangidos pelo 
regime excecional de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos, para apoiar as autoridades 
e serviços de saúde, especificamente na realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de 
contactos e no seguimento de pessoas em vigilância ativa;

b) Pode ser limitada a possibilidade de cessação, a pedido dos interessados, dos vínculos labo-
rais de trabalhadores dos serviços e estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde, por 
período não superior à duração do estado de emergência e por necessidades imperiosas de serviço;
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c) Pode ser imposta a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo laboral, 
sempre que as funções em causa o permitam e o trabalhador disponha de condições para as exercer.

4 — Direito ao livre desenvolvimento da personalidade e vertente negativa do direito à saúde: 
pode ser imposta a utilização de máscara e a realização de controlos de temperatura corporal, por 
meios não invasivos, assim como a realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2, designa-
damente para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho ou como condição de acesso 
a serviços ou instituições públicas, estabelecimentos de ensino ou de formação profissional e es-
paços 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 — Liberdade de aprender e ensinar: podem ser impostas pelas autoridades públicas compe-
tentes, em qualquer nível de ensino dos setores publico, particular e cooperativo, e do setor social 
e solidário, incluindo a educação pré -escolar e os ensinos básico, secundário e superior, as restri-
ções necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate 
à epidemia, nomeadamente a proibição ou limitação de aulas presenciais, o adiamento, alteração 
ou prolongamento de períodos letivos, o ajustamento de métodos de avaliação e a suspensão ou 
recalendarização de provas de exame.

6 — Circulação internacional: podem ser estabelecidos pelas autoridades públicas compe-
tentes, nomeadamente em articulação com as autoridades europeias e em estrito respeito pelos 
Tratados da União Europeia, controlos fronteiriços de pessoas e bens, incluindo controlos sanitários 
e fitossanitários em portos e aeroportos, com a finalidade de impedir a entrada em território nacio-
nal ou de condicionar essa entrada à observância das condições necessárias a evitar o risco de 
propagação da epidemia ou de sobrecarga dos recursos afetos ao seu combate, designadamente 
suspendendo ou limitando chegadas ou partidas de ou para certas origens, impondo a realização de 
teste de diagnóstico de SARS -CoV -2 ou o confinamento compulsivo de pessoas em local definido 
pelas autoridades competentes.

7 — Direito à proteção de dados pessoais:

a) Pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais na medida do estritamente indispen-
sável para a concretização das medidas previstas no n.º 3 e no artigo 5.º, bem como para efeitos 
do disposto no n.º 4 sem que, neste caso, seja possível guardar memória ou registo das medições 
de temperatura corporal efetuadas nem dos resultados dos testes de diagnóstico de SARS -CoV -2;

b) Os dados relativos à saúde podem ser acedidos e tratados por profissionais de saúde, 
incluindo os técnicos laboratoriais responsáveis pela realização de testes de diagnóstico de SARS-
-CoV -2, por estudantes de medicina ou enfermagem, bem como pelos profissionais referidos na 
alínea a) do n.º 3 e no artigo 5.º;

c) Pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais em caso de ensino não presencial e na 
medida do indispensável à realização das aprendizagens por meios telemáticos.

5.º

1 — 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.

2 — Podem igualmente ser mobilizados os recursos, meios e estabelecimentos de prestação 
de cuidados de saúde das Forças Armadas e de Segurança no apoio e reforço do Serviço Nacional 
de Saúde.

6.º

Podem ser mobilizados para a prestação de cuidados de saúde quaisquer profissionais de 
saúde reformados e reservistas ou que tenham obtido a sua qualificação no estrangeiro.
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7.º

1 — Como previsto e nos termos do artigo 7.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua 
redação atual, a violação do disposto na declaração do estado de emergência, incluindo na sua 
execução, faz incorrer os respetivos autores em crime de desobediência.

2 — Quando haja lugar à aplicação de contraordenações, é permitida a cobrança imediata 
das coimas devidas pela violação das regras de confinamento.

8.º

Os órgãos responsáveis, nos termos da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua redação atual, 
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.

9.º

O presente Decreto entra imediatamente em vigor, produzindo efeitos nos termos definidos 
no artigo 3.º

Assinado em 28 de janeiro de 2021.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 28 de janeiro de 2021.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

113930861 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 3-D/2021

de 29 de janeiro

Sumário: Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República.

Desde novembro de 2020 que tem vindo a ser sucessivamente renovada a declaração do 
estado de emergência com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública. Findo 
mais um período de 15 dias em que vigorou o Decreto do Presidente da República n.º 6 -B/2021, 
de 13 de janeiro, a situação epidemiológica verificada em Portugal justificava que o mesmo fosse 
novamente renovado, o que ocorreu por via do Decreto do Presidente da República n.º 9 -A/2021, 
de 28 de janeiro.

Considera o Governo, no entanto, que as medidas que têm vindo a vigorar devem manter -se 
inalteradas, de forma a garantir aos cidadãos e empresas a estabilidade possível no quadro nor-
mativo de combate à pandemia, bem como garantir a mitigação e diminuição mais evidente dos 
casos associados à pandemia da doença COVID -19.

Por esse motivo, o presente decreto vem determinar a manutenção da vigência das regras cons-
tantes no Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, na sua redação atual, sem prejuízo do ajuste que 
tem de ocorrer em matéria de suspensão de atividades letivas e da fixação de algumas novas regras 
cuja aprovação se tornaram imperiosas em função da evolução da situação epidemiológica.

Deste modo, a vigência do Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, na sua redação atual, é 
prorrogada até às 23:59 h do dia 14 de fevereiro de 2021, com exceção da parte relativa à sus-
pensão de atividades letivas nele prevista, a qual vigora apenas até ao dia 5 de fevereiro de 2021.

Pese embora seja consensual que as escolas são locais seguros, não sendo focos privilegiados 
de propagação da doença COVID -19, esta suspensão insere -se no esforço global de alteração de 
comportamentos e de promoção do respeito pelo dever geral de recolhimento domiciliário, reduzindo 
ainda a circulação inerente ao normal funcionamento das escolas. Esta opção assenta ainda no 
facto de estarmos no início do segundo período letivo, sendo possível compensar estes dias de 
suspensão no calendário escolar.

O presente decreto mantém em funcionamento a rede de escolas de acolhimento dos filhos ou 
outros dependentes de trabalhadores de serviços essenciais, bem como apoios a alunos, nomea-
damente apoios terapêuticos e medidas adicionais aos alunos com essas necessidades educativas 
e refeições para alunos beneficiários de ação social escolar.

A partir do dia 8 de fevereiro de 2021, as atividades educativas e letivas dos estabelecimentos de 
ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e solidário, de educação pré -escolar e dos 
ensinos básico e secundário são suspensas em regime presencial, sendo retomadas em regime não 
presencial nos termos do disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 53 -D/2020, de 20 de julho.

Por outro lado, fica previsto no presente decreto que, quando a situação epidemiológica assim 
o justificar, determinados membros do Governo podem determinar a suspensão de voos com origem 
e destino em determinados países, bem como a imposição de período de confinamento obrigatório 
à chegada a território nacional aos passageiros provenientes de determinados países.

São, ainda, estabelecidas limitações às deslocações que não sejam estritamente essenciais 
para fora do território continental, por parte de cidadãos portugueses, efetuadas por qualquer via, 
designadamente rodoviária, ferroviária, aérea, fluvial ou marítima, sem prejuízo das exceções 
previstas no presente decreto.

Esta decisão surge na tentativa de procurar evitar que Portugal contribua para a dissemina-
ção desta estirpe designadamente noutros países europeus. Com efeito, de acordo com dados 
laboratoriais — que permitem monitorizar, numa amostra de indivíduos dispersos em Portugal, os 
resultados positivos a testes ao SARS -CoV -2 relativos à «variante britânica» — cerca de 32,2 % 
dos casos podem corresponder à chamada «variante britânica» e, na região da Área Metropolitana 
de Lisboa, esta variante pode representar quase 50 % dos casos confirmados.
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De igual modo, na mesma senda, é reposto o controlo de pessoas nas fronteiras internas 
portuguesas, é suspensa a circulação ferroviária transfronteiriça, exceto para o transporte de mer-
cadorias, é suspenso o transporte fluvial entre Portugal e Espanha, estabelecendo -se, no entanto, 
alguns pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre.

Por fim, fica previsto o reforço de recursos humanos em unidades de saúde, permitindo -se, 
designadamente, que os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do Serviço Nacional 
de Saúde possam, excecionalmente e nos termos e dentro dos limites previstos no presente decreto, 
proceder à contratação a termo resolutivo, até ao limite de um ano, de titulares de graus académicos 
conferidos por instituição de ensino superior estrangeira nas áreas da medicina e da enfermagem.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta:

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto regulamenta a prorrogação do estado de emergência efetuada pelo Decreto 
do Presidente da República n.º 9 -A/2021, de 28 de janeiro.

Artigo 2.º

Prorrogação do Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro

Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo seguinte, a vigência do Decreto n.º 3 -A/2021, de 
14 de janeiro, na sua redação atual, é prorrogada até às 23:59 h do dia 14 de fevereiro de 2021.

Artigo 3.º

Atividades letivas

1 — A suspensão prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 31.º -A do Decreto n.º 3 -A/2021, de 
14 de janeiro, na sua redação atual, vigora apenas até ao dia 5 de fevereiro de 2021.

2 — A partir do dia 8 de fevereiro de 2021, as atividades educativas e letivas dos estabeleci-
mentos de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e solidário, de educação 
pré -escolar e dos ensinos básico e secundário são suspensas em regime presencial, sendo reto-
madas em regime não presencial, nos termos do disposto na Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 53 -D/2020, de 20 de julho.

3 — Excetuam -se do disposto no número anterior, sempre que necessário, sendo os mesmos 
assegurados, os apoios terapêuticos prestados nos estabelecimentos de educação especial, nas 
escolas e, ainda, pelos centros de recursos para a inclusão, bem como o acolhimento nas unidades 
integradas nos centros de apoio à aprendizagem, para os alunos para quem foram mobilizadas 
medidas adicionais, salvaguardando -se, no entanto, as orientações das autoridades de saúde.

4 — Durante a vigência dos regimes previstos nos n.os 1 e 2 mantém -se em vigor, com as 
necessárias adaptações, o disposto no artigo 31.º -B do Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, na 
sua redação atual.

5 — Excetua -se da suspensão prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 31.º -A do Decreto 
n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, na sua redação atual, e no n.º 2 do presente artigo a realização de 
provas ou exames de curricula internacionais.

Artigo 4.º

Deslocações para fora do território continental

1 — Ficam proibidas as deslocações para fora do território continental, por parte de cidadãos 
portugueses, efetuadas por qualquer via, designadamente rodoviária, ferroviária, aérea, fluvial ou 
marítima.
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2 — Excetuam -se do disposto no número anterior as deslocações estritamente essenciais, 
designadamente:

a) As deslocações para o desempenho de atividades profissionais ou equiparadas, devidamente 
documentadas, no âmbito de atividades com dimensão internacional;

b) As deslocações para efeitos de saída do território continental por parte dos cidadãos por-
tugueses com residência noutros países;

c) As deslocações, a título excecional, para efeitos de reunião familiar de cônjuges ou equipa-
rados e familiares até ao 1.º grau na linha reta;

d) As deslocações realizadas por aeronaves, embarcações ou veículos do Estado ou das 
Forças Armadas;

e) Deslocações para o transporte de carga e correio;
f) As deslocações para fins humanitários ou de emergência médica, bem como para efeitos de 

acesso a unidades de saúde, nos termos de acordos bilaterais relativos à prestação de cuidados 
de saúde;

g) As escalas técnicas para fins não comerciais;
h) As deslocações para efeitos de transporte internacional de mercadorias, do transporte 

de trabalhadores transfronteiriços e de trabalhadores sazonais com relação laboral comprovada 
documentalmente, da circulação de veículos de emergência e socorro e de serviço de urgência;

i) Deslocações de titulares de cargos em órgãos de soberania no exercício das suas fun-
ções;

j) As deslocações com destino às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

3 — O disposto no n.º 1 não afeta as viagens que tenham sido iniciadas em momento anterior 
à entrada em vigor do presente decreto nem as viagens com destino a outro país e com escala em 
território continental desde que a mesma não obrigue a deixar as instalações aeroportuárias.

Artigo 5.º

Reposição do controlo de pessoas nas fronteiras terrestres e fluviais

1 — É reposto o controlo de pessoas nas fronteiras internas portuguesas, terrestres e flu-
viais, nos termos do n.º 6 do artigo 6.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, na sua redação atual, e 
do artigo 28.º do Código de Fronteiras Schengen, aprovado pelo Regulamento (UE) 2016/399 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2016, na sua redação atual.

2 — Sem prejuízo da colaboração entre forças e serviços de segurança, cabe ao Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras aplicar as presentes medidas em matéria de controlo de fronteiras e à 
Guarda Nacional Republicana efetuar a vigilância entre os postos de passagem autorizados nos 
termos do n.º 7.

3 — É proibida a circulação rodoviária nas fronteiras internas terrestres, independentemente 
do tipo de veículo, com exceção do transporte internacional de mercadorias, do transporte de tra-
balhadores transfronteiriços e da circulação de veículos de emergência e socorro e de serviço de 
urgência.

4 — É suspensa a circulação ferroviária entre Portugal e Espanha, exceto para efeitos de 
transporte de mercadorias.

5 — É suspenso o transporte fluvial entre Portugal e Espanha.
6 — As limitações referidas nos números anteriores não prejudicam:

a) O direito de entrada dos cidadãos nacionais e dos titulares de autorização de residência 
em Portugal;

b) O direito de saída dos cidadãos residentes noutro país;
c) A aplicação, aos cidadãos estrangeiros não residentes, das exceções previstas no n.º 2 do 

artigo anterior.

7 — Para efeitos do presente artigo, os pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre, 
são determinados mediante despacho do membro do Governo responsável pela área da adminis-
tração interna.
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Artigo 6.º

Suspensão de voos e confinamento obrigatório

Quando a situação epidemiológica assim o justificar, os membros do Governo responsáveis 
pelas áreas dos negócios estrangeiros, da defesa nacional, da administração interna, da saúde e 
da aviação civil podem, mediante despacho, determinar:

a) A suspensão de voos com origem e destino em determinados países;
b) A necessidade de imposição de período de confinamento obrigatório à chegada a território 

nacional aos passageiros provenientes de determinados países.

Artigo 7.º

Reforço de recursos humanos em unidades de saúde

1 — Os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde 
podem, excecionalmente, proceder à contratação a termo resolutivo, até ao limite de um ano, de 
titulares de graus académicos conferidos por instituição de ensino superior estrangeira na área da 
medicina quando estes comprovem ter sido já aprovados no exame escrito do processo de reco-
nhecimento específico ao ciclo de estudos integrado do mestrado em medicina.

2 — Os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde referidos no número anterior 
podem, excecionalmente, proceder à contratação a termo resolutivo, até ao limite de um ano, de 
titulares de graus académicos conferidos por instituição de ensino superior estrangeira na área da 
enfermagem, de nível idêntico aos dos graus de licenciado conferidos pelas instituições de ensino 
superior portuguesas, quando estes comprovem uma das seguintes condições:

a) Ter concluído um ciclo de estudos com, pelo menos, 3600 horas de ensino, das quais 
1800 horas em ensino clínico;

b) Deter mais que cinco anos de experiência profissional na área clínica.

3 — O exercício de funções profissionais em Portugal após a cessação dos contratos refe-
ridos nos números anteriores carece da inscrição na ordem profissional competente, nos termos 
previstos nos respetivos estatutos.

4 — Aos estudantes inscritos em ciclos de estudo da área da enfermagem à data de entrada 
em vigor do presente decreto que sejam já titulares de grau académico estrangeiro pode ser 
creditada a totalidade da formação e da experiência profissional devidamente comprovada, sem 
necessidade de observação dos limites definidos no artigo 45.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 
de março, na sua redação atual.

5 — As contratações efetuadas ao abrigo do presente artigo observam os demais termos 
legalmente aplicáveis em matéria de contratação de profissionais de saúde.

Artigo 8.º

Entrada em vigor

O presente decreto entra em vigor às 00:00 h do dia 31 de janeiro de 2021.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 28 de janeiro de 2021. — António Luís Santos 
da Costa.

Assinado em 28 de janeiro de 2021.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 28 de janeiro de 2021.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

113931144 
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