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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 

87.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 5 de maio de 2021 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NN..ºº  220011//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  VVOOTTOO  DDEE  PPEESSAARR  PPEELLOO  
FFAALLEECCIIMMEENNTTOO  DDEE  CCAARRLLOOSS  MMAANNUUEELL  
AANNTTUUNNEESS  BBEERRNNAARRDDEESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTOO  PPEELLAA  
SSRRAA..  VVEERREEAADDOORRAA  EE  PPEELLOOSS  SSRRSS..  
VVEERREEAADDOORREESS  EELLEEIITTOOSS  PPEELLOO  PPAARRTTIIDDOO  
SSOOCCIIAALLIISSTTAA  
 

VOTO DE PESAR 
 

PELO FALECIMENTO DE CARLOS MANUEL 
ANTUNES BERNARDES 

 
No passado dia 3 de maio, fomos confrontados 
com a triste noticia do falecimento de Carlos 
Manuel Antunes Bernardes, Presidente da 
Câmara Municipal de Torres Vedras e Presidente 
da Federação Regional do Oeste do Partido 
Socialista. 
 
No exercício de uma cidadania ativa, foi dirigente 
associativo da Casa do Povo do Turcifal e do seu 
Grupo Desportivo, da Associação de Socorros da 
Freguesia do Turcifal e do Sport Clube União 
Torreense. O vínculo às coletividades locais 
manteve-se enquanto atleta do Grupo Desportivo 
Casa do Povo do Turcifal e da Associação de 
Educação Física e Desportiva de Torres Vedras. 
 
Em 1988 ingressou na função pública tendo 
iniciado a vida sua autárquica na Junta de 
Freguesia do Turcifal, no concelho de Torres 
Vedras, onde exerceu o cargo de secretário entre 
1989 e 1997. 
 
Em 1997 integra o executivo da Câmara Municipal 
de Sobral de Monte Agraço eleito pelo Partido 
Socialista, onde ficou responsável pelo pelouro do 
turismo, temática que sempre o apaixonou tendo 
aprofundado o seu conhecimento frequentando, 
neste mesmo ano, um curso de Promoção e 

Gestão de Recursos Turísticos Locais e um curso 
de Gestão e Animação Cultural. 
Mas Torres Vedras é a sua terra e nela faria o seu 
maior percurso na dedicação à causa pública. Foi 
eleito vereador da Câmara Municipal de Torres 
Vedras, entre 2003 a 2005, foi responsável pelos 
pelouros do Ambiente e Serviços Urbanos e, dois 
anos depois, assumiu o cargo de vice-presidente 
da autarquia onde foi relevante o seu contributo 
para o posicionamento precursor de Torres Vedras 
nos domínios do Ambiente e da Sustentabilidade 
que acabaria por presidir a partir de 2015, até ao 
passado dia 3. 
 
Com um percurso marcado pela sua total 
dedicação a Torres Vedras, à causa pública e à 
administração local, deixou um legado nas áreas 
do Ambiente, da sustentabilidade e da Educação 
que revelam a visão estratégica que tinha para 
toda a região. A sua prematura partida aos 53 
anos, deixa o Poder Local mais pobre. 
 
Face ao exemplo e à capacidade de estar 
presente na sua comunidade de forma ativa e da 
maneira como contribui para o desenvolvimento 
do seu Concelho, os vereadores do Partido 
Socialista têm a honra de propor que a Câmara 
Municipal de Loures, reunida a 5 de maio 2020, 
delibere: 
 

− Guardar um minuto de silêncio em memória de 
Carlos Manuel Antunes Bernardes; 
 

− Remeter o presente voto de pesar à família 
enlutada, à Câmara Municipal de Torres 
Vedras e à Federação Regional do Oeste do 
Partido Socialista. 

 
Loures, 5 de maio de 2020, 
 
 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 
 

Sónia 
Paixão Nuno Dias Rita Leão António 

Marcelino 
 
 
(Aprovado por unanimidade e cumprido um 
minuto de silêncio em memória do falecido) 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NN..ºº  220022//22002211  ––  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  VVOOTTOO  DDEE  SSAAUUDDAAÇÇÃÃOO  
RREELLAATTIIVVOO  AAOO  TTEEMMAA::  11..ºº  DDEE  MMAAIIOO  ––  DDIIAA  
IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDOO  TTRRAABBAALLHHAADDOORR,,  
SSUUBBSSCCRRIITTOO  PPEELLAA  SSRRAA..  VVEERREEAADDOORRAA  EE  
PPEELLOOSS  SSRRSS..  VVEERREEAADDOORREESS  EELLEEIITTOOSS  PPEELLOO  
PPAARRTTIIDDOO  SSOOCCIIAALLIISSTTAA  
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

1º DE MAIO – DIA INTERNACIONAL DO 
TRABALHADOR 

 
Em 1886, mais precisamente no primeiro dia do 
mês de maio, manifestavam-se nas ruas de 
Chicago aproximadamente quinhentos mil 
trabalhadores, reclamando o direito à limitação a 
oito horas por jornada de trabalho. Apesar da forte 
carga policial que então sofreram, quatro dias 
depois, esses trabalhadores voltavam às ruas de 
Chicago fazendo ecoar a sua voz em defesa dos 
direitos dos trabalhadores. 
 
Um ano mais tarde, no congresso da Segunda 
Internacional Socialista, realizado em Paris, era 
proclamado o dia 1 de Maio como o Dia do 
Trabalhador, em exaltação à coragem e à 
perseverança demonstrada por aqueles homens. 
 
Em Portugal e um pouco por todo o mundo a 
celebração do 1º de Maio representa o enaltecer 
da luta dos trabalhadores por melhores e mais 
justas condições de trabalho, reafirmando o plural 
direito ao trabalho, o direito à igualdade, a luta 
contra o trabalho infantil e a precariedade laboral. 
 
Em 1974, com a euforia própria de um povo que 
tinha acabado de conquistar a sua liberdade, 
cerca de 1 milhão de pessoas saía à rua, por todo 
o país, para participar naquela que foi, em 50 
anos, a primeira manifestação livre do Primeiro de 
Maio. E 47 anos depois, com todo o seu 
significado histórico, continuamos a ter motivos 
para assinalar o Dia do Trabalhador. 
 
Hoje, é sob a governação do Partido Socialista, e 
com o apoio da esquerda parlamentar na 
Assembleia da República, que os trabalhadores 
portugueses voltam a conquistar muitos dos seus 
direitos laborais, perdidos em tempos de 
austeridade, como a reposição salarial, o 
descongelamento de carreiras, o aumento do 
salário mínimo nacional ou o regresso ao regime 
das 35 horas semanais, verificando-se, 
claramente, avanços significativos no combate à 
precariedade, na proteção do emprego digno, no 
combate à segmentação e na dinamização da 
negociação coletiva. 
 

Mas, não obstante os avanços civilizacionais 
conquistados nas últimas décadas, ainda há um 
longo caminho a percorrer no domínio do trabalho 
e das relações laborais, como, aliás, a pandemia 
de covid-19 se tem encarregado de demonstrar, 
evidenciando fragilidades e acentuando 
desigualdades pré-existentes, um pouco por todo 
o mundo.  
  
Assim, os eleitos do Partido Socialista na Câmara 
Municipal de Loures propõem: 
1. Saudar o 1º de Maio e o seu profundo 

significado na história dos avanços 
civilizacionais; 

2. Saudar os trabalhadores portugueses e, muito 
em concreto, os trabalhadores municipais, pela 
sua resiliência perante as adversidades e o 
sentido de responsabilidade que têm sabido 
demonstrar ao longo dos anos; 

3. Reafirmar que a democracia, não sendo um 
bem adquirido e permanentemente seguro, 
exige cuidado, rigor, dedicação e um trabalho 
diário, de cada um de nós, para o bem de 
todos. 

 
Loures, 5 de maio de 2021 
  

Os Vereadores do Partido Socialista 
 
 

Sónia 
Paixão Nuno Dias Rita Leão António 

Marcelino 
 
(Aprovada por unanimidade)  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NN..ºº  220033//22002211  ––
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  VVOOTTOO  DDEE  SSAAUUDDAAÇÇÃÃOO  AAOOSS  
JJOOGGAADDOORREESS  HHUUGGOO  SSIILLVVAA  EE  ZZIICCKKYY  TTÉÉ  DDOO  
SSPPOORRTTIINNGG  CCLLUUBBEE  DDEE  PPOORRTTUUGGAALL  QQUUEE  
CCOONNQQUUIISSTTAARRAAMM  AA  LLIIGGAA  DDOOSS  CCAAMMPPEEÕÕEESS  DDEE  
FFUUTTSSAALL,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE    

 
SAUDAÇÃO 

 
AOS JOGADORES HUGO SILVA E ZICKY TÉ 
DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL QUE 

CONQUISTARAM A LIGA DOS CAMPEÕES DE 
FUTSAL 

 
A equipa do Sporting Clube de Portugal venceu os 
espanhóis do Barcelona, por 4-3, em jogo a contar 
para Final da UEFA Futsal Champions League 
2020/2021, em jogo disputado em Zadar 
(Croácia). 
 
Contribuíram para este importante feito desportivo, 
dois desportistas com ligações ao concelho de 
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Loures: Hugo Miguel Silva, que iniciou a prática do 
Futsal na Associação de Moradores de Santo 
António dos Cavaleiros, representando depois 
outra associação do nosso concelho, o Infantado 
Futebol Clube, e Ezequiel Gomes Té, conhecido 
por Zicky Té, morador em Santo António dos 
Cavaleiros. 
 
A Câmara Municipal de Loures, reunida a 05 de 
maio de 2021, saúda os dois jogadores e o seu 
clube – o Sporting Clube de Portugal, com quem 
mantemos um contrato programa de 
desenvolvimento desportivo para a formação de 
jovens jogadores de Futsal, pelo excecional 
resultado alcançado que engrandece o desporto 
português. 
 
Propõe-se dar conhecimento da presente 
saudação ao Sporting Clube de Portugal, aos 
atletas, respetivos treinadores e Comunicação 
Social Local. 
 
Loures, 5 de maio de 2021 
 

 
O Vice-Presidente  

 
(a) Paulo Piteira 

 
(Aprovada por unanimidade)  
 
 
 
AATTAA  DDAA  1144ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002211..0044..1122  
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação os Senhores 
Vereadores Carlos César Cipriano Araújo, 
Vasco António Pinhão Ramos Teles Touguinha 
e a Senhora Vereadora Ana Paula da Silva 
Franco Damil, por não terem estado presentes 
na reunião a que respeita a ata. 
 
 
 
AATTAA  DDAA  8844ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002211..0033..2244  
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação os Senhores 
Vereadores Carlos César Cipriano Araújo, 
Vasco António Pinhão Ramos Teles Touguinha 
e a Senhora Vereadora Ana Paula da Silva 
Franco Damil, por não terem estado presentes 
na reunião a que respeita a ata. 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  117722//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  33ªª  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  
OORRÇÇAAMMEENNTTAALL  PPEERRMMUUTTAATTIIVVAA  AAOO  
OORRÇÇAAMMEENNTTOO  22002211  EE  OOPPÇÇÕÕEESS  DDOO  PPLLAANNOO  
22002211--22002255,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. No âmbito das medidas de contingência e 

mitigação à COVID19, há necessidade de 
reforçar as dotações associadas ao “Fundo de 
Emergência Social”, para fazer face a 
determinadas despesas, nomeadamente 
aquisição de serviços e bens para testagem, 
centro de vacinação e limpeza;  

 
B.  De acordo com a execução orçamental 

realizada e prevista, é necessário proceder a 
alguns reajustamentos nas Grandes Opções do 
Plano (GOP’s) e Orçamento da Despesa, que 
se encontram compensadas entre si, 
especialmente: Aquisição de Plataforma de 
Backups; Pisos Sintéticos (Campo de Futebol 
do Parque Municipal da Bobadela); Reparação 
e Beneficiação de Equipamentos Escolares; 
Parque Urbano do Infantado; Requalificação da 
Rede Florestal; Jardim Público de Moscavide; 
Desenvolvimento de Ações Culturais e 
Desportivas; Reparações Diversas em 
Equipamentos Desportivos; Reconversão 
Bairro da Portela de Azóia (UGT); Cobertura 
Pavilhão Macau; Intervenções Diversas em 
Arruamentos do Concelho; Intervenções em 
Espaços Públicos; Sistema Semafórico e 
Aquisição de Abrigos. 

 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea d) do n.º 1 do artigo 33º, ambos do Anexo I 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, e do ponto 8.3.1 do Decreto-Lei n.º 
54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação vigente, 
aprovar a 3ª Alteração Permutativa ao Orçamento 
2021 e Opções do Plano 2021-2025 (4ª Alteração 
aos documentos previsionais), conforme 
documento em anexo.  
 
Loures, 28 de abril 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente e dos Senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária. 
Abstiveram-se a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista e a Senhora Vereadora e os 
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Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A 3ª Alteração Permutativa 
ao Orçamento 2021 e Opções do Plano 2021-
2025 (4ª Alteração aos documentos previsionais) 
estão disponibilizadas em Anexo nas páginas 
finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  117733//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  OOSS  
DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  DDEE  PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOONNTTAASS  
RREESSPPEEIITTAANNTTEESS  AAOO  AANNOO  EECCOONNÓÓMMIICCOO  DDEE  
22002200,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. De acordo com o disposto no artigo 27.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e no artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, a segunda sessão ordinária do órgão 
deliberativo do município, a realizar-se durante 
o mês de abril, destina-se à apreciação dos 
documentos de prestação de contas; 

 
B. O n.º 2 do art.º 132.º da Lei n.º 75-B/2020 (Lei 

do Orçamento do Estado para 2021), refere 
que “Na administração local, a prestação de 
contas relativa ao exercício de 2020 pode ser 
efetuada até 31 de maio de 2021, considerando 
os atrasos na implementação do novo sistema 
contabilístico; 

 
C. O n.º 7 do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 

de março, alterado pela Lei n.º 13-B/2021, de 5 
de abril, preconiza que “Para efeitos do 
disposto no n.º 2 do artigo 132.º da Lei n.º 75-
B/2020, de 31 de dezembro, que aprova o 
Orçamento do Estado para 2021, a prestação 
de contas nas reuniões ordinárias dos órgãos 
deliberativos das autarquias locais previstas 
para o mês de abril pode realizar-se até ao dia 
30 de junho de 2021”. 

 
D. Compete à assembleia municipal apreciar e 

votar os documentos de prestação de contas, 
conforme previsto na alínea l) do n.º 2 do artigo 
25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro; 

 
E. Compete à câmara municipal, de acordo com a 

alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elaborar e 
aprovar os documentos de prestação de 
contas, a submeter à apreciação e votação da 
assembleia municipal; 

 
F. Atendendo ao disposto na alínea j) do n.º 1 do 

artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, compete ao presidente da 
câmara submeter os documentos referidos na 
alínea precedente à aprovação da câmara 
municipal e à apreciação e votação da 
assembleia municipal; 

 
G. Face ao estipulado no Sistema de 

Normalização Contabilística para as 
Administrações Públicas (SNC-AP) aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de 
setembro, na versão atual, fazem parte dos 
documentos de Prestação de Contas o relatório 
de gestão, o balanço, a demonstração de 
resultados por natureza, a demonstração das 
alterações no património liquido, a 
demonstração de fluxos de caixa, a 
demonstração do  desempenho orçamental, as 
demonstrações de execução orçamental da 
receita e da despesa, demonstração da 
execução do Plano Plurianual de investimentos 
e respetivos anexos às demonstrações 
financeiras e orçamentais; 

 
H. Os documentos de prestação de contas das 

entidades que sejam obrigadas à adoção da 
contabilidade patrimonial devem ser remetidos, 
ao órgão para apreciação, juntamente com a 
certificação legal das contas e o parecer sobre 
as mesmas emitidos pelo auditor externo, 
conforme estipulado no n.º 3 do artigo 76.º e na 
alínea e) do n.º 2 do artigo 77.º, ambos da Lei 
n.º 73/2013, de 3 de setembro; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º para 
efeitos do disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 
25.º, todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua versão atual, aprovar e 
submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a 
Prestação de Contas relativa ao ano económico 
de 2020, que se anexa: 
 
Loures, 28 de abril de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente e dos Senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária. 
Abstiveram-se a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista e a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
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Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal. 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A documentação 
referenciada na presente deliberação está 
disponível, em suporte informático, para eventual 
consulta, nas instalações do Loures Municipal – 
Boletim de Deliberações e Despachos. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  117744//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  AASS  
DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  DDOO  CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  
AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  SSEERRVVIIÇÇOOSS  
IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALLIIZZAADDOOSS  DDEE  ÁÁGGUUAASS  EE  
RREESSÍÍDDUUOOSS  DDOOSS  MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS  DDEE  LLOOUURREESS  EE  
OODDIIVVEELLAASS,,  CCOONNSSTTAANNTTEESS  DDAASS  PPRROOPPOOSSTTAASS  
NN..ººSS  112277//22002211  EE  112288//22002211,,  RREELLAATTIIVVAASS  ÀÀ  
PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOONNTTAASS  EE  RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  
GGEESSTTÃÃOO  DDOO  AANNOO  DDEE  22002200,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. O Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), 
aprovou na sua 19.ª Reunião Extraordinária 
realizada a 26 de abril de 2020, a proposta 
127/2021 relativa à Prestação de Contas do 
ano de 2020;  
 

B. Na mesma reunião foi igualmente aprovada a 
proposta 128/2021 relativa ao Relatório de 
Gestão ano 2020. 

 
Tenho a honra de propor que: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º para 
efeitos do disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 
25.º, todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar e submeter à Assembleia 
Municipal a Prestação de Contas e Relatório de 
Gestão relativos ao período compreendido entre 
01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020 dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas. 
 
Loures, 28 de abril de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente e dos Senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária. 

Abstiveram-se a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista. Votaram contra a Senhora 
Vereadora e os Senhores Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata) 
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal. 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A documentação 
referenciada na presente deliberação está 
disponível, em suporte informático, para eventual 
consulta, nas instalações do Loures Municipal – 
Boletim de Deliberações e Despachos. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  117755//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  
FFIINNAANNCCEEIIRROO  ÀÀ  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  HHUUMMAANNIITTÁÁRRIIAA  
DDEE  BBOOMMBBEEIIRROOSS  VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDEE  LLOOUURREESS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. A Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Loures é proprietária de um 
equipamento que permite o carregamento de 
aparelhos de respiração autónoma, utilizados 
pelas equipas de socorro quando necessitam 
de penetrar em ambientes contaminados e 
também nas ações de formação e treino dos 
bombeiros; 

 
B. Face à sua especificidade, nem todas as 

corporações de bombeiros estão dotadas de 
semelhante equipamento pelo que, sempre que 
necessitam de recarregar os seus aparelhos, 
recorrem ao que se encontra instalado nos 
bombeiros de Loures; 

 
C. Face ao atual contexto de pandemia, que tem 

tido implicações diretas na situação financeira 
das associações humanitárias, foi solicitado ao 
município a sua colaboração no apoio à 
reparação do equipamento, essencial para a 
manutenção das condições de segurança dos 
bombeiros quando em atuação em ambientes 
contaminados, tendo ainda em atenção o seu 
uso por parte de outros corpos de bombeiros 
da área do município; 

 
D. No orçamento do município, para o ano de 

2020, existe disponibilidade orçamental para o 
efeito na rúbrica 12.01 / 08.07.01.01, ação do 
plano 2002 A 334. 

 
 
 



 

 
N.º 9 

 

 
 

6 de MAIO 
de 2021 

 
 
 
 

10 

 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprovar o apoio 
financeiro de 1.729,00€ (mil setecentos e vinte e 
nove euros) para a Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Loures. 
 
Loures, 28 de abril de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Vereador 
Nuno Ricardo Conceição Dias) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  117766//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  CCEELLEEBBRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  
PPRROOTTOOCCOOLLOO  EENNTTRREE  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  
LLOOUURREESS  EE  AASS  AASSSSOOCCIIAAÇÇÕÕEESS  DDEE  BBOOMMBBEEIIRROOSS  
DDOO  CCOONNCCEELLHHOO  PPAARRAA  AA  MMAANNUUTTEENNÇÇÃÃOO  DDEE  UUMM  
GGRRUUPPOO  DDEE  IINNTTEERRVVEENNÇÇÃÃOO  PPEERRMMAANNEENNTTEE  
((GGIIPPEE)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. Os Corpos de Bombeiros Voluntários do 

Concelho são um parceiro estratégico na 
política municipal de proteção civil nos 
domínios da proteção e socorro às populações 
do concelho; 

 
B. A base de recrutamento dos homens e 

mulheres que compõem os seus quadros de 
pessoal assentam na génese do voluntariado, o 
que constitui um fator limitativo na 
disponibilidade destes recursos durante a maior 
parte do dia para acorrer em tempo às 
emergências; 

 
C. É importante, no domínio do socorro e da 

emergência, haver uma primeira intervenção 
rápida, qualificada e muitas das vezes 
musculada, para garantir o bom sucesso das 
operações, o socorro pronto das pessoas e 
outros seres vivos em perigo e a limitação dos 
impactos sobre o património e o ambiente; 

 
D. Este objetivo pode ser conseguido através da 

presença de equipas, em regime de prontidão, 
nos respetivos Corpos de Bombeiros, 
constituindo Grupos de Intervenção 
Permanente (GIPE); 

 
E. O apoio financeiro à manutenção do GIPE deve 

ser objeto de protocolo. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
da alínea o), do número 1, do artigo 33.º, da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a 
celebração de um protocolo entre a Câmara 
Municipal de Loures e cada Associação/Corpo de 
Bombeiros do Concelho para a Manutenção de um 
Grupo de Intervenção Permanente (GIPE), de que 
se anexa minuta comum. 
 
Loures, 28 de abril de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Vereador 
Nuno Ricardo Conceição Dias) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Protocolo entre a 
Câmara Municipal de Loures e as Associações de 
Bombeiros do Concelho para a Manutenção de um 
Grupo de Intervenção Permanente (GIPE) está 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  117777//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  CCEELLEEBBRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  
PPRROOTTOOCCOOLLOO  DDEE  CCOOLLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  
RRAADDIIOOAAMMAADDOORREESS  DDAA  VVIILLAA  DDEE  MMOOSSCCAAVVIIDDEE,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. As comunicações em emergência são um 

instrumento decisivo na gestão, condução e 
operacionalização das atividades de proteção 
civil em contexto de acidente grave ou 
catástrofe; 

 
B. É avisado existirem redundâncias nas redes de 

comunicações rádio de forma a garantir 
alternativas fiáveis em caso de falência das 
redes existentes; 

 
C. A Associação de Radioamadores da Vila de 

Moscavide (ARVM) detém a experiência, os 
equipamentos e operadores que possibilitam, 
de forma rápida e célere, estabelecer uma rede 
de comunicações alternativa, cobrindo as 
necessidades neste domínio; 

 
D. Esta colaboração deve ser objeto de protocolo. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos da 
alínea o), do número 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprove a celebração 
de um protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Loures e a Associação de 
Radioamadores da Vila de Moscavide (ARVM), de 
que se anexa minuta. 
 
Loures, 28 de abril de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Vereador 
Nuno Ricardo Conceição Dias) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Protocolo de 
Colaboração entre a Câmara Municipal de Loures 
e a Associação de Radioamadores da Vila de 
Moscavide (ARVM) está disponibilizado em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  117788//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  CCEELLEEBBRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  
PPRROOTTOOCCOOLLOO  EENNTTRREE  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  
LLOOUURREESS  EE  AASS  AASSSSOOCCIIAAÇÇÕÕEESS  EE  CCOORRPPOOSS  DDEE  
BBOOMMBBEEIIRROOSS  VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDOO  CCOONNCCEELLHHOO,,  
NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  AAPPOOIIOO  AAOO  AASSSSOOCCIIAATTIIVVIISSMMOO  EE  
VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO  EEMM  BBOOMMBBEEIIRROOSS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. A atividade geral das Associações 

Humanitárias de Bombeiros Voluntários, 
sedeadas na área geográfica do concelho, é de 
extrema importância no contexto do socorro e 
assistência às pessoas e outros seres vivos em 
perigo, assim como na proteção do património 
e do ambiente; 

 
B. Para a prossecução destes fins, as 

Associações mantêm e sustentam Corpos de 
Bombeiros Voluntários dotados de recursos 
humanos especializados, veículos, 
equipamentos e ferramentas diversas para 
intervir nas situações de emergência; 

 
C. A Câmara Municipal de Loures, desde há anos, 

que procede a transferências financeiras e 
apoios em género em regime de 
complementaridade aos disponibilizados às 
Associações através da Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil; 

 

D. Se tem revelado decisivo o apoio da Câmara 
Municipal neste contexto, daqui resultando um 
beneficio maior para as populações;  

 
E. O apoio concedido anualmente deve ser objeto 

de protocolo. 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
da alínea o), do número 1, do artigo 33.º, da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a 
celebração de um protocolo entre a Câmara 
Municipal de Loures e as Associações e Corpos 
de Bombeiros Voluntários do Concelho no âmbito 
do Apoio ao Associativismo e Voluntariado em 
Bombeiros (PAAVB), de que se anexa minuta 
comum. 
 
Loures, 28 de abril de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Vereador 
Nuno Ricardo Conceição Dias) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Os Protocolos entre a 
Câmara Municipal de Loures e as Associações e 
Corpos de Bombeiros Voluntários do Concelho no 
âmbito do Apoio ao Associativismo e Voluntariado 
em Bombeiros (PAAVB) estão disponibilizados em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  117799//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  FFIINNAANNCCIIAAMMEENNTTOO  EE  
CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO--PPRROOGGRRAAMMAA  AA  
EESSTTAABBEELLEECCEERR  CCOOMM  AA  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  
HHUUMMAANNIITTÁÁRRIIAA  DDEE  BBOOMMBBEEIIRROOSS  
VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDEE  LLOOUURREESS  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  
PPRROOGGRRAAMMAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  
AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  VVEEÍÍCCUULLOOSS  PPAARRAA  OOSS  
BBOOMMBBEEIIRROOSS  VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDOO  CCOONNCCEELLHHOO  
DDEE  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. O Regulamento do “Programa Municipal de 

Apoio à Aquisição de Veículos para os 
Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures 
(PMAAVB)”, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 37, de 23 de fevereiro, aviso n.º 
3307/2021, estabeleceu os critérios e os 
procedimentos aplicáveis à apresentação de 
candidaturas por parte das Associações 
Humanitárias de Bombeiros Voluntários do 
concelho; 
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B. Através do Despacho n.º 110/2021, do 
Presidente da Câmara, datado de 15 de abril, 
foi fixado o montante total do financiamento 
para o ano de 2021 e seguintes, em 
concordância com o ciclo de duração aí 
estabelecido; 

 
C. Que a Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Loures apresentou uma 
candidatura no âmbito do Programa, com a 
finalidade de adquirir um veículo para a área 
operacional, da tipologia VUCI-Veículo Urbano 
de Combate a Incêndios; 

 
D. A candidatura apresentada foi apreciada nos 

termos do regulamento, tendo-se concluído 
pela sua conformação com as disposições 
regulamentares e, por conseguinte, validada a 
sua aceitação para efeitos de financiamento; 

 
E. Dos cálculos efetuados se determinou o valor 

de 190.000,00€ (cento e noventa mil euros), 
que será o montante do financiamento a 
considerar; 

 
F. As condições do financiamento devem ser 

reduzidas a escrito em documento sob a forma 
jurídica de contrato-programa; 

 
G. No orçamento do município, para o ano de 

2021 e anos seguintes de vigência do 
financiamento ao abrigo do contrato-programa 
a celebrar, existe disponibilidade orçamental na 
rúbrica 12.01 / 08.07.01.01, ação do plano 
2021 A 4. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprovar o valor do 
financiamento e os termos do contrato-programa a 
estabelecer com a Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Loures, com a 
repartição anual inscrita no quadro que segue. 
 

Valor 
global 

2021 2022 2023 2024 2025 

190.000,00€ 38.000,00€ 38.000,00€ 38.000,00€ 38.000,00€ 38.000,00€ 

 
Loures, 29 de abril de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Vereador 
Nuno Ricardo Conceição Dias) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato Programa entre 
a Câmara Municipal de Loures e a Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários de Loures 
está disponibilizado em Anexo nas páginas finais 
da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  118800//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  FFIINNAANNCCIIAAMMEENNTTOO  EE  
CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO--PPRROOGGRRAAMMAA  AA  
EESSTTAABBEELLEECCEERR  CCOOMM  AA  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  
HHUUMMAANNIITTÁÁRRIIAA  DDEE  BBOOMMBBEEIIRROOSS  
VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDEE  BBUUCCEELLAASS  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  
PPRROOGGRRAAMMAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  
AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  VVEEÍÍCCUULLOOSS  PPAARRAA  OOSS  
BBOOMMBBEEIIRROOSS  VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDOO  CCOONNCCEELLHHOO  
DDEE  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. O Regulamento do “Programa Municipal de 

Apoio à Aquisição de Veículos para os 
Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures 
(PMAAVB)”, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 37, de 23 de fevereiro, aviso n.º 
3307/2021, estabeleceu os critérios e os 
procedimentos aplicáveis à apresentação de 
candidaturas por parte das Associações 
Humanitárias de Bombeiros Voluntários do 
concelho; 

 
B. Através do Despacho n.º 110/2021, do 

Presidente da Câmara, datado de 15 de abril, 
foi fixado o montante total do financiamento 
para o ano de 2021 e seguintes, em 
concordância com o ciclo de duração aí 
estabelecido; 

 
C. Que a Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Bucelas apresentou uma 
candidatura no âmbito do Programa, com a 
finalidade de adquirir um veículo para a área 
operacional, da tipologia VTTF-Veículo Tanque 
Tático Florestal; 

 
D. A candidatura apresentada foi apreciada nos 

termos do regulamento, tendo-se concluído 
pela sua conformação com as disposições 
regulamentares e, por conseguinte, validada a 
sua aceitação para efeitos de financiamento; 

 
E. Dos cálculos efetuados se determinou o valor 

de 165.000,00€ (cento e sessenta e cinco mil 
euros), ao qual há que reduzir 20.000,00€ 
(vinte mil euros), deliberado e aprovado na 78.ª 
reunião ordinária de 30 de dezembro (proposta 
640/2020), e pago no ano de 2020, resultando 
assim que o montante a considerar neste 
momento é de 145.000,00€ (cento e quarenta e 
cinco mil euros); 
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F. As condições do financiamento devem ser 
reduzidas a escrito em documento sob a forma 
jurídica de contrato-programa; 

 
G. No orçamento do município, para o ano de 

2021 e anos seguintes de vigência do 
financiamento ao abrigo do contrato-programa 
a celebrar, existe disponibilidade orçamental na 
rúbrica 12.01 / 08.07.01.01, ação do plano 
2021 A 4. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprovar o valor do 
financiamento e os termos do contrato-programa a 
estabelecer com a Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Bucelas, com a 
repartição anual inscrita no quadro que segue. 
 

Valor 
global 2021 2022 2023 2024 2025 

145.000,00€ 29.000,00€ 29.000,00€ 29.000,00€ 29.000,00€ 29.000,00€ 

 
Loures, 29 de abril de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade não tendo 
participado na votação o Senhor Vereador 
Nuno Ricardo Conceição Dias) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato Programa entre 
a Câmara Municipal de Loures e a Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Bucelas 
está disponibilizado em Anexo nas páginas finais 
da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  118811//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  FFIINNAANNCCIIAAMMEENNTTOO  EE  
CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO--PPRROOGGRRAAMMAA  AA  
EESSTTAABBEELLEECCEERR  CCOOMM  AA  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  
HHUUMMAANNIITTÁÁRRIIAA  DDEE  BBOOMMBBEEIIRROOSS  
VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDEE  SSAACCAAVVÉÉMM  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  
PPRROOGGRRAAMMAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  
AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  VVEEÍÍCCUULLOOSS  PPAARRAA  OOSS  
BBOOMMBBEEIIRROOSS  VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDOO  CCOONNCCEELLHHOO  
DDEE  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. O Regulamento do “Programa Municipal de 

Apoio à Aquisição de Veículos para os 
Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures 
(PMAAVB)”, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 37, de 23 de fevereiro, aviso n.º 

3307/2021, estabeleceu os critérios e os 
procedimentos aplicáveis à apresentação de 
candidaturas por parte das Associações 
Humanitárias de Bombeiros Voluntários do 
concelho; 

 
B. Através do Despacho n.º 110/2021, do 

Presidente da Câmara, datado de 15 de abril, 
foi fixado o montante total do financiamento 
para o ano de 2021 e seguintes, em 
concordância com o ciclo de duração aí 
estabelecido; 

 
C. Que a Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Sacavém apresentou uma 
candidatura no âmbito do Programa, com a 
finalidade de adquirir um veículo para a área 
operacional, da tipologia VSAE-Veículo de 
Socorro e Assistência Especial; 

 
D. A candidatura apresentada foi apreciada nos 

termos do regulamento, tendo-se concluído 
pela sua conformação com as disposições 
regulamentares e, por conseguinte, validada a 
sua aceitação para efeitos de financiamento; 

 
E. Dos cálculos efetuados se determinou o valor 

de 180.000,00€ (cento e oitenta mil euros), que 
será o montante do financiamento a considerar; 

 
F. As condições do financiamento devem ser 

reduzidas a escrito em documento sob a forma 
jurídica de contrato-programa; 

 
G. No orçamento do município, para o ano de 

2021 e anos seguintes de vigência do 
financiamento ao abrigo do contrato-programa 
a celebrar, existe disponibilidade orçamental na 
rúbrica 12.01 / 08.07.01.01, ação do plano 
2021 A 4. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprovar o valor do 
financiamento e os termos do contrato-programa a 
estabelecer com a Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Sacavém, com a 
repartição anual inscrita no quadro que segue. 
 

Valor 
global 

2021 2022 2023 2024 2025 

180.000,00€ 36.000,00€ 36.000,00€ 36.000,00€ 36.000,00€ 36.000,00€ 

 
Loures, 29 de abril de 2021 
 

(…) 
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(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Vereador 
Nuno Ricardo Conceição Dias) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato Programa entre 
a Câmara Municipal de Loures e a Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Sacavém está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  118822//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  FFIINNAANNCCIIAAMMEENNTTOO  EE  
CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO--PPRROOGGRRAAMMAA  AA  
EESSTTAABBEELLEECCEERR  CCOOMM  AA  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  
HHUUMMAANNIITTÁÁRRIIAA  DDEE  BBOOMMBBEEIIRROOSS  
VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDEE  CCAAMMAARRAATTEE  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  
DDOO  PPRROOGGRRAAMMAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  
AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  VVEEÍÍCCUULLOOSS  PPAARRAA  OOSS  
BBOOMMBBEEIIRROOSS  VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDOO  CCOONNCCEELLHHOO  
DDEE  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. O Regulamento do “Programa Municipal de 

Apoio à Aquisição de Veículos para os 
Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures 
(PMAAVB)”, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 37, de 23 de fevereiro, aviso n.º 
3307/2021, estabeleceu os critérios e os 
procedimentos aplicáveis à apresentação de 
candidaturas por parte das Associações 
Humanitárias de Bombeiros Voluntários do 
concelho; 

 
B. Através do Despacho n.º 110/2021, do 

Presidente da Câmara, datado de 15 de abril, 
foi fixado o montante total do financiamento 
para o ano de 2021 e seguintes, em 
concordância com o ciclo de duração aí 
estabelecido; 

 
C. Que a Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Camarate apresentou uma 
candidatura no âmbito do Programa, com a 
finalidade de adquirir um veículo para a área 
operacional, da tipologia VFCI-Veículo Florestal 
de Combate a Incêndios; 

 
D. A candidatura apresentada foi apreciada nos 

termos do regulamento, tendo-se concluído 
pela sua conformação com as disposições 
regulamentares e, por conseguinte, validada a 
sua aceitação para efeitos de financiamento; 

 
E. Dos cálculos efetuados se determinou o valor 

de 150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros), 

que será o montante do financiamento a 
considerar; 

 
F. As condições do financiamento devem ser 

reduzidas a escrito em documento sob a forma 
jurídica de contrato-programa; 

 
G. No orçamento do município, para o ano de 

2021 e anos seguintes de vigência do 
financiamento ao abrigo do contrato-programa 
a celebrar, existe disponibilidade orçamental na 
rúbrica 12.01 / 08.07.01.01, ação do plano 
2021 A 4. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprovar o valor do 
financiamento e os termos do contrato-programa a 
estabelecer com a Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Camarate, com a 
repartição anual inscrita no quadro que segue. 
 

Valor 
global 

2021 2022 2023 2024 2025 

150.000,00€ 30.000,00€ 30.000,00€ 30.000,00€ 30.000,00€ 30.000,00€ 

 
Loures, 29 de abril de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Vereador 
Nuno Ricardo Conceição Dias) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato Programa entre 
a Câmara Municipal de Loures e a Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Camarate está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  118833//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  FFIINNAANNCCIIAAMMEENNTTOO  EE  
CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO--PPRROOGGRRAAMMAA  AA  
EESSTTAABBEELLEECCEERR  CCOOMM  AA  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  
HHUUMMAANNIITTÁÁRRIIAA  DDEE  BBOOMMBBEEIIRROOSS  
VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDEE  FFAANNHHÕÕEESS  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  
PPRROOGGRRAAMMAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  
AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  VVEEÍÍCCUULLOOSS  PPAARRAA  OOSS  
BBOOMMBBEEIIRROOSS  VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDOO  CCOONNCCEELLHHOO  
DDEE  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. O Regulamento do “Programa Municipal de 

Apoio à Aquisição de Veículos para os 
Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures 
(PMAAVB)”, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 37, de 23 de fevereiro, aviso n.º 
3307/2021, estabeleceu os critérios e os 
procedimentos aplicáveis à apresentação de 
candidaturas por parte das Associações 
Humanitárias de Bombeiros Voluntários do 
concelho; 

 
B. Através do Despacho n.º 110/2021, do 

Presidente da Câmara, datado de 15 de abril, 
foi fixado o montante total do financiamento 
para o ano de 2021 e seguintes, em 
concordância com o ciclo de duração aí 
estabelecido; 

 
C. Que a Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Fanhões apresentou uma 
candidatura no âmbito do Programa, com a 
finalidade de adquirir um veículo para a área 
operacional, da tipologia VUCI-Veículo Urbano 
de Combate a Incêndios; 

 
D. A candidatura apresentada foi apreciada nos 

termos do regulamento, tendo-se concluído 
pela sua conformação com as disposições 
regulamentares e, por conseguinte, validada a 
sua aceitação para efeitos de financiamento; 

 
E. Dos cálculos efetuados se determinou o valor 

de 190.000,00€ (cento e noventa mil euros), 
que será o montante do financiamento a 
considerar; 

 
F. As condições do financiamento devem ser 

reduzidas a escrito em documento sob a forma 
jurídica de contrato-programa; 

 
G. No orçamento do município, para o ano de 

2021 e anos seguintes de vigência do 
financiamento ao abrigo do contrato-programa 
a celebrar, existe disponibilidade orçamental na 
rúbrica 12.01 / 08.07.01.01, ação do plano 
2021 A 4. 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprovar o valor do 
financiamento e os termos do contrato-programa a 
estabelecer com a Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Fanhões, com a 
repartição anual inscrita no quadro que segue. 
 

Valor 
global 2021 2022 2023 2024 2025 

190.000,00€ 38.000,00€ 38.000,00€ 38.000,00€ 38.000,00€ 38.000,00€ 

 
Loures, 29 de abril de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Vereador 
Nuno Ricardo Conceição Dias) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato Programa entre 
a Câmara Municipal de Loures e a Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Fanhões está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  118844//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  FFIINNAANNCCIIAAMMEENNTTOO  EE  
CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO--PPRROOGGRRAAMMAA  AA  
EESSTTAABBEELLEECCEERR  CCOOMM  AA  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  
HHUUMMAANNIITTÁÁRRIIAA  DDEE  BBOOMMBBEEIIRROOSS  
VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDEE  ZZAAMMBBUUJJAALL  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  
PPRROOGGRRAAMMAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  
AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  VVEEÍÍCCUULLOOSS  PPAARRAA  OOSS  
BBOOMMBBEEIIRROOSS  VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDOO  CCOONNCCEELLHHOO  
DDEE  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. O Regulamento do “Programa Municipal de 

Apoio à Aquisição de Veículos para os 
Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures 
(PMAAVB)”, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 37, de 23 de fevereiro, aviso n.º 
3307/2021, estabeleceu os critérios e os 
procedimentos aplicáveis à apresentação de 
candidaturas por parte das Associações 
Humanitárias de Bombeiros Voluntários do 
concelho; 

 
B. Através do Despacho n.º 110/2021, do 

Presidente da Câmara, datado de 15 de abril, 
foi fixado o montante total do financiamento 
para o ano de 2021 e seguintes, em 
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concordância com o ciclo de duração aí 
estabelecido; 

 
C. Que a Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários do Zambujal apresentou uma 
candidatura no âmbito do Programa, com a 
finalidade de adquirir um veículo para a área 
operacional, da tipologia VFCI-Veículo Florestal 
de Combate a Incêndios; 

 
D. A candidatura apresentada foi apreciada nos 

termos do regulamento, tendo-se concluído 
pela sua conformação com as disposições 
regulamentares e, por conseguinte, validada a 
sua aceitação para efeitos de financiamento; 

 
E. Dos cálculos efetuados se determinou o valor 

de 125.800,90€ (cento e vinte e cinco mil e 
oitocentos euros e noventa cêntimos), ao qual 
há que reduzir 20.000,00€ (vinte mil euros), 
deliberado e aprovado na 78.ª reunião ordinária 
de 30 de dezembro (proposta 640/2020), e 
pago no ano de 2020, resultando assim que o 
montante a considerar neste momento é de 
105.800,90€ (cento e cinco mil e oitocentos 
euros e noventa cêntimos); 

 
F. As condições do financiamento devem ser 

reduzidas a escrito em documento sob a forma 
jurídica de contrato-programa; 

 
G. No orçamento do município, para o ano de 

2021 e anos seguintes de vigência do 
financiamento ao abrigo do contrato-programa 
a celebrar, existe disponibilidade orçamental na 
rúbrica 12.01 / 08.07.01.01, ação do plano 
2021 A 4. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprovar o valor do 
financiamento e os termos do contrato-programa a 
estabelecer com a Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários do Zambujal, com a 
repartição anual inscrita no quadro que segue. 
 

Valor 
global 

2021 2022 2023 2024 2025 

105.800,90€ 21.160,18€ 21.160,18€ 21.160,18€ 21.160,18€ 21.160,18€ 

 
Loures, 29 de abril de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Vereador 
Nuno Ricardo Conceição Dias) 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato-programa entre 
a Câmara Municipal de Loures e a Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários do 
Zambujal está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  118855//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  FFIINNAANNCCIIAAMMEENNTTOO  EE  
CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO--PPRROOGGRRAAMMAA  AA  
EESSTTAABBEELLEECCEERR  CCOOMM  AA  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  
HHUUMMAANNIITTÁÁRRIIAA  DDEE  BBOOMMBBEEIIRROOSS  
VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDEE  MMOOSSCCAAVVIIDDEE  EE  PPOORRTTEELLAA  
NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  PPRROOGGRRAAMMAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  
AAPPOOIIOO  ÀÀ  AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  VVEEÍÍCCUULLOOSS  PPAARRAA  OOSS  
BBOOMMBBEEIIRROOSS  VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDOO  CCOONNCCEELLHHOO  
DDEE  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. O Regulamento do “Programa Municipal de 

Apoio à Aquisição de Veículos para os 
Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures 
(PMAAVB)”, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 37, de 23 de fevereiro, aviso n.º 
3307/2021, estabeleceu os critérios e os 
procedimentos aplicáveis à apresentação de 
candidaturas por parte das Associações 
Humanitárias de Bombeiros Voluntários do 
concelho; 

 
B. Através do Despacho n.º 110/2021, do 

Presidente da Câmara, datado de 15 de abril, 
foi fixado o montante total do financiamento 
para o ano de 2021 e seguintes, em 
concordância com o ciclo de duração aí 
estabelecido; 

 
C. Que a Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Moscavide e Portela apresentou 
uma candidatura no âmbito do Programa, com 
a finalidade de adquirir um veículo para a área 
operacional, da tipologia VTTF-Veículo Tanque 
Tático Florestal; 

 
D. A candidatura apresentada foi apreciada nos 

termos do regulamento, tendo-se concluído 
pela sua conformação com as disposições 
regulamentares e, por conseguinte, validada a 
sua aceitação para efeitos de financiamento; 

 
E. Dos cálculos efetuados se determinou o valor 

de 142.409,35€ (cento e quarenta e dois mil 
quatrocentos e nove euros e trinta e cinco 
cêntimos), ao qual há que reduzir 20.000,00€ 
(vinte mil euros), deliberado e aprovado na 78.ª 
reunião ordinária de 30 de dezembro (proposta 
640/2020), e pago no ano de 2020, resultando 
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assim que o montante a considerar neste 
momento é de 122.409,35€ (cento e vinte e 
dois mil quatrocentos e nove euros e trinta e 
cinco cêntimos); 

 
F. As condições do financiamento devem ser 

reduzidas a escrito em documento sob a forma 
jurídica de contrato-programa; 

 
G. No orçamento do município, para o ano de 

2021 e anos seguintes de vigência do 
financiamento ao abrigo do contrato-programa 
a celebrar, existe disponibilidade orçamental na 
rúbrica 12.01 / 08.07.01.01, ação do plano 
2021 A 4. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprovar o valor do 
financiamento e os termos do contrato-programa a 
estabelecer com a Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Moscavide e Portela, 
com a repartição anual inscrita no quadro que 
segue. 
 

Valor 
global 2021 2022 2023 2024 2025 

122.409,35€ 24.481,87€ 24.481,87€ 24.481,87€ 24.481,87€ 24.481,87€ 

 
Loures, 29 de abril de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Vereador 
Nuno Ricardo Conceição Dias)  
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato Programa entre 
a Câmara Municipal de Loures e a Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Moscavide e Portela está disponibilizado em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  118866//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  SSUUSSPPEENNSSÃÃOO  DDAA  
EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  CCOONNCCEESSSSÃÃOO  
DDEE  UUSSOO  PPRRIIVVAATTIIVVOO  DDOO  DDOOMMÍÍNNIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO  DDOO  
EEDDIIFFÍÍCCIIOO  EE  ÁÁRREEAA  AADDJJAACCEENNTTEE  DDOO  JJAARRDDIIMM  
MMAAJJOORR  RROOSSAA  BBAASSTTOOSS,,  EEMM  LLOOUURREESS;;  --  AA  
MMOODDIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  OOBBJJEETTIIVVAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  NN..ºº  
3399//22002200;;  --  AA  DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  
NNOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  PPAARRAA  
AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA    PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. Foi celebrado em 28 de fevereiro de 2020 o 

contrato de concessão de uso privativo do 
domínio público do edifício e área adjacente, no 
Jardim Major Rosa Bastos, destinados a 
cafetaria com esplanada (Contrato n.º 
39/2020); 
 

B. Em virtude da implementação das medidas 
restritivas adicionais com vista a procurar 
inverter o crescimento acelerado da pandemia 
por forma a responder ao aumento do número 
de novos casos de contágio da doença COVID-
19 operada pelo Decreto n.º 3-A/2021, de 14 
de janeiro, que regulamentou a modificação e 
prorrogação do estado de emergência efetuada 
pelo Decreto do Presidente da República n.º 6-
B/2021, de 13 de janeiro, que determinou o 
encerramento das instalações e 
estabelecimentos, designadamente no âmbito 
da restauração, nos termos do disposto pelos 
seus artigos 14.º, 15.º, 21.º e n.º 7 do Anexo I, 
o concessionário solicitou ao concedente a 
suspensão da execução contratual e do 
pagamento das respetivas prestações mensais, 
com a consequente prorrogação do prazo de 
execução das mesmas por igual período ao 
inicialmente fixado no contrato;  

 
C. Nos termos da Cláusula Décima Sexta do 

Contrato n.º 39/2020, não podem ser impostas 
penalidades ao Concessionário, nem é havida 
como incumprimento, a não realização pontual 
das prestações contratuais a cargo de qualquer 
das partes que resulte de caso de força maior, 
entendendo-se como tal as circunstâncias que 
impossibilitem a respetiva realização, alheia à 
vontade da parte afetada, que ela não pudesse 
conhecer ou prever à data da celebração do 
contrato e cujos efeitos não lhe fosse 
razoavelmente exigível contornar ou evitar, 
prevendo o n.º 2 da mesma Cláusula, 
taxativamente, como caso de força maior, a 
epidemia;  

 
D. A força maior determina a prorrogação dos 

prazos de cumprimento das obrigações 
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contratuais afetadas pelo período de tempo 
comprovadamente correspondente ao 
impedimento resultante da força maior, nos 
termos do n.º 5 da Cláusula Décima Sexta do 
Contrato n.º 39/2020; 

 
E. Enquanto contrato administrativo, à execução 

do contrato de concessão em análise é 
aplicável o CCP (cfr. artigos 200.º a 202.º do 
Código do Procedimento Administrativo, CPA), 
designadamente o regime substantivo do 
contrato administrativo (Parte III do CCP) e 
designadamente, no que ao caso concreto 
concerne, os artigos 297.º e 298.º do CCP, que 
preveem expressamente a possibilidade de 
suspensão do contrato pelo período temporal 
necessário à cessação da causa que motiva a 
suspensão, retomando-se a sua execução a 
partir de tal momento; 

 
F. Ao abrigo do n.º 1 da Cláusula Décima Sexta 

do mesmo Contrato n.º 39/2020, que dispõe 
sobre a não realização pontual das prestações 
contratuais, nas quais se incluem as 
prestações pecuniárias a que o concessionário 
está obrigado, no valor de €200,00 mensais 
(cfr. Cláusula Vigésima Segunda do Contrato 
n.º 39/2020), o cumprimento das mesmas 
deverá também ser suspenso;  

 
G. Adicionalmente, veio o concessionário solicitar 

a alteração do período de descanso semanal 
contratualmente estabelecido, em virtude de os 
estabelecimentos de restauração e bebidas 
situados nas imediações do Jardim Major Rosa 
Bastos se encontrarem encerrados também à 
segunda-feira, ficando o Jardim desprovido de 
qualquer equipamento de apoio; 

 
H. Se verifica que, efetivamente, os 

estabelecimentos de restauração e bebidas 
localizados nas imediações do Jardim Major 
Rosa Bastos encerram às segundas-feiras para 
descanso semanal, pelo que importa 
equacionar a possibilidade de alterar o dia de 
descanso semanal contratualmente 
estabelecido, com recurso ao instituto da 
modificação objetiva do contrato, por acordo 
das partes, ao abrigo e nos termos do disposto 
pelos artigos 311.º a 315.º do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), na sua redação em 
vigor e conforme fundamentação constante da 
informação anexa (registo documental 
E/35794/2021); 

 
I. Acautelando a necessidade de manter o 

estabelecimento aberto aos sábados, domingos 
e feriados (alínea a) do n.º 3), propõe-se alterar 
as previsões estabelecidas na alínea b) do 
número 3, no número 4 e no número 5 da 

Cláusula Quarta do Contrato n.º 39/2020, nos 
seguintes termos: 

 
3. O estabelecimento manter-se-á 

obrigatoriamente aberto ao público:  
 

a) (…); 
 

b) Nos dias úteis, designadamente no 
período da tarde e sem prejuízo do 
disposto nos números seguintes.  

 
4. O Concessionário poderá determinar o 

encerramento do estabelecimento um dia 
por semana para efeitos de descanso 
semanal, mediante prévia aprovação do 
concedente.  
 

5. Quaisquer alterações ao horário de 
funcionamento serão previamente 
comunicadas ao Concedente.  

 
J. Se considera devidamente fundamentado e 

legalmente enquadrado o pedido de suspensão 
da execução das prestações contratuais, bem 
como a modificação objetiva do contrato 
propostas;  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
autorização concedida pela Assembleia Municipal 
na 3.ª sessão da 2.ª reunião ordinária realizada 
em 04/07/2019 (Proposta n.º 306/2019) para a 
celebração do contrato de concessão de uso 
privativo do domínio público do edifício e área 
adjacente, destinados a cafetaria, no Jardim Major 
Rosa Bastos, em Loures e ao abrigo das alíneas 
ee) e qq) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
em vigor: 
 
a) a suspensão da execução do “Contrato de 

Concessão de Uso Privativo do Domínio 
Público do Edifício e Área Adjacente, no Jardim 
Major Rosa Bastos, destinados a Cafetaria com 
Esplanada” (Contrato n.º 39/2020), nos termos 
do disposto pela Cláusula Décima Sexta do 
referido contrato e em razão do comprovado 
caso de força maior invocado pelo 
concessionário, entre os dias 15 de janeiro e 
15 de março de 2021 (2 meses), incluindo a 
suspensão das respetivas prestações 
pecuniárias devidas, no valor de €200,00 
mensais (cfr. Cláusula Vigésima Segunda do 
Contrato n.º 39/2020), determinando-se a 
prorrogação do prazo de execução das 
mesmas, incluindo as prestações pecuniárias, 
por período igual ao prazo inicialmente fixado 
no contrato; 
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b) A modificação objetiva da alínea b) do número 

3, do número 4 e do número 5 da Cláusula 
Quarta do Contrato n.º 39/2020, por acordo 
entre as partes, nos termos supra enunciados e 
ao abrigo e nos termos do disposto pelas 
alíneas a) do n.º 1 do artigo 311.º e alínea a) do 
artigo 312.º do CCP; 

 
c) A delegação de competências no Senhor 

Presidente da Câmara Municipal para 
aprovação da minuta do contrato. 

 
Loures, 26 de abril de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Senhora Vereadora 
Sónia Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  118888//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  
PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  
DDEESSPPOORRTTIIVVOO  AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  
AATTLLEETTIISSMMOO  DDEE  LLIISSBBOOAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem, entre 

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

 
B. É objetivo do Município o aumento da oferta de 

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

 
C. Em 2018, o Município considerou importante o 

alargamento de parcerias que fossem mais 
além do que apenas os clubes e juntas de 
freguesia do concelho, nesse sentido 
estabeleceu um Contrato-programa de 
Desenvolvimento Desportivo com a Associação 
de Atletismo de Lisboa, com vigência até ao 
ano 2020, permitindo que fossem realizadas 
três edições do Campeonato Regional de 
Corta-mato Longo em território do concelho de 
Loures, que nestas edições trouxeram cerca de 
1000 atletas, conferindo promoção e 
divulgação do concelho e voltando a colocar no 
mapa o nome de Loures em quadros 
competitivos oficiais. 

 

D. Esse contrato-programa, cuja vigência já 
terminou, permitiu aos clubes concelhios ser 
isentos do pagamento de taxas de 
licenciamento das suas provas, revestindo-se 
uma vez mais como um apoio aos clubes do 
concelho.  

 
E. Esta parceria foi profícua para ambas 

entidades, propõe-se a aprovação  da respetiva 
minuta do novo Contrato-programa de 
Desenvolvimento Desportivo a estabelecer com 
a Associação de Atletismo de Lisboa, cujo 
objeto prevê a realização do Campeonato 
Regional de Corta Mato Longo no território do 
concelho de Loures durante a sua vigência, a 
concretização de, pelo menos, uma ação de 
formação creditada para treinadores, no 
concelho de Loures, anualmente, bem como a  
isenção de taxas de licenciamento de provas 
integrantes do Troféu "Corrida das 
Coletividades do Concelho de Loures"; 

 
F. O apoio do Município à Associação de 

Atletismo de Lisboa, na realização desta prova 
permitirá promover o Atletismo no concelho, 
bem como torná-lo numa referência desportiva, 
neste âmbito. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo da al. u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, em conjugação com o previsto na 
Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro, aprovar a minuta de 
contrato programa de desenvolvimento desportivo 
a estabelecer entre o Município e a Associação de 
Atletismo de Lisboa. 
 
Loures, 22 de abril de 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Vereador 
Nuno Ricardo Conceição Dias) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato 
Programa de Desenvolvimento Desportivo a 
estabelecer entre o Município e a Associação de 
Atletismo de Lisboa está disponibilizada em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  118899//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRREEÇÇOO  
DDEE  VVEENNDDAA  AAOO  PPÚÚBBLLIICCOO  DDOOSS  VVIINNHHOOSS  DDOO  
PPRROODDUUTTOORR  AANNTTÓÓNNIIOO  JJOOÃÃOO  PPAANNEEIIRROO  PPIINNTTOO,,  
NNAA  LLOOJJAA  DDOO  MMUUSSEEUU  DDOO  VVIINNHHOO  EE  DDAA  VVIINNHHAA  
EEMM  BBUUCCEELLAASS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem, entre 

outras, atribuições no domínio da Cultura, 
nomeadamente no que concerne à promoção 
de produtos locais; 
 

B. Como forma de apoio à divulgação e 
comercialização de bens, os produtores de 
Bucelas propuseram ao Município a venda de 
vinhos e produtos locais, na loja do Museu do 
Vinho e da Vinha-Bucelas, em regime de 
consignação; 
 

C. No nº 7 do artigo 31º do regulamento interno da 
Rede de Museus de Loures, é admitida a 
venda de produtos em regime de consignação, 
sendo aplicável a percentagem de 20% sobre o 
preço de custo;  
 

D. Foi aprovada a deliberação nº 473/2014, na 25ª 
reunião ordinária do executivo municipal de 
29/10/2014, na qual se fixou os preços a 
praticar para venda de vinhos e produtos dos 
vários produtores locais, em regime de 
consignação, na loja do Museu do Vinho e da 
Vinha; 

 
E. O produtor António João Paneiro Pinto -  Chão 

do Prado vem por documento registado sob o 
webdoc nº E/33370/2021 requerer a alteração 
dos valores fixados na deliberação 
supraindicada. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo do n.º 7 do artigo 31.º do regulamento 
interno da Rede de Museus de Loures, em 
conjugação com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro a 
aprovação da alteração do preço de venda ao 
público, dos vinhos do produtor António João 
Paneiro Pinto -  Chão do Prado, nos termos do 
documento registado sob o webdoc nº 
E/33370/2021: 
 
− Chão do Prado DOC Bucelas – 5,90€ (cinco 

euros e noventa cêntimos) 
 
− Chão do Prado Espumante Bruto Natural - 

10,00€ (dez euros) 

 
− Chão do Prado Colheita Tardia DOC Bucelas – 

11,00€ (onze euros) 
 
 
Loures, 22 de abril de 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Vereador 
Nuno Ricardo Conceição Dias) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  119900//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  
CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS  EE  RREESSPPEETTIIVVAA  OORRDDEEMM  DDEE  
EEXXEECCUUÇÇÃÃOO;;  --  AA  AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  
TTRRAABBAALLHHOOSS  AA  MMEENNOOSS;;  --  AA  DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  NNOO  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  DDAA  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA  
PPAARRAA  AA  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  
CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS  IINNTTEEGGRRAADDOOSS  NNAA  MMOOCC  11  
EE  AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAASS  MMIINNUUTTAASS  DDOO  
CCOONNTTRRAATTOO;;  --  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  EEMMPPRREEIITTAADDAA  
EESSCCOOLLAA  BBÁÁSSIICCAA  NNºº  33  DDEE  SSAACCAAVVÉÉMM  ––  
RREEMMOODDEELLAAÇÇÃÃOO  DDOO  EEDDIIFFÍÍCCIIOO  EESSCCOOLLAARR  ––  
((PPRROOCC..ºº  11008866--GG//DDOOMM)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando: 
 
A. Que o adjudicatário NOW XXI – Engenharia e 

Construções, Lda., apresentou as suas 
propostas para execução de trabalhos 
complementares e trabalhos a menos no 
âmbito da empreitada “Escola Básica n.º 3 de 
Sacavém – Remodelação do Edifício Escolar”, 
em Sacavém, na sequência da necessidade de 
executar trabalhos complementares de 
circunstâncias não previstas; 

 
B. Que os trabalhos complementares e a menos 

identificados correspondem a erros de medição 
e omissões de trabalhos do Mapa de 
Quantidades elaborado em Projeto; 

 
C. Que o preço atribuído aos trabalhos 

complementares, no montante de 35.377,19€ 
(trinta e cinco mil trezentos e setenta e sete 
euros e dezanove cêntimos, acrescido de IVA, 
corresponde a 1,93% do preço contratual (no 
valor de 1.831.183,64€ + IVA), não 
ultrapassando os limites legais definidos na 
alínea b) do n.º 2 do artigo 370.º do Código de 
Contratos Públicos (CCP), que estipula a 
percentagem máxima de 10%; 
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D. Que se encontram preenchidos os demais 
requisitos previstos nas alíneas a) e c) do n.º 2 
do artigo 370.º do CCP; 

 
E. Que os trabalhos a menos propostos, no 

montante de 3.926,54€ (três mil novecentos e 
vinte e seis euros e cinquenta e quatro 
cêntimos), não dão lugar a indemnização nos 
termos do disposto no artigo 381º do CCP; 

 
F. O expectável incumprimento dos prazos legais 

de resposta – de competência da Câmara na 
qualidade de dono de obra e de órgão 
competente para a decisão de contratar – ao 
empreiteiro, no que respeita ao procedimento 
previsto para a execução dos trabalhos 
complementares, nos termos dos artigos 372º, 
373º e 374º, todos do Código dos Contratos 
Públicos (CCP), o que aconselha à delegação 
desta competência no Presidente da Câmara. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 36.º, dos artigos 109.º e 
370.º e seguintes, todos do D.L. 18/2008, de 29 de 
janeiro (CCP), do n.º 3 do artigo 35º e da alínea f) 
do n.º 1 do artigo 33.º, ambos da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro: 
 
1. A aprovação dos trabalhos complementares e 

respetiva ordem de execução, no valor de 
35.377,19€ (trinta e cinco mil trezentos e 
setenta e sete euros e dezanove cêntimos), 
acrescido de IVA, à taxa legal em vigor; 

 
2. A aprovação dos trabalhos a menos, no valor 

de 3.926,54€ (três mil novecentos e vinte e seis 
euros e cinquenta e quatro cêntimos); 

 
3. A delegação no Presidente da Câmara, da 

competência para a adjudicação dos trabalhos 
complementares integrados na MOC 1, nas 
condições de valor e prazo que se venham a 
apurar a final, até ao valor máximo 
cabimentado, e, bem assim, a competência 
para a aprovação das minutas do contrato, ao 
abrigo das disposições conjugadas dos artigos 
109.º, 98.º, 372.º, 373.º, 374.º e 375.º, todos do 
CCP.   

 
Loures, 28 de abril de 2021 

 
(…) 

 
(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 Socialista. Abstiveram-se a 
Senhora Vereadora e os Senhores Vereadores 
eleitos pelo Partido Social Democrata, não 
tendo participado na votação o Senhor 
Vereador Nuno Ricardo Conceição Dias) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  119911//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  CCOONNCCEESSSSÃÃOO,,  AA  TTÍÍTTUULLOO  
PPRREECCÁÁRRIIOO,,  DDEE  AAUUTTOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  
FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO  PPAARRAA  OO  
EESSTTAABBEELLEECCIIMMEENNTTOO  DDEESSTTIINNAADDOO  AA  
CCOOMMÉÉRRCCIIOO  EE  SSEERRVVIIÇÇOOSS--LLAAVVAAGGEEMM  EE  
LLIIMMPPEEZZAA  AA  SSEECCOO,,  NNOO  BBAAIIRRRROO  MMIIRRAATTEEJJOO  EE  
QQUUEEIIMMAADDAASS,,  CCAATTUUJJAALL,,  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAAMMAARRAATTEE,,  UUNNHHOOSS  EE  
AAPPEELLAAÇÇÃÃOO  ((PPRROOCC..ºº  6688..114422//UURRBB__AAFF__TTPP//22002200)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  
MMAATTIIAASS  
 
Considerando: 
 
A. A necessidade de enquadrar o funcionamento 

de uma atividade/exploração em AUGI. 
 

B. A impossibilidade de emissão de uma 
licença/autorização de utilização, por 
inexistência de alvará de licença de 
loteamento. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
art.º 28.º do Regulamento Municipal para a 
Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal, aprovar a concessão a título 
precário de uma autorização de funcionamento 
para a o estabelecimento destinado a comércio e 
serviços-lavagem e limpeza a seco, sito na Rua 
Marquês de Pombal, lote 83, Bairro Miratejo e 
Queimadas, Catujal, união das freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação, em nome de 
Norberto Tavares da Mata.  
 
Loures, 21 de abril de 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Vereador 
Nuno Ricardo Conceição Dias) 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  119933//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS::  --  PPAARRAA  AASS  EENNTTIIDDAADDEESS  PPAARRCCEEIIRRAASS  
NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  
FFAAMMIILLIIAA  --  PPRROOLLOONNGGAAMMEENNTTOO  DDEE  HHOORRÁÁRRIIOO;;  --  
PPAARRAA  OO  AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOO  DDEE  EESSCCOOLLAASS  SSTTTTAAUU  
MMOONNTTEEIIRROO,,  EESSCCOOLLAA  BBÁÁSSIICCAA  DDOO  TTOOJJAALLIINNHHOO  
EE  EESSCCOOLLAA  BBÁÁSSIICCAA  DDAA  MMUURRTTEEIIRRAA  PPAARRAA  
AAPPEETTRREECCHHAAMMEENNTTOO  DDEE  MMAATTEERRIIAALL  DDIIDDÁÁTTIICCOO,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  
CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que:  
 
A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família, 

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

B. É necessário suportar as despesas efetuadas 
com o referido apoio para os meses de abril, 
maio e junho de 2021, tendo como referência 
as candidaturas registadas na aplicação SIGA 
no mês de novembro do presente ano letivo; 

 
C. Também é necessário suportar as despesas 

relativas ao apetrechamento de material 
didático ao Agrupamento de Escolas Sttau 
Monteiro, Escola Básica do Tojalinho e Escola 
Básica da Murteira, que assegura o 
desenvolvimento das atividades de animação e 
de apoio à família/prolongamento de horário, 
sendo que, neste caso, os valores têm como 

referência as candidaturas a AAAF, registadas 
na aplicação SIGA no mês de janeiro de 2021; 
 

D. As entidades parceiras e os valores das verbas 
a transferir para cada uma encontram-se 
descritas na Informação n.º 248/DE-DASE/SI, 
de 19 de abril de 2021. 

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

parceiras, para pagamento do prolongamento 
de horário referente aos meses de abril, maio e 
junho de 2021, no valor de 100.818,12€ (cem 
mil oitocentos e dezoito euros e doze 
cêntimos), nos moldes previstos na informação 
n.º 248/DE-DASE/SI, de 19 de abril de 2021; 

 
2. A transferência de verbas ao Agrupamento de 

Escolas Sttau Monteiro, Escola Básica do 
Tojalinho e Escola Básica da Murteira, para 
apetrechamento de material didático, no valor 
de 400,00€ (quatrocentos euros), nos moldes 
previstos na Informação n.º 248/DE-DASE/SI, 
de 19 de abril de 2021. 

 
Loures, 28 de abril de 2021 
 

(…)

 
 
(…) 
 

Extrato da Informação n.º 248/DE-DASE/SI, de 19 de abril de 2021 – Registo 44170/2021 
 
(…) 
 

Nº 
Identificação 

Fiscal 
Entidade Equipamento abril maio junho Total € 

Complemento mensal 

Total 
complementos 

Total geral abril 
a junho € Escalão A 

(10,00€) 
Escalão B 

(5,00€) 

501 400 206 Associação O Saltarico 
EB Flamenga 22 22 22 2.045,34 € 10,00 € 45,00 € 165,00 € 2.210,34 € 

EB Fernando 
Bulhões 33 33 33 3.068,01 € 40,00 € 35,00 € 225,00 € 3.293,01 € 

501 926 712 
APEE EB1/JI Alto da 
Eira 

EB Alto da Eira 50 50 50 4.648,50 € 80,00 € 50,00 € 390,00 € 5.038,50 € 

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

EB Fanqueiro 61 61 61 5.671,17 € 30,00 € 25,00 € 165,00 € 5.836,17 € 

514 036 206 Associação A.P.A.D.L EB Á-das-Lebres 20 20 20 1.859,40 € 20,00 € 20,00 € 120,00 € 1.979,40 € 

503 045 020 
Associação Dr. João 
dos Santos EB nº 2 de Loures 17 17 17 1.580,49 € 20,00 € 20,00 € 120,00 € 1.700,49 € 

503 845 531 
APEE EB1/JI do 
Infantado 

EB do Infantado 91 91 91 8.460,27 € 50,00 € 60,00 € 330,00 € 8.790,27 € 

503 903 051 
Irmandade da Santa 
Casa Misericórdia de 
Loures 

J.I. da Manjoeira 13 13 13 1.208,61 € 20,00 € 30,00 € 150,00 € 1.358,61 € 
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Nº 
Identificação 

Fiscal 
Entidade Equipamento abril maio junho Total € 

Complemento mensal 

Total 
complementos 

Total geral abril 
a junho € Escalão A 

(10,00€) 
Escalão B 

(5,00€) 

504 949 853 
APEE da EB N.º3 da 
Bobadela 

EB N.º 3 da 
Bobadela 10 10 10 929,70 € 30,00 € 15,00 € 135,00 € 1.064,70 € 

505 361 736 
APEE do JI da 
Bobadela 

JI da Bobadela 43 43 43 3.997,71 € 40,00 € 25,00 € 195,00 € 4.192,71 € 

505 293 447 
APEE da EB N.º1 da 
Bobadela 

EB N.º 1 da 
Bobadela 

10 10 10 929,70 € 20,00 € 10,00 € 90,00 € 1.019,70 € 

501 422 692 ANEAC 
JI da Apelação 36 36 36 3.346,92 € 180,00 € 60,00 € 720,00 € 4.066,92 € 

EB n.º 1 Apelação 26 26 26 2.417,22 € 170,00 € 10,00 € 540,00 € 2.957,22 € 

502 346 841 
Centro Social D. Nuno 
Álvares Pereira 

EB Fetais 49 49 49 4.555,53 € 130,00 € 80,00 € 630,00 € 5.185,53 € 

EB Quinta das 
Mós 

23 23 23 2.138,31 € 70,00 € 40,00 € 330,00 € 2.468,31 € 

EB n.º 1 de 
Camarate 

44 44 44 4.090,68 € 80,00 € 75,00 € 465,00 € 4.555,68 € 

509 065 686 APEE da EB1/JI da 
Fonte Santa 

EB da Fonte Santa 45 45 45 4.183,65 € 20,00 € 15,00 € 105,00 € 4.288,65 € 

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

EB Cabeço de 
Montachique 

21 21 21 1.952,37 € 20,00 € 35,00 € 165,00 € 2.117,37 € 

JI de Salemas 3 3 3 278,91 € 0,00 € 5,00 € 15,00 € 293,91 € 

EB Lousa 31 31 31 2.882,07 € 60,00 € 15,00 € 225,00 € 3.107,07 € 

505 426 390 
APEE Agrupamento 
Gen. Humberto Delgado 

EB Quinta do 
Conventinho 

51 51 51 4.741,47 € 110,00 € 50,00 € 480,00 € 5.221,47 € 

EB St.º António 
Cavaleiros 48 48 48 4.462,56 € 80,00 € 100,00 € 540,00 € 5.002,56 € 

505 182 599 
APEE EB1/JI nº 2 
Moscavide 

EB Quinta da 
Alegria 35 35 35 3.253,95 € 20,00 € 35,00 € 165,00 € 3.418,95 € 

504 927 493 
APEE da EB1/JI da 
Portela 

EB da Portela 104 104 104 9.668,88 € 80,00 € 25,00 € 315,00 € 9.983,88 € 

505 136 562 
APEE da EB/JI do Prior 
Velho 

EB do Prior Velho 43 43 43 3.997,71 € 100,00 € 65,00 € 495,00 € 4.492,71 € 

501 422 692 ANEAC 
EB Unhos 28 28 28 2.603,16 € 140,00 € 30,00 € 510,00 € 3.113,16 € 

EB nº 3 Unhos 12 12 12 1.115,64 € 50,00 € 15,00 € 195,00 € 1.310,64 € 

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

EB N.º1 São João 
da Talha 

7 7 7 650,79 € 10,00 € 10,00 € 60,00 € 710,79 € 

EB N.º2 São João 
da Talha 

2 2 2 185,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 185,94 € 

EB N.º4 São João 
da Talha 12 12 12 1.115,64 € 20,00 € 10,00 € 90,00 € 1.205,64 € 

EB Vale Figueira 6 6 6 557,82 € 10,00 € 20,00 € 90,00 € 647,82 € 

Totais 996 996 996 92.598,12 € 1.710,00 € 1.030,00 € 8.220,00 € 100.818,12 € 

 
(…) 
 

NIF Agrupamento de Escolas Equipamento Escolar N.º crianças Valor Valor total 

600 079 325 AE Sttau Monteiro 
EB Tojalinho 16 200,00€ 

400,00€ 
EB Murteira 12 200,00€ 

 
(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  119944//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS  PPAARRAA  AASS  EENNTTIIDDAADDEESS  PPAARRCCEEIIRRAASS  
NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  
FFAAMMIILLIIAA  --  AACCOOMMPPAANNHHAAMMEENNTTOO  DDOO  SSEERRVVIIÇÇOO  
DDEE  RREEFFEEIIÇÇÕÕEESS  EESSCCOOLLAARREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que:  
 
A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família, 

existem algumas entidades que, em 
colaboração com o Município, apoiam o 

acompanhamento do serviço de refeições 
escolares dos alunos/crianças que frequentam 
as respetivas escolas e jardins-de-infância; 
 

B. No âmbito da referida colaboração, cabe ao 
Município proceder à transferência de verbas 
com o objetivo de suportar as despesas 
efetuadas com o acompanhamento de 
refeições dos alunos do 1.º ciclo, no período 
de 15 de março a 08 de julho de 2021. 

 
Tenho a honra de propor: 
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Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea hh), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a transferência de verbas às 
entidades parceiras nos moldes previstos na 
Informação n.º 249/DE-DASE/LM, de 19 de abril 
de 2021. 

 
Loures, 28 de abril de 2021 
 

(…) 
 

 
 

Extrato da Informação n.º 249/DE-DASE/LM, de 19 de abril de 2021 – Registo 44554/2021 
 
(…) 
 

Entidade Equipamento Educativo Nº auxiliares/ 
horas autorizadas 

Nº horas Valor a processar 

Associação de Pais e Enc. de 
Educação da EB N.º 3 
Bobadela 
NIF: 504 949 853 

EB N.º 3 Bobadela 2 auxiliares/2h 308h 1.694,00€ 

Associação de Pais e Enc. de 
Educação da EB N.º 1 
Bobadela 
NIF: 505 293 447 

EB N.º 1 Bobadela 2 auxiliares/2h 308h 1.694,00€ 

Centro Popular Infantil Nascer 
do Sol 
NIF: 501 391 509 

EB Nº 2 Bobadela 2 auxiliares/2h 308h 1.694,00€ 

Associação de Pais e Enc. de 
Educação da EBI Bobadela 
NIF: 509 368 212 

EBI Bobadela 2 auxiliares/2h 308h 1.694,00€ 

Associação de Pais e Enc. de 
Educação da Escola Primária 
nº3 de Loures 
NIF: 503 058 793 

EB Fanqueiro 4 auxiliares/2h 616h 3.388,00€ 

Associação de Pais e 
Encarregados de Educação 
do 1º Ciclo do Ensino Básico 
e Jardim de Infância do 
Infantado 
NIF: 503 845 531 

EB Infantado 2 auxiliares/2h 308h 1.694,00€ 

Associação de Pais e Enc. de 
Educação da EB 1 São Julião 
do Tojal 
NIF: 505 198 908 

EB São Julião do Tojal 4 auxiliares/2h 616h 3.388,00€ 

Associação de Pais e Enc. de 
Educação da EB 1 Santo 
Antão do Tojal 
NIF: 504 076 116  

EB Santo Antão do Tojal 2 auxiliares/2h 308h 1.694,00€ 

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

EB Á-das-Lebres 2 auxiliares/2h 308h 1.694,00€ 

Irmandade de Santa Casa da 
Misericórdia de Loures 
NIF: 503 903 051 

EB Manjoeira 2 auxiliares/2h 308h 1.694,00€ 

Associação Reformados 
Pensionistas e Idosos São 
Julião do Tojal 
NIF: 503 180 360 

EB Zambujal 2 auxiliares/2h 308h 1.694,00€ 

Associação de Pais, 
Encarregados de Educação 
do Núcleo Escolar de 
Fanhões  
NIF: 503 965 685 

EB Fanhões 1 auxiliar/2h 154h 847,00€ 

Associação Dr. João dos 
Santos 
NIF: 503 045 020 

EB Nº2 Loures 2 auxiliares/2h 308h 1.694,00€ 

Associação de Pais – Bússola 
da Brincadeira 
NIF: 509 497 810 

EB Loures 4 auxiliares/1h 308h 1.694,00€ 

Associação de Pais e Enc. de 
Educação da EB1/JI Fonte 
Santa 
NIF: 509 065 686 

EB Fonte Santa 
 

5 auxiliares/2h 770h 4.235,00€ 

Centro Social e Paroquial de 
São Pedro de Lousa 
NIF: 501 683 755 

JI Salemas 2 auxiliares/2h 308h 1.694,00€ 
EB Lousa 2 auxiliares/2h 308h 1.694,00€ 

EB Cabeço de Montachique 2 auxiliares/2h 308h 1.694,00€ 
Associação de Pais e Enc. de 
Educação da EB Via Rara 
NIF: 504 447 050 

EB Via Rara 2 auxiliares/2h 308h 1.694,00€ 

Associação de Pais e Enc. de EB N.º 5 Santa Iria de Azóia 2 auxiliares/2h 308h 1.694,00€ 
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Entidade Equipamento Educativo Nº auxiliares/ 
horas autorizadas 

Nº horas Valor a processar 

Educação da EB1/JI Portela 
da Azóia 
NIF: 508 384 320 
Associação de Pais e Enc. de 
Educação da EB da Covina 
NIF: 507 602 838 

EB Bairro da Covina 2 auxiliares/2h 308h 1.694,00€ 

Associação de Pais e Enc. de 
Educação da EB1/JI do Alto 
da Eira 
NIF: 501 926 712 

EB Alto da Eira 5 auxiliares/2h 770h 4.235,00€ 

Sítio da Bela Vista – 
Associação Pais e Enc. 
Educação 
NIF: 508 613 418 

EB Bela Vista 2 auxiliares/2h 308h 1.694,00€ 

Associação de Pais e Enc. de 
Educação da EB1 nº 4 de S. 
João da Talha 
NIF: 503 389 684 

EB N.º 1 São João da Talha 2 auxiliares/2h30m 385h 2.117,50€ 
EB N.º 4 São João da Talha 4 auxiliares/2h30m 770h 4.235,00€ 
EB N.º 2 São João da Talha 2 auxiliares/2h30m 385h 2.117,50€ 

EB Vale Figueira 2 auxiliares/2h30m 385h 2.117,50€ 

Associação Nossa Senhora 
dos Anjos  
NIF: 500 846 740 

EB Nº3 Sacavém 4 auxiliares/2h 616h 3.388,00€ 
EB Sacavém 4 auxiliares/2h 616h 3.388,00€ 

EBI Bartolomeu Dias 4 auxiliares/2h 616h 3.388,00€ 
EB n.º 1 e EB n.º3 de Unhos 2 auxiliares/2h30m 385h 2.117,50€ 

EB Unhos 3 auxiliares/2h 462h 2.541,00€ 
Associação de Pais e Enc. de 
Educação da EB do Prior 
Velho 
NIF: 505 136 562 

EB Prior Velho 3 auxiliares/2h 462h 2.541,00€ 

Associação de Pais e Enc. de 
Educação do Agrupamento 
General Humberto Delgado  
NIF: 505 426 390  

EB SAC 3 auxiliares/2h 462h 2.541,00€ 
EB Quinta do Conventinho 4 auxiliares/2h 616h 3.388,00€ 

EB General H. Delgado 1 auxiliar/2h 154h 847,00€ 

Associação O Saltarico 
NIF: 501 400 206 

EB Fernando Bulhões 3 auxiliares/2h 462h 2.541,00€ 
EB Flamenga 3 auxiliares/2h 462h 2.541,00€ 

Associação Cantinho da 
Pequenada 
NIF. 503 666 602 

EB Frielas 3 auxiliares/2h 462h 2.541,00€ 

Associação de Pais e Enc. de 
Ed. da EB1/JI Portela 
NIF: 504 927 493 

EB Portela 6 auxiliares/2h 924h 5.082,00€ 

Associação Escola Comvida 
NIF: 508 265 339 

EB Fetais 4 auxiliares/1h30m 462h 2.541,00€ 
EB Quinta das Mós 3 auxiliares/2h 462h 2.541,00€ 
EB Nº1 Camarate 2 auxiliares/2h 308h 1.694,00€ 
EB Nº2 Camarate 2 auxiliares/2h 308h 1.694,00€ 
EB Nº4 Camarate 1 auxiliar/2h 154h 847,00€ 
EB Nº5 Camarate 1 auxiliar/2h 154h 847,00€ 

Associação de Pais e Enc. de 
Educação da EB nº1/JI de 
Moscavide 
NIF: 505 182 599 

EB Quinta da Alegria 2 auxiliares/2h 308h 1.694,00€ 

Jardim de Infância – O Nosso 
Mundo 
NIF: 501 354 760 

EB Nº1 Apelação 1 auxiliar/2h 154h 847,00€ 

TOTAL    106.722,00€ 

(…) 
 

Entidade 
 

Equipamento Educativo Nº auxiliares/ 
horas autorizadas Nº horas Valor a processar 

União das Freguesias de 
Moscavide e Portela 

NIF: 510 838 162 
EB Dr. Catela Gomes  2 auxiliares/2h 308h 1.694,00€ 

TOTAL    1.694,00€ 

 
(…)  
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  119955//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS  PPAARRAA  AASS  EENNTTIIDDAADDEESS  PPAARRCCEEIIRRAASS  
NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  
FFAAMMIILLIIAA  --  FFOORRNNEECCIIMMEENNTTOO  DDOO  SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  
RREEFFEEIIÇÇÕÕEESS  EESSCCOOLLAARREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que:  
 
A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família, 

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

B. É necessário suportar as despesas efetuadas 
com o fornecimento de refeições nos meses 
de março a julho de 2021; 

C. As entidades parceiras e os valores das 
verbas a transferir encontram-se descritas na 
Informação n.º 215/DE-DASE/CG, de 21 de 
abril de 2021. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea hh), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a transferência de verbas às 
entidades parceiras no montante de 166.762,75€ 
(cento e sessenta e seis mil, setecentos e 
sessenta e dois euros e setenta e cinco 
cêntimos), nos moldes previstos na Informação 
n.º 215/DE-DASE/CG, de 21 de abril de 2021. 
 
Loures, 28 de abril de 2012 
 

(…) 
 

 
 

Extrato da Informação n.º 215/DE-DASE/CG, de 21 de abril de 2021 – Registo 45747/2021 
 

Quadro 1 – Mapa Fornecimento de Refeições - meses de março a julho  
Ano letivo 2020/21 

 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 
  
  
  
  
  
  

NIF Entidade Equipamento 
Total 

Refeições 
- Almoço  

Subtotal € 

Total 
Refeições 

-  
Pequeno 
Almoço 

Subtotal 
€ 

Total 
Refeições -  

Lanche 
Subtotal € Total € 

501 391 509 
Centro Popular 
Infantil "Nascer do 
Sol" 

EB nº 2 Bobadela 5.852 18.141,20€ 539 296,45€ 1.540 1.155,00€ 19.592,65€ 

501 513 671 

Associação 
Comunitária de 
Reformados, 
Pensionistas e 
Idosos de Sacavém 

JI Quinta São José 2.618 8.115,80€     8.115,80€ 

503 180 360 

Associação de 
Reformados 
Pensionistas e 
Idosos de São Julião 
do Tojal 

EB Zambujal 6.930 21.483,00€ 462 254,10€ 4.774 3.580,50€ 25.317,60€ 

503 666 602 
Associação 
"Cantinho da 
Pequenada" 

EB Frielas 4.312 16.385,60€     16.385,60€ 

503 845 531 

Associação de Pais 
e Enc. de Educação 
do EB1/JI do 
Infantado 

EB Infantado 28.567 88.557,70€ 1.078 592,90€ 10.934 8.200,50€ 97.351,10€ 

 48.279 152.683,30€ 2.079 1.143,45€ 17.248,00€ 12.936,00€ 166.762,75€ 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  119966//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS  PPAARRAA  AASS  EENNTTIIDDAADDEESS  
DDIINNAAMMIIZZAADDOORRAASS  DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  
EENNRRIIQQUUEECCIIMMEENNTTOO  CCUURRRRIICCUULLAARR,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  
CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que: 
 
A. O Programa de Enriquecimento Curricular, no 

1.º Ciclo do Ensino Básico Público, nas 
Escolas do Município de Loures, é dinamizado 
por várias entidades que se constituíram como 
parceiras diretas do Município no seu 
desenvolvimento; 
 

B. O Decreto-Lei n.º 169/2015, de 24 de agosto e 
a Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto do 
Gabinete do Ministro da Educação e Ciência, 
define as autarquias locais como uma das 
entidades promotoras das atividades de 
enriquecimento curricular no 1.º ciclo do 
Ensino Básico; 

 

C. No valor da 3ª tranche, relativa às verbas a 
transferir no ano letivo 2020/2021 para as 
entidades parceiras, já se encontram 
efetivados os acertos relativos à 1ª e 2ª 
tranches. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33, n.º 1, alínea u) da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, a 
aprovação de transferência de verbas referentes 
ao pagamento da 3.ª tranche, às entidades 
dinamizadoras de Atividades de Enriquecimento 
Curricular, num total de 254.995,01€ (duzentos e 
cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e 
cinco euros e um cêntimo), nos moldes previstos 
na Informação n.º 58/DISE/HG, de 20 de abril de 
2021.  
 
Loures, 28 de abril de 2021 

 
(…) 

 

 
Extrato da Informação n.º 58/DISE/HG, de 20 de abril de 2021 – Registo 44923/2021 

 
(…) 
 

Associações de Pais e Encarregados de Educação e outras 
 
 

Entidade Contribuinte Verba a 
transferir 

Associação de Pais e Encarregados de Educação dos alunos da 
Escola Básica Integrada da Bobadela 

509 368 212 4.708,42 € 

Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da 
Escola Básica 1 nº1 da Bobadela 505 293 447 5.755,10 € 

Associação de Pais/Encarregados de Educação da Escola do 
Ensino Básico do 1º Ciclo nº3 da Bobadela 

504 949 853 3.964,64 € 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do 
Agrupamento General Humberto Delgado 505 426 390 23.478,77€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Parque 
Escolar de Bucelas 

503 670 910 4.879,39 € 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Núcleo 
Escolar de Fanhões 503 965 685 3.923,71 € 

APEEFS – Associação de Pais e Encarregados de Educação da 
Escola EB1/JI da Fonte Santa 

509 065 686 10.949,19 € 

Bússola da Brincadeira – Associação de Pais 509 497 810 10.118,52 € 
Associação de Pais e Encarregados de Educação do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e Jardim de Infância do Infantado – Loures 503 845 531 10.916,55 € 

Associação A.P.A.D.L (Associação Pais da EB Á-das-Lebres) 514 036 206 3.370,40€ 
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 
Básica do Fanqueiro 503 058 793 8.298,93 € 

Associação de Pais da Escola E.B. 1, N.1 de Santo Antão do 
Tojal, Loures 

504 076 116 2.560,15 € 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 
Básica nº1 de S. Julião do Tojal 505 198 908 6.566,09 € 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 
E.B1/Jardim de Infância da Portela 

504 927 493 3.141,20 € 

Sítio da Bela Vista – Associação de Pais e Encarregados de 
Educação 508 613 418 4.272,42 € 

Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas 
EB1/JI da Portela da Azóia 

508 384 320 3.771,70 € 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 501 926 712 6.618,44 € 
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Entidade Contribuinte 
Verba a 

transferir 
EB1/JI Alto da Eira 
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1 
da Covina 507 602 838 4.139,35 € 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 
Básica de Via Rara 

504 447 050 6.280,15 € 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 
1º Ciclo do Ensino Básico nº4 de S. João da Talha 503 389 684 21.725,06 € 

A.E.C. – Associação Escola Comvida 508 265 339 21.398,36€ 
Associação Nacional de Educação Artística e Cultural - 
Conservatório d'Artes de Loures 

501 422 692 10.021,55€ 

 Total 180.858,09€ 

 
 
(…) 

 
Instituições Particulares de Solidariedade Social 

 

Entidade Contribuinte 
Verba a 

transferir 
Jardim de Infância O Nosso Mundo 501 354 760 5.108,96 € 
Centro Popular Infantil Nascer do Sol 501 391 509 4.635,73 € 
Assoc Cantinho da Pequenada 503 666 602 2.035,07 € 
Associação “O Saltarico” 501 400 206 13.730,06 € 
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de S. Julião 
do Tojal 

503 180 360 1.937,32 € 

Centro Social Paroquial de S. Pedro de Lousa 501 683 755 5.171,95 € 
Associação Dr. João dos Santos 503 045 020 4.511,90 € 
Jardim de Infância Nossa Senhora dos Anjos 500 846 740 24.669,61€ 
              Total 61.800,60€ 

 
 
(…) 

 
Junta de Freguesia 

 

Entidade Contribuinte Verba a 
transferir 

União das Freguesias de Moscavide e Portela 510 838 162 12.296,32€ 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  119977//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  PPRROOTTOOCCOOLLOO  
AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  
LLOOUURREESS  EE  AASS  EENNTTIIDDAADDEESS  PPAARRCCEEIIRRAASS,,  
PPAARRAA  AA  CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  PPLLAATTAAFFOORRMMAA  
DDEE  AACCOOMMPPAANNHHAAMMEENNTTOO  EE  MMOONNIITTOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  
DDOO  PPLLAANNOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  PPAARRAA  AA  IINNTTEEGGRRAAÇÇÃÃOO  
DDEE  MMIIGGRRAANNTTEESS  DDOO  CCOONNCCEELLHHOO  DDEE  LLOOUURREESS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  
CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que:  
 
A. De acordo com as recomendações da Agenda 

Comum para a Integração de Nacionais de 

Países Terceiros (COM (2011) 455 final) a 
integração faz-se a nível local; 
 

B. Nesse mesmo sentido, mais recentemente, na 
operacionalização do Plano Estratégico para 
as Migrações (PEM – 2015/2020), concluiu-se 
que o desenvolvimento de políticas de 
integração ao nível local promove-se através 
de contextos de participação favoráveis na 
base de processos de desenvolvimento 
comunitário; 
 

C. É importante definir uma visão e atuação 
estratégica para o fenómeno migratório no 
concelho, que reconheça a diversidade e 
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promova a inclusão como fator de 
desenvolvimento local sustentável; 
 

D. Os Planos Municipais para a Integração de 
Migrantes são documentos que incorporam as 
estratégias de atuação concertadas das 
diferentes entidades que atuam na área das 
migrações, a nível local, e que concorrem para 
a concretização do processo multivetorial de 
integração dos imigrantes na sociedade 
portuguesa; 
 

E. Os pressupostos do Plano Municipal para a 
Integração de Migrantes no que concerne ao 
processo participativo, que invocam todos os 
intervenientes relevantes, a nível territorial, 
para uma participação efetiva, pressupõem a 
constituição de uma plataforma de conceção, 
monitorização e avaliação do Plano, que 
venha a funcionar como órgão consultivo das 
políticas de acolhimento e integração de 
migrantes no concelho, mobilizando todos as 
entidades e agentes da sociedade civil para a 
adesão à mesma; 
 

F. Os municípios têm competências no âmbito da 
colaboração no apoio a programas e projetos 
de interesse municipal, em parceria com 
entidades da administração central, de acordo 
com o previsto no artigo 33.º, n.º 1, alínea r) 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com a 
última redação em vigor;  
 

G. A ação social é também uma das atribuições 
dos municípios, de acordo com o consignado 
na alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º do mesmo 
diploma legal. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 23.º, n.º 2, alínea h) e do artigo 
33.º, n.º 1, alínea r) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, delibere aprovar 
a minuta do Protocolo que se anexa, a celebrar 
entre o Município de Loures e as entidades 
parceiras, para a constituição da Plataforma de 
Acompanhamento e Monitorização do Plano 
Municipal para a Integração de Migrantes do 
Concelho de Loures.  
 
Loures, 28 de abril de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Protocolo a 
celebrar entre o Município de Loures e as 
entidades parceiras, para a constituição da 

Plataforma de Acompanhamento e Monitorização 
do Plano Municipal para a Integração de 
Migrantes do Concelho de Loures está 
disponibilizada em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  119988//22002211  ––  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AASS  RREEGGRRAASS  PPAARRAA  
AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  FFIINNAANNCCEEIIRROO  ÀÀ  
HHAABBIITTAAÇÇÃÃOO  JJOOVVEEMM  EEMM  LLOOUURREESS  EE  AA  
AAFFEETTAAÇÇÃÃOO  DDEE  VVEERRBBAA  PPAARRAA  
IIMMPPLLEEMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDAASS  MMEEDDIIDDAASS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  
CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que: 
 
A. A Habitação, enquanto direito fundamental 

constitucionalmente consagrado, constitui-se 
como a base de uma sociedade estável e 
coesa e o alicerce, a partir do qual, os/as 
cidadãos/ãs criam as condições que lhes 
permitem aceder a outros direitos, tais como a 
educação, a saúde e o emprego, sendo 
reconhecida como uma das áreas estratégicas 
e fundamentais ao desenvolvimento humano, 
da comunidade e à promoção da 
competitividade e coesão dos territórios, tendo 
um papel central na melhoria da qualidade de 
vida das populações; 

 
B. Conscientes da existência de carências e 

problemas de natureza estrutural nesta área, 
aos quais urge atender, a Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 50-A/2018, de 2 de 
maio, veio estabelecer o sentido estratégico, 
objetivos e instrumentos de atuação para uma 
Nova Geração de Políticas de Habitação 
(NGPH) que contribua para a sua resolução, 
dando resposta à nova conjuntura do setor 
habitacional; 

 
C. Esta NGPH reconhece ainda o papel 

imprescindível dos municípios na sua 
implementação, pela relação de proximidade 
com os/as cidadãos/ãs e o território 
permitindo, com maior facilidade, reconhecer 
necessidades locais, identificar abordagens 
mais adequadas e recursos a afetar, 
perspetivando respostas eficazes e eficientes, 
orientadas para as pessoas; 

 
D. As Estratégias Locais de Habitação, de 

iniciativa municipal, surgem como 
instrumentos de planeamento para a 
concretização dos princípios orientadores da 
NGPH, que têm como objetivo central, facilitar 
o acesso à habitação, tendo como pilares 



 

 
N.º 9 

 

 
 

6 de MAIO 
de 2021 

 
 
 
 

30 

 

orientadores a reabilitação urbana, o 
arrendamento habitacional e a qualificação 
dos alojamentos; 

 
E. A realidade tem demonstrado, ao longo dos 

últimos anos, que a aplicação da NGPH, sem 
ser acompanhada pelo financiamento 
adequado, por parte da administração central, 
e sem as medidas legislativas urgentes de 
regulação do mercado habitacional, não 
permitirá estancar o número crescente de 
pessoas que se veem privadas de uma 
resposta habitacional digna; 

 
F. O Município de Loures assume, no âmbito das 

suas competências e atribuições, nos 
domínios da ação social, habitação, 
ordenamento do território e urbanismo, bem 
como da Estratégia Local de Habitação, que 
identifica as necessidades / problemas 
existentes no território e as soluções 
concebidas para a sua resolução, a 
emergência no desenvolvimento de políticas 
locais de habitação que garantam o direito 
efetivo à habitação condigna, que reforce a 
igualdade de oportunidades e a coesão social; 

 
G. Com o objetivo de dar resposta às 

necessidades específicas de uma camada da 
população, que tem sentido muitas 
dificuldades para ver concretizado o seu 
direito à habitação, fruto da especulação que 
continua a imperar no mercado imobiliário, 
onde os valores praticados para aquisição e 
arrendamento de imóveis são absolutamente 
proibitivos e impedem a autonomização dos 
mais jovens, surge a proposta da presente 
medida municipal de Apoio Financeiro à 
Habitação Jovem em Loures; 

 
H. Esta medida de apoio tem por objetivos 

principais promover a fixação, atração e 
autonomização dos jovens, facilitar o acesso à 
habitação e promover a capacitação e 
organização familiar apoiando, desta forma, a 
população jovem que, estando a exercer 
atividade laboral, tem dificuldades no 
pagamento das rendas de habitação; 

 
I. Para o efeito, foi elaborado o documento 

“Regras para a Atribuição de Apoio Financeiro 
à Habitação Jovem em Loures”, que define os 
termos e as condições de acesso ao apoio 
municipal a conceder a jovens com idades 
compreendidas entre os 18 e os 35 anos, que 
residem ou pretendem residir na área do 
concelho de Loures, consubstanciado na 
modalidade de arrendamento ou aquisição de 
imóvel com recurso a crédito, destinado a 
habitação própria permanente, mediante a 

concessão de uma subvenção mensal durante 
um período de 12 meses, a efetivar de 
dezembro de 2021 a novembro de 2022; 

 
J. Este apoio destina-se a agregados jovens com 

rendimento mensal bruto não ser superior a 
quatro vezes o valor da retribuição mínima 
mensal garantida (RMMG) e cuja soma dos 
rendimentos brutos auferidos pelo jovem e por 
todos os membros do agregado seja 
compatível com uma taxa de esforço máxima 
de 60 %; 

 
K. Para a execução desta medida de apoio, o 

Município vai afetar verba no valor total de 
100.000,00 € (cem mil euros) existindo, para o 
efeito, dotação orçamental na rúbrica: COE 
0702/04080202/2021 A 15.  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto na alínea i) do n.º 2 do artigo 
23.º e da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar: 
 
1. A Medida de Apoio Financeiro à Habitação 

Jovem em Loures, nos termos definidos nas 
“Regras para a Atribuição de Apoio Financeiro 
à Habitação Jovem em Loures”, de acordo 
com a Informação n.º 66/DCSH/ACA, de 28 de 
abril de 2021; 

 
2. A afetação a esta medida de verba no valor 

total de 100.000,00 € (cem mil euros); 
 
3. A delegação no Presidente da Câmara, com 

faculdade de subdelegação, da competência 
para aprovação das candidaturas e 
pagamento aos beneficiários dos valores 
aprovados, de acordo com o preceituado nas 
“Regras para a Atribuição de Apoio Financeiro 
à Habitação Jovem em Loures”. 

 
Loures, 28 de abril de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: As Regras para a 
Atribuição de Apoio Financeiro à Habitação 
Jovem em Loures está disponibilizada em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  119999//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AADDMMIISSSSÃÃOO  DDEE  1100  ((DDEEZZ))  
TTRRAABBAALLHHAADDOORREESS,,  DDAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDEE  
AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL,,  PPAARRAA  
CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  VVÍÍNNCCUULLOO  DDEE  EEMMPPRREEGGOO  
PPÚÚBBLLIICCOO  NNAA  MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  
EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  TTEEMMPPOO  
IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO,,  PPOORR  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  
RREESSEERRVVAA  DDEE  RREECCRRUUTTAAMMEENNTTOO  IINNTTEERRNNAA,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  
CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que:  
 
A. Por deliberação tomada na 76.ª Reunião 

Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 
2 de dezembro de 2020, e na 4.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, realizada 
em 16 de dezembro de 2020, foram aprovados 
o Orçamento Municipal e o Mapa de Pessoal 
para o ano de 2021; 
 

B. Por deliberação tomada na 81.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 
10 de fevereiro de 2021 e na 5.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 11 de fevereiro de 2021, foi 
aprovada a alteração do Mapa de Pessoal de 
2021; 

 
C. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

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

 
D. Em resultado do procedimento concursal para 

constituição de reserva de recrutamento para 
a carreira de Assistente Operacional, 
aprovado por deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, na sua 45.ª reunião 
ordinária, realizada em 11 de setembro de 
2019 e publicado em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 224, de 21 de novembro de 2019, 
Aviso n.º 18716/2019, foi constituída reserva 
de recrutamento interna, válida até 27 de 
fevereiro de 2022; 

E. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei 
Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
o órgão ou serviço pode promover o 
recrutamento de trabalhadores necessários ao 
preenchimento dos postos de trabalho 
previstos no Mapa de Pessoal; 

 
F. O montante máximo a afetar ao recrutamento 

de trabalhadores necessários à ocupação de 
postos de trabalho previstos e não ocupados 
no Mapa de Pessoal foi aprovado pela 
Câmara Municipal de Loures e inscrito na 
classificação económica do orçamento 

municipal 01.01.04.04 - recrutamento de 
pessoal para novos postos de trabalho; 

 
G. Existe relevante interesse público no 

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

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 10 (dez) trabalhadores, da categoria 
de Assistente Operacional, para constituição de 
vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da Republica, 2.ª série, n.º 
224, de 21 de novembro de 2019, Aviso n.º 
18716/2019, a afetar ao Departamento de 
Educação para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho. 
 
Loures, 30 de abril de 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  220000//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AADDMMIISSSSÃÃOO  DDEE  33  ((TTRRÊÊSS))  
TTRRAABBAALLHHAADDOORREESS,,  DDAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDEE  
TTÉÉCCNNIICCOO  SSUUPPEERRIIOORR,,  PPAARRAA  CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  
DDEE  VVÍÍNNCCUULLOO  DDEE  EEMMPPRREEGGOO  PPÚÚBBLLIICCOO  NNAA  
MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  
PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO,,  
PPOORR  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  RREESSEERRVVAA  DDEE  
RREECCRRUUTTAAMMEENNTTOO  IINNTTEERRNNAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 76.ª Reunião 

Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 
2 de dezembro de 2020, e na 4.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, realizada 
em 16 de dezembro de 2020, foram aprovados 
o Orçamento Municipal e o Mapa de Pessoal 
para o ano de 2021;  
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B. Por deliberação tomada na 81.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 
10 de fevereiro de 2021 e na 5.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 11 de fevereiro de 2021, foi 
aprovada a alteração do Mapa de Pessoal de 
2021;  

 
C. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho na categoria de 
Técnico Superior, da carreira geral de Técnico 
Superior, na área de formação académica – 
Licenciatura em Arquitetura;  

 
D. Em resultado do procedimento concursal 

comum de recrutamento para a 
carreira/categoria de Técnico Superior, na 
área de formação académica - Licenciatura em 
Arquitetura, aprovado por deliberação da 
Câmara Municipal de Loures, na sua 54.ª 
reunião ordinária, realizada em 29 de janeiro 
de 2020, e publicado em Diário da República, 
2.ª série, n.º 107, de 2 de junho de 2020, Aviso 
n.º 8552/2020, foi constituída reserva de 
recrutamento interna;  

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

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

 
F. O montante máximo a afetar ao recrutamento 

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

 
G. Existe relevante interesse público no 

recrutamento de três Técnicos Superiores, na 
área de formação académica – Licenciatura 
em Arquitetura, de forma a assegurar o normal 
funcionamento dos serviços.  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de três trabalhadores na categoria de 
Técnico Superior, da área de formação de 
Arquitetura para constituição de vínculo de 
emprego público na modalidade de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 
107, de 2 de junho de 2020, Aviso n.º 8552/2020, 
a afetar ao Departamento de Coesão Social e 
Habitação (um) e ao Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística (dois).  
 
Loures, 28 de abril de 2021. 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 

SUSPENSÃO DE MANDATO 
 
 
Requerimento, com o registo n.º E/51319/2021, 
de 4 de maio de 2021, sobre a qual foi exarado 
despacho «À reunião de Câmara para 
deliberação», datado de 4 de maio de 2021, pelo 
Sr. Presidente da Câmara. 
 
À Câmara Municipal de Loures 
 
Assunto: Pedido de suspensão de mandato 
 
Face ao disposto na alínea q) do n.º 1 do artigo 
5.º do Estatuto dos Eleitos Locais (Lei n.º 29/87, 
de 30 de junho, na sua versão atualizada), e com 
vista ao exercício do direito à licença parental 
exclusiva do pai, prevista no n.º 1 e 2 do artigo 
43.º do Código do Trabalho, vem o signatário 
requerer a suspensão do mandato, ao abrigo da 
alínea b) do n.º 3 do artigo 77.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de setembro, na sua versão atualizada  
A referida licença tem início a 10 de maio do 
corrente ano — por um prazo de 25 dias 
(terminando no dia 15 de junho de 2021)   
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
 
 
Loures, 4 de maio de 2021 
 
 
 
(Requerimento Deferido) 
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DESPACHO Nº 118/2021 
 

de 23 de abril de 2021 
 

(registo E/46340/2021, de 22 de abril de 2021) 
 
 

AABBEERRTTUURRAA  DDEE  PPAARRQQUUEESS  RREECCRREEAATTIIVVOOSS  
PPAARRAA  CCRRIIAANNÇÇAASS  

 
Considerando que: 
 
A. A evolução da situação epidemiológica 

evidencia dinâmicas e realidades 
diferenciadas no território nacional; 

 
B. Se continua a considerar essencial que se 

mantenha a tendência de diminuição do 
número de contágios diários, sendo, para o 
efeito, necessário que continue em vigor a 
maioria das regras que têm vindo a ser 
aplicáveis, designadamente a redução de 
movimentações geográficas, os encontros 
familiares, outros eventos e convívios sociais; 

 
C. Se considera ser necessário continuar a 

trabalhar e lutar pela redução de casos a 
montante, assegurando a diminuição de 
contágios, e que esse desígnio exige o 
cumprimento rigoroso das regras sanitárias 
em vigor e a continuação da aplicação de 
algumas medidas de restrição de deslocação 
e de contactos; 

 
D. O Governo, ouvida a comunidade científica e 

atendendo à situação atual, decretou através 
do Decreto n.º 6-A/2021, de 15 de abril e 
Decreto n.º 7/2021, de 17 de abril, mantendo, 
no essencial as medidas anteriormente 
previstas, ajustando outras em função da 
realidade concreta de determinados 
concelhos, e noutros permitindo de forma lenta 
e gradual, o processo de levantamento de 
medidas de confinamento, sem descurar a 
necessária vigilância sanitária, como ocorre no 
concelho de Loures; 

 
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 Carnara 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 para o território do concelho de 
Loures: 
 
1. A abertura dos parques recreativos para 

crianças, na sequência de diligências 
efetuadas junto das autoridades nacionais e 
de saúde pública; devendo, no entanto, a 
circulação e permanência nestes 
equipamentos respeitar as regras sanitárias 
aplicáveis e as recomendações específicas 
para os espaços em causa; 

 
2. Continuar a apelar à população do concelho 

de Loures para 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. 

 
As medidas adotadas vigoram pelo período 
temporal estabelecido no Decreto n.º 7/2021, de 
17 de abril, que regulamenta a renovação do 
Estado de Emergência decretado pelo Presidente 
da República, pelo Decreto n.º 41-A/2021, de 14 
de abril, entrando em vigor às 08:00 h do dia 24 
de abril de 2021 e cessando às 23:59 horas do 
dia 30 de abril 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 
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DESPACHO Nº 128/2021 
 

de 30 de abril de 2021 
 

(registo E/50250/2021, de 03 de maio de 2021) 
 
 

RRCCMM  NN..ºº  4455--CC//22002211,,  DDEE  3300  DDEE  AABBRRIILL  
DDEECCLLAARRAA  SSIITTUUAAÇÇÃÃOO  CCAALLAAMMIIDDAADDEE  ––  CCOOVVIIDD--

1199  
  
Considerando que: 
 
A. Se tem verificado uma redução sustentada no 

número de novos casos diários de infetados 
com a doença COVID-19, verificando-se, de 
igual modo, uma redução do número de 
internados em hospitais e da taxa de 
ocupação das unidades de cuidados 
intensivos, tendo sido cumpridos os critérios 
identificados pelos peritos como fundamentais 
para o controlo da pandemia; 

 
B.  A necessidade de prevenção da doença, 

contenção da pandemia e garantia da 
segurança dos portugueses, aliada ao 
levantamento gradual das suspensões e 
interdições decretadas durante o período em 
que vigorou o estado de emergência, implica a 
necessidade de manutenção de medidas, 
ainda que menos restritivas; 

 
C. Nesse sentido, o Governo, ao abrigo da Lei de 

Bases da Proteção Civil, veio a declarar a 
situação de calamidade, estabelecendo, entre 
outros, a fixação de cercas sanitárias e limites 
e condicionamentos à circulação; 

 
D. O Governo, nesta fase, opta por um elenco 

menos intenso de restrições, suspensões e 
encerramentos do que aquele que se 
encontrava vigente, sem prejuízo do grau local 
de restrições e da necessidade de se manter o 
escrupuloso cumprimento pela população 
portuguesa das medidas de proteção 
indispensáveis à contenção da infeção; 

 
E.  De acordo com os referidos critérios de 

avaliação da situação epidemiológica, o 
levantamento de medidas não pode ocorrer 
uniformemente em todo o País, na medida em 
que a situação epidemiológica verificada em 
certos municípios justifica que a oito deles se 
apliquem regras diferentes; 

 
F. Nos restantes municípios do território nacional 

continental (incluindo o concelho de Loures), a 

situação epidemiológica permite que se 
prossiga para a 4.ª fase de levantamento de 
medidas (nível 1), conforme previsto na 
estratégia adotada pela RCM n.º 19/2021, de 
13 de março; 

 
G.  A RCM n.º 45/2021, de 30 de abril, para além 

de fixar as medidas de índole nacional, fixa 
também as regras a vigorar para a 
generalidade dos municípios portugueses 
durante os próximos 15 dias; 

 
H. Se continua a considerar essencial que se 

mantenha a tendência de diminuição do 
número de contágios diários, sendo, para o 
efeito, necessário que continue em vigor a 
maioria das regras que têm vindo a ser 
aplicáveis, designadamente a redução de 
movimentações geográficas e os encontros 
familiares, de outros eventos e convívios 
sociais; 

 
I. A mitigação do contágio e da propagação do 

vírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 é 
fundamental na salvaguarda da saúde e 
segurança da população, pelo que ficam 
em confinamento obrigatório, em 
estabelecimento de saúde, no respetivo 
domicílio ou noutro local as pessoas doentes e 
em vigilância ativa; 

 
J. A presente RCM constitui para todos os efeitos 

legais cominação suficiente, 
designadamente para o preenchimento do tipo 
de crime de desobediência. 

 
O Governo, nos termos dos artigos 12.º e 13.º 
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 
na sua redação atual, por força do disposto no 
artigo 2.º da Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de março, 
na sua redação atual, do artigo 17.º da Lei n.º 
81/2009, de 21 de agosto, do n.º 6 do artigo 8.º 
e do artigo 19.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de 
julho, na sua redação atual, e da alínea g) do 
artigo 199.º da Constituição, resolveu declarar, 
através da RCM n.º 45-C/2021, de 30 de abril, 
na sequência da situação epidemiológica da 
COVID-19, a situação de calamidade em todo o 
território nacional continental, até às 23:59 h 
do dia 16 de maio de 2021, com efeitos a partir 
das 00:00 h do dia 1 de maio de 2021, sem 
prejuízo de eventuais renovações nos termos 
da Lei. 
 
Enunciam-se as regras gerais estabelecidas, 
as medidas de desconfinamento e o regime da 
situação de calamidade: 
 
• O atendimento no interior dos restaurantes, 

cafés e pastelarias, passa a ter o limite 
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máximo de seis pessoas por mesa no seu 
interior, sendo também fixado um novo limite 
de 10 pessoas por mesa em esplanadas; 

 
• Os horários de encerramento dos 

estabelecimentos culturais, restaurantes, cafés 
e pastelarias passam a fixar-se às 22:30 h nos 
dias úteis, sábados, domingos e feriados; 

 
• As atividades de comércio a retalho não 

alimentar, de comércio de retalho alimentar, de 
prestação de serviços em estabelecimentos 
em funcionamento passam a encerrar às 
21:00 h durante os dias úteis e às 19:00 h aos 
sábados, domingos e feriados; 

 
• Fica autorizada, nos termos definidos pela 

Direção-Geral da Saúde (DGS), a prática de 
todas as modalidades desportivas, aulas de 
grupo de ginásios e academias, bem como a 
atividade física ao ar livre sem limite de 
pessoas; 

 
• Por fim, passa a ser possível, sem prejuízo de 

outras condicionantes previstas nos termos da 
presente resolução, a realização de eventos 
interiores e exteriores, embora com diminuição 
de lotação, e de acordo com as orientações da 
DGS, bem como a realização de casamentos 
e batizados com um limite máximo de 50 % da 
lotação permitida. 

 
Outras medidas em vigor: 
 
− Dever cívico de recolhimento domiciliário por 

parte dos cidadãos, respeitando em todas as 
deslocações a efetuar, as recomendações e 
diretivas emanadas pelas autoridades de 
saúde e pelas forças e serviços de segurança, 
designadamente as respeitantes ao 
distanciamento a observar entre as pessoas; 

 
− Uso de máscaras e viseira; 
 
− Controle de temperatura corporal e a 

realização de testes de diagnóstico de SARS-
Cov-2; 

 
− Proibição de consumo de bebidas alcoólicas 

em espaços ao ar livre de acesso ao público e 
vias públicas, excetuando -se as esplanadas 
abertas dos estabelecimentos de restauração 
e similares devidamente licenciados para o 
efeito; 

 
− Regime de teletrabalho e desfasamento de 

horários sempre que possível. 
 

Apesar das medidas gradativas assinaladas, 
considera-se avisado, continuar a alertar para o 
facto da capacidade hospitalar do País e do 
concelho de Loures continuar a ser posta à 
prova, pese embora o denodado empenho e 
mobilização de todos os meios do SNS, do 
esforço dos seus profissionais, do empenho 
das Forças Armadas, das Forças de 
Segurança, dos trabalhadores e profissionais 
dos setores sociais, do Município de Loures e 
das Juntas e Uniões de Freguesia do 
concelho; 
 
Considera-se ainda, que continua a ser 
necessário trabalhar e lutar pela redução de 
casos a montante, assegurando a diminuição de 
contágios, e que esse desígnio exige o 
cumprimento rigoroso das regras sanitárias em 
vigor e a continuação da aplicação de algumas 
medidas de restrição de deslocação e de 
contactos. 
 
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 
para o território do concelho de Loures: 
 
1. A possibilidade de realização de eventos, 

em espaço fechado ou ao ar livre, que 
impliquem a concentração de pessoas, desde 
que tenham sido autorizados pelas entidades 
competentes, sujeitos a plano de contingência 
e orientações específicas da Autoridade de 
Saúde Local; em eventos de natureza familiar, 
incluindo casamentos e batizados, não são 
permitidas aglomeração de pessoas em 
lotação superior a 50% do espaço em que 
sejam realizados; 

 
2. A realização de todas as atividades 

desportivas, aulas de grupo de ginásios e 
academias, bem como a atividade física ao 
ar livre, nos termos definidos pela DGS, 
sem limite de pessoas; nos pavilhões 
municipais, as atividades desportivas (aulas, 
treinos e competições) estão condicionadas às 
orientações específicas e/ou pareceres 
técnicos emitidos pela DGS – Direção Geral 
de Saúde quanto ao seu funcionamento e 
realizam-se sem público; 
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3. A continuidade da atividade das piscinas 
municipais, designadamente para a prática 
de atividade física e desportiva de pessoas 
portadoras de deficiência, de treino de atletas 
de competição previstos na legislação em 
vigor e atividades físicas e desportivas de 
baixo e médio risco, designadamente de 
âmbito escolar, condicionadas aos termos e 
orientações específicas da DGS – Direção 
Geral de Saúde; 

 
4. A retoma gradual e progressiva da 

atividade nos polos da Academia dos 
Saberes e de todas as ações externas de 
formação e sensibilização pública dinamizadas 
a partir destes equipamentos, condicionada ao 
cumprimento das regras específicas da DGS; 

 
5. A continuidade da atividade e 

funcionamento da creche municipal, assim 
como de outros níveis de ensino; 

 
6. A manutenção da atividade e 

funcionamento de bibliotecas (incluindo o 
serviço de empréstimos por marcação e 
reserva prévia), dos arquivos municipais, 
dos museus, monumentos, palácios e 
sítios arqueológicos ou similares, cinemas, 
teatros, auditórios e salas de espetáculos, 
garantindo o cumprimento das normas e as 
instruções definidas pela DGS referentes 
ao distanciamento físico, higiene das mãos 
e superfícies, etiqueta respiratória; Os 
equipamentos culturais cujo funcionamento 
seja admitido nos termos da presente 
resolução, podem encerrar às 22:30 h durante 
os dias de semana, aos sábados, domingos e 
feriados; 

 
7. A continuidade do funcionamento pleno 

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

 
8. A manutenção do 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 manutenção de regras de organização de 
trabalho, teletrabalho, distanciamento físico e 
regras sanitárias aplicáveis; 

 
10. A manutenção das atividades de feiras e 

mercados de rua, condicionada à evolução 
da situação epidemiológica e à decisão das 
respetivas entidades gestoras (Juntas/Uniões 
de Freguesias), mediante a prévia elaboração 
de “planos de contingência” e parecer da 
Autoridade de Saúde, acompanhadas 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 manutenção da atividade de comércio a 

retalho não alimentar e de prestação de 
serviços, a poderem encerrar às 21:00h 
durante os dias úteis e às 19:00h aos 
sábados, domingos e feriados; e as 
atividades de comércio de retalho alimentar 
a poderem encerrar às 21:00 h durante os dias 
úteis e às 19:00 h aos sábados, domingos e 
feriados; a manutenção da atividade e 
atendimento ao público dos estabelecimentos 
de comércio a retalho e de prestação de 
serviços, de todas as lojas e centros 
comerciais; 

 
12. Passa a admitir-se atendimento no interior 

dos restaurantes, cafés e pastelarias, 
embora com o limite máximo de 6 (seis) 
pessoas por mesa no seu interior, sendo 
também fixado um novo limite de 10 (dez) 
pessoas por mesa em esplanadas; Os 
Restaurantes, cafés e pastelarias podem 
funcionar até às 22h30 nos dias de semana, 
nos fins-de-semana e feriados, exceto os que 
se encontrem em conjuntos comerciais e não 
disponham de uma entrada autónoma e 
independente pelo exterior, relativamente aos 
quais, aos sábados, domingos e feriados 
encerram às 19h; 

 
13. A proibição de venda de bebidas alcoólicas 

nos estabelecimentos de comércio a retalho, 
incluindo supermercados e hipermercados e 
em take-away (a partir das 21:00 h), aplicável 
até às 06:00 h; 

 
14. O funcionamento, mediante marcação 

prévia, dos salões de cabeleireiro, 
barbeiros, institutos de beleza e 
estabelecimentos similares; 

 
15. A continuidade de funcionamento dos 

estabelecimentos de comércio de livros e 
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suportes musicais; comércio de automóveis e 
velocípedes; serviços de mediação imobiliária; 

 
16. A manutenção da atividade de comércio a 

retalho e de prestação de serviços em 
estabelecimentos abertos ao público, nos 
termos do presente despacho, deve continuar 
a ser acompanhada pela implementação de 
medidas higieno-sanitárias e observadas 
todas as regras de ocupação, permanência e 
distanciamento físico determinadas pela DGS; 

 
17. O funcionamento da atividade nos 

cemitérios e as cerimónias fúnebres, 
continuam condicionadas à adoção de 
medidas organizacionais de acordo com as 
regras definidas para cada equipamento, à 
limitação do número de presenças, e ao 
controlo das distâncias de segurança; na 
realização de funerais e cerimónias fúnebres, 
dos limites anteriormente fixados, não pode 
resultar a impossibilidade da presença no 
funeral de cônjuge ou unido de facto, 
ascendentes, descendentes, parentes ou 
afins; 

 
18. O desenvolvimento da atividade de 

fiscalização da LouresParque — Empresa 
Municipal de Estacionamento de Loures, 
EM. no cumprimento do pagamento do 
estacionamento tarifado à superfície, 
mantendo o atendimento presencial sujeito a 
marcação prévia; 

 
19. A continuidade da atividade regular dos 

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

 
20. A manutenção e cedência de apoio 

logístico e de outros meios para iniciativas 
ou eventos realizados por entidades externas, 
continuará a ser 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; 

 
21. Abertura de todos os parques recreativos 

para crianças e similares devendo, no 
entanto, a circulação e permanência nestes 
equipamentos respeitar as regras 
sanitárias aplicáveis e as recomendações 
específicas para os espaços em causa; 
mantêm-se abertos ao público os Parques 
Urbanos de Santa Iria de Azóia, da Quinta dos 
Remédios e Parque Municipal do Cabeço de 

Montachique, devendo a circulação e 
permanência nestes equipamentos respeitar 
os planos de contingência específicos e as 
regras sanitárias aplicáveis; 

 
22. 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; 

 
23. 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; 

 
24. 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; 

 
25. 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; 

 
26. Continuação das medidas de isenção da 

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

 
27. 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; 
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28. A renovação da insistência junto do 
Governo da 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; e a concretização de uma 
efetiva gestão regional da capacidade de 
resposta hospitalar; 

 
29. Finalmente, continuar a apelar à população 

do concelho de loures para 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: 

 
− Seguindo as regras de etiqueta respiratória, 

designadamente, a lavagem das mãos, o 
distanciamento físico e o uso de máscaras 
na comunidade, especialmente em 
espaços interiores fechados; 

 
− Informar-se e esclarecer-se junto das 

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

 
− Recorrendo à linha SNS24 (808 24 24 24) 

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

 
 
As medidas adotadas vigoram pelo período 
temporal estabelecido na Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 45-C/2021, de 30 de 
abril, que declara a situação de calamidade 
pública, no âmbito da pandemia da doença 
Covid-19, entrando em vigor às 00:00 h do dia 
01 de maio de 2021 e cessando às 23:59 horas 
do dia 16 de maio 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 

 
 
 

VEREADORES 
 
 
 

DESPACHO Nº 129/2021 
 

de 3 de maio de 2021 
 

(registo E/50750/2021, de 3 de maio de 2021) 
  

  
CCOOVVIIDD  1199  ––  RREETTOOMMAA  EE  OORRGGAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  

SSEERRVVIIÇÇOOSS  MMUUNNIICCIIPPAAIISS    
  
Considerando 
 
A necessidade de prosseguir a atividade 
municipal por forma a garantir a prossecução das 
atribuições do município; 
 
Que foram, globalmente, adotadas as medidas de 
organização dos locais de trabalho tendo em vista 
a minimização dos riscos associados à 
transmissão da infeção por SARS-Cov-2 e da 
doença Covid 19; 
 
A cessação do estado de emergência e a 
declaração da situação de calamidade para todo 
o território continental nacional pelo Governo, 
através da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 45-C/2021, de 30 de abril.  
 
Determino: 
 
1. A retoma do registo pontométrico a partir de 6 

de maio de 2021, podendo haver lugar à 
isenção de registo pontométrico, na(s) saída 
(s), de grupos de trabalhadores sempre que tal 
se mostre adequado para evitar ajuntamentos. 

 
2. Relativamente às funções que não podem ser 

desempenhadas em teletrabalho, a retoma da 
prestação de trabalho presencial da totalidade 
dos trabalhadores, cessando o funcionamento 
de equipas em espelho e/ou em rotatividade. 

 
3. A continuidade do regime de teletrabalho 

sempre que as funções o permitam, devendo, 
no entanto, ser garantido o funcionamento 
presencial mínimo de cada serviço, podendo, 
para o efeito, haver escalas de rotatividade. 

 
4. A continuidade do regime de teletrabalho para 

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

 
5. Nos locais de trabalho identificados pela 

Divisão de Segurança Saúde Ocupacional e 
Apoio Psicossocial - DSSOAP, onde se 
mostrem necessárias medidas adicionais às já 
instituídas, por forma a garantir as condições 
de segurança, podem ser adotadas, mediante 
validação pelo Vereador do pelouro, formas de 
organização de horários desfasados. 
 

6. A continuidade do uso obrigatório de máscara 
de proteção respiratória em contexto de 
trabalho e para entrada e permanência nas 
instalações municipais, bem como o 
cumprimento das demais recomendações e 
orientações gerais. 

 
7. A manutenção da obrigatoriedade de uso de 

máscara em contexto de trabalho, ainda que 
se verifique a existência de barreiras físicas, 
designadamente proteções em acrílico. 

 
8. Que os Dirigentes e Coordenadores de 

Gabinete devem: 
 
− Organizar a prestação de trabalho de acordo 

com o presente Despacho; 
 
− Definir quais as funções que podem ser 

exercidas em teletrabalho, organizar o sistema 
de rotatividade e informar os trabalhadores do 
mesmo; 

 
− Continuar a promover as condições de 

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

 
− Assegurar a distribuição de máscaras de 

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

 
− Garantir o cumprimento do estabelecido na 

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

ajuntamentos. A alteração de horários deve 
respeitar o previsto na mesma resolução. 
 

9. O trabalhador em teletrabalho exerce as suas 
funções nos dias úteis, no período das 9h às 
12h 30m e das 14h às 17h 30m, sem prejuízo 
do dever de comparência no serviço sempre 
que se mostre necessário. 

 
10. Para garantir a prossecução da atividade 

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

 
11. Continuam em vigor o Plano de Contingência 

da Câmara Municipal de Loures e as 
recomendações e orientações gerais definidas 
pela Divisão de Segurança, Saúde 
Ocupacional e Apoio Psicossocial – DSSOAP 
e publicadas na página intranet. 

 
12. O presente despacho entra em vigor no dia 6 

de maio de 2021. 

 

O Vereador 

 

(a) Gonçalo Caroço 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
  

  

 INFORMAÇÃO n.º 09/DGF/RH 

 
de 22 de abril de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 23 de abril de 2021, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/46432/2021) 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  CCHHEEFFEE  DDEE  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  

GGEESSTTÃÃOO  FFIINNAANNCCEEIIRRAA  EEMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  
FFÉÉRRIIAASS  

 
Na sequência da ausência da chefe de Divisão 
de Gestão Financeira, no dia 26 do corrente 
mês, propõe-se a sua substituição, com as 
competências subdelegadas através do 
despacho n.º 72/2021 de 3 de marco e 90/2021 
de 16 de março, pela Coordenadora técnica 
Paula Alexandra Pereira Martins Silva. 
 
Propõe-se, ainda que a presente informação 
seja divulgada via expediente. 
 
À consideração superior, 
 
A Chefe de Divisão de Gestão Financeira 
 

  
(a) Susana Fonseca 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 INFORMAÇÃO n.º 55/DE/ASS 

 
de 27 de abril de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 29 de abril de 2021, 

pelo Sr. Vereador Gonçalo Caroço 
 

(registo E/48346/2021) 
 
 

SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  DDIIRREETTOORRAA  DDOO  
DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  

 
Em virtude da ausência da signatária, por motivo 
de férias no período de 30 de abril a 4 de maio, 
propõe-se que a substituição da Direção do 
Departamento de Educação seja assegurada pela 
Sr.ª Chefe da Divisão de Intervenção 
Socioeducativa, Dr. a Dina Lúcia Gomes Ribeiro, 
com as competências que me foram 
subdelegadas, através do despacho n.º 68/2020  
 
Em caso de concordância, propõe-se a 
divulgação da presente informação pelo 
DGMA/DGDMA/Expediente  
 
À consideração superior, 
 

(a) Ana Paula Alves Santos Silva 
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 INFORMAÇÃO n.º 95/DO/PR 

 
de 26 de abril de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 28 de abril de 2021, 

pela Sra. Diretora de Departamento, Amélia 
Pardal 

 
(registo E/47879/2021) 

 
 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  EEMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  DDEE  

2299//0044//22002211  AA  0066//0055//22002211  
 
À Consideração Superior 
 
Considerando a ausência do signatário, no 
período compreendido entre 29/04/2021 a 
06/05/2021 por motivos de férias, proponho que a 
minha substituição seja assegurada com as 
competências que me foram delegadas no 
despacho n.º 145/2020 datado de 12/03/2020, 
pelo Técnico Superior, Engenheiro Paulo Bravo. 
Adicionalmente proponho que caso a presente 
informação mereça despacho superior favorável a 
mesma seja remetida à Seção de Expediente, 
para divulgação  

 
Por Subdelegação da Diretora do Departamento 

O Chefe da Divisão de Obras 

 
(a) Paulino Reis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 INFORMAÇÃO n.º E/48614/2021 

 
de 28 de abril de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 30 de abril de 2021, 

pelo Sr. Vereador Gonçalo Caroço 
 
 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  DDIIRREETTOORRAA  DDOO  DDGGMMAA,,  NNOO  

PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  AAUUSSEENNCCIIAA  
 
À Consideração do Sr. Vereador, 
 
Em aditamento ao documento com o registo 
E/40738/2021, de 12 de abril de 2021, e 
considerando a manutenção da ausência da 
signatária no período compreendido entre 3 de 
maio e 14 de maio de 2021, proponho que a 
minha substituição, no mencionado período, seja 
assegurada pela Senhora Chefe da Divisão de 
Administração Geral, Dr.a Paula Rita Marreiros, 
com as competências que me foram 
subdelegadas através do Despacho n.º 280/2020, 
de 5 de junho. 
 
Mais se propõe o envio da presente informação 
ao DGDMA/ EXPEDIENTE para divulgação. 
 
A Diretora do Departamento de Gestão e 
Modernização Administrativa 
 

(a) Raquel das Neves Pereira 
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MUNICÍPIO DE LOURES 
  

  
  

AVISO nº 7837/2021 
 

CCOONNSSOOLLIIDDAAÇÇÃÃOO  DDEEFFIINNIITTIIVVAA  DDAA  
MMOOBBIILLIIDDAADDEE  NNAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDAA  

TTRRAABBAALLHHAADDOORRAA  LLAARRAA  CCAARRRROONNDDOO  
OOLLIIVVEEIIRRAA  HHOORRTTAA  DDAA  SSIILLVVAA  

 
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 Alfragide e por acordo da 
trabalhadora, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade na categoria da Técnica 
Superior Lara Carrondo Oliveira Horta da Silva 
nesta Câmara Municipal, com efeitos a 01 de abril 
de 2021, 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. 
 
5 de abril de 2021. — O Diretor do Departamento 
dos Recursos Humanos, Carlos Santos. 

 
 

(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 
nº 82, de 28 de abril de 2021) 

 
 
 

AVISO nº 7838/2021 
 

RREENNOOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  CCOOMMIISSSSÃÃOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOO  DDAA  
CCHHEEFFEE  DDAA  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  

GGEERRAALL  
 

Para os devidos efeitos, torna-se público que na 
sequência da nomeação através de procedimento 
concursal e por despacho do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal, foi renovada a comissão de 
serviço por igual período da Técnica Superior 
Paula Rita Marreiros, como Chefe da Divisão de 
Administração Geral, a partir de 06 de abril de 
2021, nos termos do previsto no artigo 23.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 
51/2005, de 30 de agosto, pela Lei n.º 64-A/2008, 
de 31 de dezembro, pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 
de abril, pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, 

pela Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro, na 
redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, mandada aplicar à administração local 
pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, alterada 
pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, pela 
Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro e pela Lei n.º 
114/2017, de 29 de dezembro. 
A presente renovação da comissão de serviço 
fundamenta-se nos resultados da atividade até 
agora desempenhada, que evidencia a existência 
de aptidão e experiência profissional adequadas 
ao exercício das respetivas funções, conforme o 
relatório apresentado nos termos do mesmo 
diploma legal. 
 
9 de abril de 2021. — O Diretor do Departamento 
dos Recursos Humanos, Carlos Santos. 

  
  

(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 
nº 82, de 28 de abril de 2021) 

  
  
  

AVISO nº 7839/2021 
 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCOONNCCUURRSSAALL  CCOOMMUUMM  DDEE  
RREECCRRUUTTAAMMEENNTTOO  PPAARRAA  AA  CCAARRRREEIIRRAA  DDEE  

AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  ——  SSAAPPAADDOORR  
FFLLOORREESSTTAALL  

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de Nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), publicada 
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, no 
artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 
setembro e na a) do n.º 1 do artigo 11.º da 
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, aprovada 
a abertura do procedimento concursal, conforme 
deliberação tomada na 80.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 27 de 
janeiro de 2021, torna-se público que, por 
despacho do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos de 23 de fevereiro de 2021, exarado na 
informação n.º 34/DGRH/APG/CS-PO, de 19 de 
fevereiro de 2021, proferido no uso das 
competências delegadas pelo Sr. Presidente da 
Câmara (Despacho n.º 184/2018, de 2 de 
outubro), se encontra aberto, pelo prazo de 10 
dias úteis, procedimento concursal comum, para 
ocupação de 3 (três) postos de trabalho da 
categoria de Assistente Operacional da carreira 
de Assistente Operacional, na área funcional de 
sapador florestal, afetos ao Departamento de 
Ambiente. 
Caracterização do posto de trabalho, conforme o 
mapa de pessoal: 
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A atribuição, competência ou atividade previstas 
nos artigos 6.º e 10.º do Regulamento da 
Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de 
Loures, complementado pelas seguintes funções: 
silvicultura preventiva, na vertente da gestão de 
combustível florestal, com recurso a técnicas 
manuais, moto manuais, mecânicas ou fogo 
controlado, entre outras; manutenção e proteção 
de povoamentos florestais, no âmbito da gestão 
florestal e do controlo de agentes bióticos 
nocivos; silvicultura de caráter geral; instalação, 
manutenção e beneficiação de infraestruturas de 
defesa da floresta e de apoio à gestão rural; 
sensibilização das populações para as normas de 
conduta em matéria de proteção florestal e 
ambiental, nomeadamente no âmbito do uso do 
fogo, da gestão florestal das florestas e da 
fitossanidade; vigilância, primeira intervenção e 
apoio ao combate a incêndios rurais, apoio a 
operações de rescaldo e vigilância ativa pós-
rescaldo, no âmbito da proteção civil, sendo ainda 
um agente de proteção civil, nos termos da Lei de 
Bases da Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 
27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, com 
missões de intervenção de proteção civil previstas 
em diretivas operacionais específicas da 
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 
Civil (ANEPC); ações de estabilização de 
emergência que minimizem os danos resultantes 
de processo de erosão, desobstrução de rede 
viária e linhas de água que reduzem o impacto da 
perda de solo, promovendo a recuperação do 
potencial produtivo; exercer as demais funções 
que lhe sejam atribuídas por lei ou por despacho 
superior. 
Habilitações literárias exigidas: titularidade de 
escolaridade obrigatória, sem possibilidade de 
substituição de habilitação literária por formação e 
ou experiência profissional. 
Publicação integral: Na bolsa de emprego público 
(BEP), acessível em www.bep.gov.pt e na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt), a partir da data da 
publicação na BEP. 
 
13 de abril de 2021. — O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 

  
  

(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 
nº 82, de 28 de abril de 2021) 

  
  
  
  
  
  

AVISO nº 8265/2021 
 

CCOONNSSOOLLIIDDAAÇÇÃÃOO  DDEEFFIINNIITTIIVVAA  DDAA  
MMOOBBIILLIIDDAADDEE  NNAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDOO  

AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  PPAAUULLOO  
AALLEEXXAANNDDRREE  PPAATTRRÍÍCCIIOO  MMAANNSSOO  

 
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por despacho do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal da Sertã e por acordo do 
trabalhador, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade na categoria do 
Assistente Operacional Paulo Alexandre Patrício 
Manso nesta Câmara Municipal, com efeitos a 01 
de abril de 2021, 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. 
 
15 de abril de 2021. - O Diretor do Departamento 
dos Recursos Humanos, Carlos Santos 

  
  

(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 
nº 86, de 4 de maio de 2021) 

  
  
  

AVISO nº 8266/2021 
 

CCEELLEEBBRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  
EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  TTEEMMPPOO  

IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO  CCOOMM  TTÉÉCCNNIICCOO  SSUUPPEERRIIOORR  
NNAA  ÁÁRREEAA  DDEE  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  DDEE  DDIIRREEIITTOO  

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 16 
de abril de 2021, com Marta de Aragão e Pina 
Cabral Silva, na carreira/categoria de Técnico 
Superior, na 2.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 15 da Tabela Remuneratória 
Única, no seguimento do Aviso n.º 12442/2019 - 
ref.ª 3, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 148, de 05 de agosto. 
 
16 de abril de 2021. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos. 
 
 

(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 
nº 86, de 4 de maio de 2021) 

  
  
  
  



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 172/2021 

 

 

 

3ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 2021 

 

E 

 

OPÇÕES DO PLANO 2021-2025 

 

(4ª ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS) 
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Princípio do Equilíbrio Orçamental 
 

 

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

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

 

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

40.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, é de 3.944.321,51€. 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 176/2021 

 

 

 

PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES  

 

E  

 

AS ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS DO CONCELHO PARA A MANUTENÇÃO DE UM 

GRUPO DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (GIPE) 
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ANEXO I 

 

Formulário 1 – Listagem nominal dos elementos do GIPE 
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Dados referentes ao ___ Trimestre de _______ 
       

Corpo de Bombeiros Voluntários de: _____________________________ 
       
1 - Composição dos Grupos            
Grupo 1      

Nome Categoria Função 
      

      

      
       

Horário  Período semanal 
     

       
Grupo 2      

Nome Categoria Função 
      

      

      
       

Horário  Período semanal 
     

       
2 - Alterações e impedimentos     

  

       
3 - Actividades realizadas     

  

       
4 - Actividade operacional     

  

       
5 - Missões fora do Concelho     

  

       
       
Data: ____ de ____________________ de _______   
       
       

O Comandante 
 

Formulário 2 – Relatório trimestral da actividade desenvolvida pelos GIPE’s 
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CB Vr Nm Nb Mg Meses Valor mensal 

LOURES 965,00 € 14 17 229.670,00 € 12 19.139,17 € 

SACAVÉM 965,00 € 14 17 229.670,00 € 12 19.139,17 € 

CAMARATE 965,00 € 14 10 135.100,00 € 12 11.258,33 € 

MOSCAVIDE 965,00 € 14 10 135.100,00 € 12 11.258,33 € 

BUCELAS 965,00 € 14 9 121.590,00 € 12 10.132,50 € 

FANHÕES 965,00 € 14 9 121.590,00 € 12 10.132,50 € 

ZAMBUJAL 965,00 € 14 9 121.590,00 € 12 10.132,50 € 

TOTAIS 1.094.310,00 €  91.192,50 € 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 177/2021 

 

 

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO  

 

ENTRE  

 

O MUNICIPIO DE LOURES  

 

E A  

 

ASSOCIAÇÃO DE RADIOAMADORES DA VILA DE MOSCAVIDE 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 179/2021 

 

 

 

CONTRATO-PROGRAMA 

 

ENTRE A 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 

 

E A 

 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE LOURES 



 

1 

 

 

CONTRATO-PROGRAMA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES E A 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE LOURES 

 

 

Entre 

 

O Município de Loures, com sede na Praça da Liberdade, em Loures, pessoa coletiva n.º 501 294 996, 

neste ato representado pelo seu Presidente, Bernardino José Torrão Soares, com poderes para o 

efeito, adiante designado por primeiro outorgante 

 

E 

 

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Loures, com sede na Rua Guilherme Henrique 

Seromenho, n.º 2, em Loures, código postal 2670-430 Loures, pessoa coletiva n.º 501 064 770, neste 

ato representada pela sua Presidente de Direcção, Maria Cristina Costa Escórcio, com poderes para o 

efeito, adiante designado por segundo outorgante 

 

Considerando que: 

a) O Segundo Outorgante é uma associação humanitária de bombeiros voluntários dotada de 

utilidade pública e utilidade pública administrativa, de natureza humanitária e de duração 

ilimitada, que tem como missão a proteção de pessoas e bens, designadamente o socorro de 

feridos, doentes ou náufragos, e a extinção de incêndios, detendo e mantendo em atividade, 

para o efeito, um corpo de bombeiros voluntários ou misto, com observância do definido no 

regime jurídico dos corpos de bombeiros; 

b) Constitui atribuição dos municípios a promoção e a salvaguarda dos interesses próprios das 

populações na sua área territorial, dispondo de competências nos domínios da proteção civil, 

nos termos das alíneas g), j) e k), do n.º 1, e do n.º 2, do artigo 23.º, do regime jurídico aprovado 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

c) Acresce, que compete ainda às câmaras municipais apoiar as atividades que se revistam de 

interesse para o município, por força da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, do diploma legal 

atrás citado; 
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d) Na concretização das diferentes missões atribuídas por lei aos corpos de bombeiros, são 

utilizados veículos, de diferentes tipologias, para enfrentar e responder às exigências impostas 

pelos sinistros, constituindo-se como um insubstituível meio ao serviço dos técnicos de 

socorro e emergência, que são os bombeiros, meios esses que desejavelmente deverão 

acompanhar as evoluções técnicas e tecnológicas para fazer face aos desafios colocados, para 

assim poderem responder de forma eficiente e eficaz às dificuldades impostas pelas diferentes 

tipologias de ocorrências; 

e) O apoio municipal neste domínio é decisivo face ao elevado valor aquisitivo dos veículos, 

nomeadamente da categoria de pesados, pelo que a renovação e modernização da frota dos 

veículos operacionais não pode ser conseguida apenas através dos recursos próprios das 

associações humanitárias; 

f) Os Outorgantes acordaram na concretização de um regulamento que estabelece os princípios 

ipal 

de Apoio à Aquisição de Veículos para os Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures

adiante designado por (PMAAVB), publicado sob o aviso n.º 3307/2021, no diário da república 

n.º 37, de 23 de fevereiro; 

 

é celebrado o presente contrato-programa, que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 

Cláusula primeira 

Objeto do contrato 

1  O presente contrato-programa tem por objeto a atribuição ao Segundo Outorgante de uma 

comparticipação financeira destinada a apoiar a aquisição de veículo para a área operacional nos 

termos do regulamento do PMAAVB em vigor; 

2  O veículo candidatado e objeto da comparticipação é da tipologia VUCI-Veículo Urbano de Combate 

a Incêndios. 

 

Cláusula segunda 

Período de vigência do contrato-programa 

O contrato-programa vigora por um período de cinco anos, com início a 01 de janeiro de 2021 e 

término a 31 de dezembro de 2025. 
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Cláusula terceira 

Afetação da comparticipação financeira 

1  A comparticipação financeira a prestar pelo Primeiro Outorgante ao Segundo Outorgante, é de 

190 noventa mil euros). 

2  A comparticipação resultante deste contrato-programa será satisfeita pela dotação orçamental 

seguinte: Classificação orgânica 1201, Classificação económica 08070101. Ao contrato foi atribuída a 

ficha de compromisso com o número 2021/1474, datado de 14 de abril de 2021. 

 

Cláusula quarta 

Disponibilização da comparticipação financeira 

1  A comparticipação financeira prevista no n.º 1 da cláusula anterior é disponibilizada anualmente, 

repartido da seguinte forma: 

a) 38 trinta e oito mil euros) durante o ano de 2021; 

b) 38 trinta e oito mil euros) durante o ano de 2022; 

c) 38 trinta e oito mil euros) durante o ano de 2023; 

d) 38 trinta e oito mil euros) durante o ano de 2024; 

e) 38 trinta e oito mil euros) durante o ano de 2025; 

2  Em cada ano, o valor correspondente será transferido em 4 (quatro) parcelas unitárias de 9.500,00

(nove mil e quinhentos euros). 

3  As transferências referidas no ponto anterior serão concretizadas durante o segundo mês de cada 

trimestre. 

 

Cláusula quinta 

Obrigações do Segundo Outorgante 

São obrigações do segundo outorgante: 

a) Executar o investimento candidatado a que se reporta o apoio a conceder pelo presente 

contrato, Programa Municipal de Apoio à 

Aquisição de Veículos para os Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures (PMAAVB)

forma a atingir os objetivos nele expressos; 

b) Prestar todas as informações bem como apresentar comprovativos da efetiva realização da 

despesa acerca da execução deste contrato-programa; 

c) Proceder à entrega dos documentos referidos no artigo 9.º do PMAAVB; 
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d) Colocar no veículo financiado ao abrigo do PMAAVB a placa identificadora referida no número 

5, do artigo 10.º, do regulamento do PMAAVB. 

 

Cláusula sexta 

Obrigações do Primeiro Outorgante 

São obrigações do primeiro outorgante: 

a) Verificar o exato cumprimento do investimento que justificou a celebração do presente 

contrato, procedendo ao controlo da sua execução, com observância das disposições do 

PMAAVB; 

b) Efetuar o pagamento da comparticipação financeira tal como estipula a cláusula quarta do 

presente contrato-programa; 

c) Entregar à Associação Humanitária a placa identificadora referida no número 5, do artigo 10.º, 

do regulamento do PMAAVB. 

 

Cláusula sétima 

Incumprimento das obrigações do segundo outorgante 

1  O incumprimento, por parte do Segundo Outorgante, das obrigações abaixo discriminadas implica 

a suspensão das comparticipações financeiras do Primeiro Outorgante: 

a) Das obrigações contratuais constantes no presente contrato-programa celebrado com o 

Primeiro Outorgante; 

b) De qualquer obrigação decorrente das normas legais em vigor. 

2  O incumprimento do disposto na cláusula quinta por razões não fundamentadas, e de qualquer 

obrigação decorrente das normas legais em vigor, concede à Câmara Municipal de Loures o direito de 

resolução do presente contrato e de reaver todas as quantias pagas quando se verifique a 

impossibilidade de realização dos fins essenciais do presente contrato-programa. 

3  O incumprimento do presente contrato-programa ou o desvio dos seus objetivos por parte do 

Segundo Outorgante implica a restituição ao Primeiro Outorgante dos montantes indevidamente 

aplicados, bem como os não aplicados e já recebidos. 

 

Cláusula oitava 

Revisão do contrato-programa 

O presente contrato-programa pode ser modificado ou revisto por livre acordo das partes e em 

conformidade com o estabelecido no regulamento do PMAAVB. 

P Página 8 de 21 



 

5 

 

Cláusula nona 

Disposições finais 

1  Nos termos do artigo 56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, este 

contrato-programa é publicado . 

2  Os litígios emergentes da execução do presente contrato-programa são submetidos a arbitragem 

nos termos da lei. 

3  Da decisão cabe recurso nos termos da lei. 

 

Celebrado em ___ de ___________________ de 2021, com dois exemplares, de igual valor 

 

 

Pelo Município de Loures 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 

 

 

____________________________________ 

Bernardino José Torrão Soares 

 

 

 

Pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Loures 

A Presidente de Direcção 

 

 

____________________________________ 

Maria Cristina Costa Escórcio 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 180/2021 

 

 

 

CONTRATO-PROGRAMA 

 

ENTRE A 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 

 

E A 

 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BUCELAS 

 



 

1 

 

 

CONTRATO-PROGRAMA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES E A 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BUCELAS 

 

 

Entre 

 

O Município de Loures, com sede na Praça da Liberdade, em Loures, pessoa coletiva n.º 501 294 996, 

neste ato representado pelo seu Presidente, Bernardino José Torrão Soares, com poderes para o 

efeito, adiante designado por primeiro outorgante 

 

E 

 

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Bucelas, com sede no Largo dos Bombeiros 

Voluntários, nº 4, em Bucelas, código postal 2670-636 Bucelas, pessoa coletiva n.º 501 073 523, neste 

ato representada pelo seu Presidente de Direcção, Vitor Manuel Costa dos Santos, com poderes para 

o efeito, adiante designado por segundo outorgante 

 

Considerando que: 

a) O Segundo Outorgante é uma associação humanitária de bombeiros voluntários dotada de 

utilidade pública e utilidade pública administrativa, de natureza humanitária e de duração 

ilimitada, que tem como missão a proteção de pessoas e bens, designadamente o socorro de 

feridos, doentes ou náufragos, e a extinção de incêndios, detendo e mantendo em atividade, 

para o efeito, um corpo de bombeiros voluntários ou misto, com observância do definido no 

regime jurídico dos corpos de bombeiros; 

b) Constitui atribuição dos municípios a promoção e a salvaguarda dos interesses próprios das 

populações na sua área territorial, dispondo de competências nos domínios da proteção civil, 

nos termos das alíneas g), j) e k), do n.º 1, e do n.º 2, do artigo 23.º, do regime jurídico aprovado 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

c) Acresce, que compete ainda às câmaras municipais apoiar as atividades que se revistam de 

interesse para o município, por força da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, do diploma legal 

atrás citado; 
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d) Na concretização das diferentes missões atribuídas por lei aos corpos de bombeiros, são 

utilizados veículos, de diferentes tipologias, para enfrentar e responder às exigências impostas 

pelos sinistros, constituindo-se como um insubstituível meio ao serviço dos técnicos de 

socorro e emergência, que são os bombeiros, meios esses que desejavelmente deverão 

acompanhar as evoluções técnicas e tecnológicas para fazer face aos desafios colocados, para 

assim poderem responder de forma eficiente e eficaz às dificuldades impostas pelas diferentes 

tipologias de ocorrências; 

e) O apoio municipal neste domínio é decisivo face ao elevado valor aquisitivo dos veículos, 

nomeadamente da categoria de pesados, pelo que a renovação e modernização da frota dos 

veículos operacionais não pode ser conseguida apenas através dos recursos próprios das 

associações humanitárias; 

f) Os Outorgantes acordaram na concretização de um regulamento que estabelece os princípios 

de Apoio à Aquisição de Veículos para os Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures

adiante designado por (PMAAVB), publicado sob o aviso n.º 3307/2021, no diário da república 

n.º 37, de 23 de fevereiro; 

 

é celebrado o presente contrato-programa, que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 

Cláusula primeira 

Objeto do contrato 

1  O presente contrato-programa tem por objeto a atribuição ao Segundo Outorgante de uma 

comparticipação financeira destinada a apoiar a aquisição de veículo para a área operacional nos 

termos do regulamento do PMAAVB em vigor; 

2  O veículo candidatado e objeto da comparticipação é da tipologia VTTF-Veículo Tanque Tático 

Florestal. 

 

Cláusula segunda 

Período de vigência do contrato-programa 

O contrato-programa vigora por um período de cinco anos, com início a 01 de janeiro de 2021 e 

término a 31 de dezembro de 2025. 
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Cláusula terceira 

Afetação da comparticipação financeira 

1  

e sessenta e cinco mil euros); 

2  A comparticipação financeira a prestar pelo Primeiro Outorgante ao Segundo Outorgante ao 

ordinária de 30 de dezembro (proposta 640/2020), e pago no ano de 2020; 

3  A comparticipação resultante deste contrato-programa será satisfeita pela dotação orçamental 

seguinte: Classificação orgânica 1201, Classificação económica 08070101. Ao contrato foi atribuída a 

ficha de compromisso com o número 2021/1474, datado de 14 de abril de 2021. 

 

Cláusula quarta 

Disponibilização da comparticipação financeira 

1  A comparticipação financeira prevista no n.º 2 da cláusula anterior é disponibilizada anualmente, 

repartido da seguinte forma: 

a) nove mil euros) durante o ano de 2021; 

b)  

c)  

d)  

e) il euros) durante o ano de 2025; 

2  Em cada ano, o valor correspondente será transferido em 4 (quatro) parcelas unitárias de 

 

3  As transferências referidas no ponto anterior serão concretizadas durante o segundo mês de cada 

trimestre. 

 

Cláusula quinta 

Obrigações do Segundo Outorgante 

São obrigações do segundo outorgante: 

a) Executar o investimento candidatado a que se reporta o apoio a conceder pelo presente 

contrato, 

Aquisição de Veículos para os Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures (PMAAVB)

forma a atingir os objetivos nele expressos; 
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b) Prestar todas as informações bem como apresentar comprovativos da efetiva realização da 

despesa acerca da execução deste contrato-programa; 

c) Proceder à entrega dos documentos referidos no artigo 9.º do PMAAVB. 

d) Colocar no veículo financiado ao abrigo do PMAAVB a placa identificadora referida no número 

5, do artigo 10.º, do regulamento do PMAAVB. 

 

Cláusula sexta 

Obrigações do Primeiro Outorgante 

São obrigações do primeiro outorgante: 

a) Verificar o exato cumprimento do investimento que justificou a celebração do presente 

contrato, procedendo ao controlo da sua execução, com observância das disposições do 

PMAAVB; 

b) Efetuar o pagamento da comparticipação financeira tal como estipula a cláusula quarta do 

presente contrato-programa. 

c) Entregar à Associação Humanitária a placa identificadora referida no número 5, do artigo 10.º, 

do regulamento do PMAAVB. 

 

Cláusula sétima 

Incumprimento das obrigações do segundo outorgante 

1  O incumprimento, por parte do Segundo Outorgante, das obrigações abaixo discriminadas implica 

a suspensão das comparticipações financeiras do Primeiro Outorgante: 

a) Das obrigações contratuais constantes no presente contrato-programa celebrado com o 

Primeiro Outorgante; 

b) De qualquer obrigação decorrente das normas legais em vigor. 

2  O incumprimento do disposto na cláusula quinta por razões não fundamentadas, e de qualquer 

obrigação decorrente das normas legais em vigor, concede à Câmara Municipal de Loures o direito de 

resolução do presente contrato e de reaver todas as quantias pagas quando se verifique a 

impossibilidade de realização dos fins essenciais do presente contrato-programa. 

3  O incumprimento do presente contrato-programa ou o desvio dos seus objetivos por parte do 

Segundo Outorgante implica a restituição ao Primeiro Outorgante dos montantes indevidamente 

aplicados, bem como os não aplicados e já recebidos. 
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Cláusula oitava 

Revisão do contrato-programa 

O presente contrato-programa pode ser modificado ou revisto por livre acordo das partes e em 

conformidade com o estabelecido no regulamento do PMAAVB. 

 

Cláusula nona 

Disposições finais 

1  Nos termos do artigo 56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, este 

contrato-programa é publicado . 

2  Os litígios emergentes da execução do presente contrato-programa são submetidos a arbitragem 

nos termos da lei. 

3  Da decisão cabe recurso nos termos da lei. 

 

Celebrado em ___ de ___________________ de 2021, com dois exemplares, de igual valor 

 

 

Pelo Município de Loures 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 

 

 

____________________________________ 

Bernardino José Torrão Soares 

 

 

Pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Bucelas 

O Presidente de Direcção 

 

 

____________________________________ 

Vitor Manuel Costa dos Santos 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 181/2021 

 

 

 

CONTRATO-PROGRAMA 

 

ENTRE A 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 

 

E A 

 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SACAVÉM 
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CONTRATO-PROGRAMA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES E A 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SACAVÉM 

 

 

Entre 

 

O Município de Loures, com sede na Praça da Liberdade, em Loures, pessoa coletiva n.º 501 294 996, 

neste ato representado pelo seu Presidente, Bernardino José Torrão Soares, com poderes para o 

efeito, adiante designado por primeiro outorgante 

 

E 

 

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sacavém, com sede na Rua Cidade de Goa, 

Apartado 1, em Sacavém, código postal 2686-997 Sacavém, pessoa coletiva n.º 501 143 416, neste ato 

representada pelo seu Presidente de Direcção, Mário Rui Pedroso Pina, com poderes para o efeito, 

adiante designado por segundo outorgante 

 

Considerando que: 

a) O Segundo Outorgante é uma associação humanitária de bombeiros voluntários dotada de 

utilidade pública e utilidade pública administrativa, de natureza humanitária e de duração 

ilimitada, que tem como missão a proteção de pessoas e bens, designadamente o socorro de 

feridos, doentes ou náufragos, e a extinção de incêndios, detendo e mantendo em atividade, 

para o efeito, um corpo de bombeiros voluntários ou misto, com observância do definido no 

regime jurídico dos corpos de bombeiros; 

b) Constitui atribuição dos municípios a promoção e a salvaguarda dos interesses próprios das 

populações na sua área territorial, dispondo de competências nos domínios da proteção civil, 

nos termos das alíneas g), j) e k), do n.º 1, e do n.º 2, do artigo 23.º, do regime jurídico aprovado 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

c) Acresce, que compete ainda às câmaras municipais apoiar as atividades que se revistam de 

interesse para o município, por força da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, do diploma legal 

atrás citado; 
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d) Na concretização das diferentes missões atribuídas por lei aos corpos de bombeiros, são 

utilizados veículos, de diferentes tipologias, para enfrentar e responder às exigências impostas 

pelos sinistros, constituindo-se como um insubstituível meio ao serviço dos técnicos de 

socorro e emergência, que são os bombeiros, meios esses que desejavelmente deverão 

acompanhar as evoluções técnicas e tecnológicas para fazer face aos desafios colocados, para 

assim poderem responder de forma eficiente e eficaz às dificuldades impostas pelas diferentes 

tipologias de ocorrências; 

e) O apoio municipal neste domínio é decisivo face ao elevado valor aquisitivo dos veículos, 

nomeadamente da categoria de pesados, pelo que a renovação e modernização da frota dos 

veículos operacionais não pode ser conseguida apenas através dos recursos próprios das 

associações humanitárias; 

f) Os Outorgantes acordaram na concretização de um regulamento que estabelece os princípios 

ipal 

de Apoio à Aquisição de Veículos para os Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures

adiante designado por (PMAAVB), publicado sob o aviso n.º 3307/2021, no diário da república 

n.º 37, de 23 de fevereiro; 

 

é celebrado o presente contrato-programa, que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 

Cláusula primeira 

Objeto do contrato 

1  O presente contrato-programa tem por objeto a atribuição ao Segundo Outorgante de uma 

comparticipação financeira destinada a apoiar a aquisição de veículo para a área operacional nos 

termos do regulamento do PMAAVB em vigor; 

2  O veículo candidatado e objeto da comparticipação é da tipologia VSAE-Veículo de Socorro e 

Assistência Especial. 

 

Cláusula segunda 

Período de vigência do contrato-programa 

O contrato-programa vigora por um período de cinco anos, com início a 01 de janeiro de 2021 e 

término a 31 de dezembro de 2025. 

 

Cláusula terceira 
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Afetação da comparticipação financeira 

1  A comparticipação financeira a prestar pelo Primeiro Outorgante ao Segundo Outorgante, é de 

180 oitenta mil euros). 

2  A comparticipação resultante deste contrato-programa será satisfeita pela dotação orçamental 

seguinte: Classificação orgânica 1201, Classificação económica 08070101. Ao contrato foi atribuída a 

ficha de compromisso com o número 2021/1474, datado de 14 de abril de 2021. 

 

Cláusula quarta 

Disponibilização da comparticipação financeira 

1  A comparticipação financeira prevista no n.º 1 da cláusula anterior é disponibilizada anualmente, 

repartido da seguinte forma: 

a) 36 trinta e seis mil euros) durante o ano de 2021; 

b) 36 trinta e seis mil euros) durante o ano de 2022; 

c) 36 trinta e seis mil euros) durante o ano de 2023; 

d) 36 trinta e seis mil euros) durante o ano de 2024; 

e) 36 trinta e seis mil euros) durante o ano de 2025; 

2  Em cada ano, o valor correspondente será transferido em 4 (quatro) parcelas unitárias de 9.000,00

(nove mil euros). 

3  As transferências referidas no ponto anterior serão concretizadas durante o segundo mês de cada 

trimestre. 

 

Cláusula quinta 

Obrigações do Segundo Outorgante 

São obrigações do segundo outorgante: 

a) Executar o investimento candidatado a que se reporta o apoio a conceder pelo presente 

contrato, 

Aquisição de Veículos para os Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures (PMAAVB)

forma a atingir os objetivos nele expressos; 

b) Prestar todas as informações bem como apresentar comprovativos da efetiva realização da 

despesa acerca da execução deste contrato-programa; 

c) Proceder à entrega dos documentos referidos no artigo 9.º do PMAAVB; 

d) Colocar no veículo financiado ao abrigo do PMAAVB a placa identificadora referida no número 

5, do artigo 10.º, do regulamento do PMAAVB. 
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Cláusula sexta 

Obrigações do Primeiro Outorgante 

São obrigações do primeiro outorgante: 

a) Verificar o exato cumprimento do investimento que justificou a celebração do presente 

contrato, procedendo ao controlo da sua execução, com observância das disposições do 

PMAAVB; 

b) Efetuar o pagamento da comparticipação financeira tal como estipula a cláusula quarta do 

presente contrato-programa; 

c) Entregar à Associação Humanitária a placa identificadora referida no número 5, do artigo 10.º, 

do regulamento do PMAAVB. 

 

Cláusula sétima 

Incumprimento das obrigações do segundo outorgante 

1  O incumprimento, por parte do Segundo Outorgante, das obrigações abaixo discriminadas implica 

a suspensão das comparticipações financeiras do Primeiro Outorgante: 

a) Das obrigações contratuais constantes no presente contrato-programa celebrado com o 

Primeiro Outorgante; 

b) De qualquer obrigação decorrente das normas legais em vigor. 

2  O incumprimento do disposto na cláusula quinta por razões não fundamentadas, e de qualquer 

obrigação decorrente das normas legais em vigor, concede à Câmara Municipal de Loures o direito de 

resolução do presente contrato e de reaver todas as quantias pagas quando se verifique a 

impossibilidade de realização dos fins essenciais do presente contrato-programa. 

3  O incumprimento do presente contrato-programa ou o desvio dos seus objetivos por parte do 

Segundo Outorgante implica a restituição ao Primeiro Outorgante dos montantes indevidamente 

aplicados, bem como os não aplicados e já recebidos. 

 

Cláusula oitava 

Revisão do contrato-programa 

O presente contrato-programa pode ser modificado ou revisto por livre acordo das partes e em 

conformidade com o estabelecido no regulamento do PMAAVB. 
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Cláusula nona 

Disposições finais 

1  Nos termos do artigo 56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, este 

contrato-programa é publicado . 

2  Os litígios emergentes da execução do presente contrato-programa são submetidos a arbitragem 

nos termos da lei. 

3  Da decisão cabe recurso nos termos da lei. 

 

Celebrado em ___ de ___________________ de 2021, com dois exemplares, de igual valor 

 

 

Pelo Município de Loures 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 

 

 

____________________________________ 

Bernardino José Torrão Soares 

 

 

 

Pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sacavém 

A Presidente de Direcção 

 

 

____________________________________ 

Mário Rui Pedroso Pina 

 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 182/2021 

 

 

 

CONTRATO-PROGRAMA 

 

ENTRE A 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 

 

E A 

 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAMARATE 
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CONTRATO-PROGRAMA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES E A 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAMARATE 

 

 

Entre 

 

O Município de Loures, com sede na Praça da Liberdade, em Loures, pessoa coletiva n.º 501 294 996, 

neste ato representado pelo seu Presidente, Bernardino José Torrão Soares, com poderes para o 

efeito, adiante designado por primeiro outorgante 

 

E 

 

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Camarate, com sede na Rua José Adriano de 

Oliveira, n.º 10, em Camarate, código postal 2680-026 Camarate, pessoa coletiva nº 501 241 230, neste 

ato representada pelo seu Presidente de Direcção, Renato Joaquim Alves, com poderes para o efeito, 

adiante designado por segundo outorgante 

 

Considerando que: 

a) O Segundo Outorgante é uma associação humanitária de bombeiros voluntários dotada de 

utilidade pública e utilidade pública administrativa, de natureza humanitária e de duração 

ilimitada, que tem como missão a proteção de pessoas e bens, designadamente o socorro de 

feridos, doentes ou náufragos, e a extinção de incêndios, detendo e mantendo em atividade, 

para o efeito, um corpo de bombeiros voluntários ou misto, com observância do definido no 

regime jurídico dos corpos de bombeiros; 

b) Constitui atribuição dos municípios a promoção e a salvaguarda dos interesses próprios das 

populações na sua área territorial, dispondo de competências nos domínios da proteção civil, 

nos termos das alíneas g), j) e k), do n.º 1, e do n.º 2, do artigo 23.º, do regime jurídico aprovado 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

c) Acresce, que compete ainda às câmaras municipais apoiar as atividades que se revistam de 

interesse para o município, por força da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, do diploma legal 

atrás citado; 
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d) Na concretização das diferentes missões atribuídas por lei aos corpos de bombeiros, são 

utilizados veículos, de diferentes tipologias, para enfrentar e responder às exigências impostas 

pelos sinistros, constituindo-se como um insubstituível meio ao serviço dos técnicos de 

socorro e emergência, que são os bombeiros, meios esses que desejavelmente deverão 

acompanhar as evoluções técnicas e tecnológicas para fazer face aos desafios colocados, para 

assim poderem responder de forma eficiente e eficaz às dificuldades impostas pelas diferentes 

tipologias de ocorrências; 

e) O apoio municipal neste domínio é decisivo face ao elevado valor aquisitivo dos veículos, 

nomeadamente da categoria de pesados, pelo que a renovação e modernização da frota dos 

veículos operacionais não pode ser conseguida apenas através dos recursos próprios das 

associações humanitárias; 

f) Os Outorgantes acordaram na concretização de um regulamento que estabelece os princípios 

ipal 

de Apoio à Aquisição de Veículos para os Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures

adiante designado por (PMAAVB), publicado sob o aviso n.º 3307/2021, no diário da república 

n.º 37, de 23 de fevereiro; 

 

é celebrado o presente contrato-programa, que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 

Cláusula primeira 

Objeto do contrato 

1  O presente contrato-programa tem por objeto a atribuição ao Segundo Outorgante de uma 

comparticipação financeira destinada a apoiar a aquisição de veículo para a área operacional nos 

termos do regulamento do PMAAVB em vigor; 

2  O veículo candidatado e objeto da comparticipação é da tipologia VFCI-Veículo Florestal de 

Combate a Incêndios. 

 

Cláusula segunda 

Período de vigência do contrato-programa 

O contrato-programa vigora por um período de cinco anos, com início a 01 de janeiro de 2021 e 

término a 31 de dezembro de 2025. 
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Cláusula terceira 

Afetação da comparticipação financeira 

1  A comparticipação financeira a prestar pelo Primeiro Outorgante ao Segundo Outorgante, é de 

150 cinquenta mil euros). 

2  A comparticipação resultante deste contrato-programa será satisfeita pela dotação orçamental 

seguinte: Classificação orgânica 1201, Classificação económica 08070101. Ao contrato foi atribuída a 

ficha de compromisso com o número 2021/1474, datado de 14 de abril de 2021. 

 

Cláusula quarta 

Disponibilização da comparticipação financeira 

1  A comparticipação financeira prevista no n.º 1 da cláusula anterior é disponibilizada anualmente, 

repartido da seguinte forma: 

a) 30 trinta mil euros) durante o ano de 2021; 

b) 30 trinta mil euros) durante o ano de 2022; 

c) 30 trinta mil euros) durante o ano de 2023; 

d) 30 trinta mil euros) durante o ano de 2024; 

e) 30 trinta mil euros) durante o ano de 2025; 

2  Em cada ano, o valor correspondente será transferido em 4 (quatro) parcelas unitárias de 7.500,00

(sete mil e quinhentos euros). 

3  As transferências referidas no ponto anterior serão concretizadas durante o segundo mês de cada 

trimestre. 

 

Cláusula quinta 

Obrigações do Segundo Outorgante 

São obrigações do segundo outorgante: 

a) Executar o investimento candidatado a que se reporta o apoio a conceder pelo presente 

contrato, 

Aquisição de Veículos para os Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures (PMAAVB)

forma a atingir os objetivos nele expressos; 

b) Prestar todas as informações bem como apresentar comprovativos da efetiva realização da 

despesa acerca da execução deste contrato-programa; 

c) Proceder à entrega dos documentos referidos no artigo 9.º do PMAAVB; 
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d) Colocar no veículo financiado ao abrigo do PMAAVB a placa identificadora referida no número 

5, do artigo 10.º, do regulamento do PMAAVB. 

 

Cláusula sexta 

Obrigações do Primeiro Outorgante 

São obrigações do primeiro outorgante: 

a) Verificar o exato cumprimento do investimento que justificou a celebração do presente 

contrato, procedendo ao controlo da sua execução, com observância das disposições do 

PMAAVB; 

b) Efetuar o pagamento da comparticipação financeira tal como estipula a cláusula quarta do 

presente contrato-programa; 

c) Entregar à Associação Humanitária a placa identificadora referida no número 5, do artigo 10.º, 

do regulamento do PMAAVB. 

 

Cláusula sétima 

Incumprimento das obrigações do segundo outorgante 

1  O incumprimento, por parte do Segundo Outorgante, das obrigações abaixo discriminadas implica 

a suspensão das comparticipações financeiras do Primeiro Outorgante: 

a) Das obrigações contratuais constantes no presente contrato-programa celebrado com o 

Primeiro Outorgante; 

b) De qualquer obrigação decorrente das normas legais em vigor. 

2  O incumprimento do disposto na cláusula quinta por razões não fundamentadas, e de qualquer 

obrigação decorrente das normas legais em vigor, concede à Câmara Municipal de Loures o direito de 

resolução do presente contrato e de reaver todas as quantias pagas quando se verifique a 

impossibilidade de realização dos fins essenciais do presente contrato-programa. 

3  O incumprimento do presente contrato-programa ou o desvio dos seus objetivos por parte do 

Segundo Outorgante implica a restituição ao Primeiro Outorgante dos montantes indevidamente 

aplicados, bem como os não aplicados e já recebidos. 

 

Cláusula oitava 

Revisão do contrato-programa 

O presente contrato-programa pode ser modificado ou revisto por livre acordo das partes e em 

conformidade com o estabelecido no regulamento do PMAAVB. 
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Cláusula nona 

Disposições finais 

1  Nos termos do artigo 56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, este 

contrato-programa é publicado . 

2  Os litígios emergentes da execução do presente contrato-programa são submetidos a arbitragem 

nos termos da lei. 

3  Da decisão cabe recurso nos termos da lei. 

 

Celebrado em ___ de ___________________ de 2021, com dois exemplares, de igual valor 

 

 

Pelo Município de Loures 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 

 

 

____________________________________ 

Bernardino José Torrão Soares 

 

 

 

Pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Camarate 

O Presidente de Direcção 

 

 

____________________________________ 

Renato Joaquim Alves 

 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 183/2021 

 

 

 

CONTRATO-PROGRAMA 

 

ENTRE A 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 

 

E A 

 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FANHÕES 
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CONTRATO-PROGRAMA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES E A 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FANHÕES 

 

 

Entre 

 

O Município de Loures, com sede na Praça da Liberdade, em Loures, pessoa coletiva n.º 501 294 996, 

neste ato representado pelo seu Presidente, Bernardino José Torrão Soares, com poderes para o 

efeito, adiante designado por primeiro outorgante 

 

E 

 

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fanhões, com sede no Largo José António 

Simões Fernandes, em Fanhões, código postal 2670-718 Fanhões, pessoa coletiva nº 501 141 090, 

neste ato representada pelo seu Presidente de Direcção, José Alfredo Tomás Delgado Sequeira, com 

poderes para o efeito, adiante designado por segundo outorgante 

 

Considerando que: 

a) O Segundo Outorgante é uma associação humanitária de bombeiros voluntários dotada de 

utilidade pública e utilidade pública administrativa, de natureza humanitária e de duração 

ilimitada, que tem como missão a proteção de pessoas e bens, designadamente o socorro de 

feridos, doentes ou náufragos, e a extinção de incêndios, detendo e mantendo em atividade, 

para o efeito, um corpo de bombeiros voluntários ou misto, com observância do definido no 

regime jurídico dos corpos de bombeiros; 

b) Constitui atribuição dos municípios a promoção e a salvaguarda dos interesses próprios das 

populações na sua área territorial, dispondo de competências nos domínios da proteção civil, 

nos termos das alíneas g), j) e k), do n.º 1, e do n.º 2, do artigo 23.º, do regime jurídico aprovado 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

c) Acresce, que compete ainda às câmaras municipais apoiar as atividades que se revistam de 

interesse para o município, por força da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, do diploma legal 

atrás citado; 
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d) Na concretização das diferentes missões atribuídas por lei aos corpos de bombeiros, são 

utilizados veículos, de diferentes tipologias, para enfrentar e responder às exigências impostas 

pelos sinistros, constituindo-se como um insubstituível meio ao serviço dos técnicos de 

socorro e emergência, que são os bombeiros, meios esses que desejavelmente deverão 

acompanhar as evoluções técnicas e tecnológicas para fazer face aos desafios colocados, para 

assim poderem responder de forma eficiente e eficaz às dificuldades impostas pelas diferentes 

tipologias de ocorrências; 

e) O apoio municipal neste domínio é decisivo face ao elevado valor aquisitivo dos veículos, 

nomeadamente da categoria de pesados, pelo que a renovação e modernização da frota dos 

veículos operacionais não pode ser conseguida apenas através dos recursos próprios das 

associações humanitárias; 

f) Os Outorgantes acordaram na concretização de um regulamento que estabelece os princípios 

ama Municipal 

de Apoio à Aquisição de Veículos para os Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures

adiante designado por (PMAAVB), publicado sob o aviso n.º 3307/2021, no diário da república 

n.º 37, de 23 de fevereiro; 

 

é celebrado o presente contrato-programa, que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 

Cláusula primeira 

Objeto do contrato 

1  O presente contrato-programa tem por objeto a atribuição ao Segundo Outorgante de uma 

comparticipação financeira destinada a apoiar a aquisição de veículo para a área operacional nos 

termos do regulamento do PMAAVB em vigor; 

2  O veículo candidatado e objeto da comparticipação é da tipologia VUCI-Veículo Urbano de Combate 

a Incêndios. 

 

Cláusula segunda 

Período de vigência do contrato-programa 

O contrato-programa vigora por um período de cinco anos, com início a 01 de janeiro de 2021 e 

término a 31 de dezembro de 2025. 
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Cláusula terceira 

Afetação da comparticipação financeira 

1  A comparticipação financeira a prestar pelo Primeiro Outorgante ao Segundo Outorgante, é de 

190 noventa mil euros). 

2  A comparticipação resultante deste contrato-programa será satisfeita pela dotação orçamental 

seguinte: Classificação orgânica 1201, Classificação económica 08070101. Ao contrato foi atribuída a 

ficha de compromisso com o número 2021/1474, datado de 14 de abril de 2021. 

 

Cláusula quarta 

Disponibilização da comparticipação financeira 

1  A comparticipação financeira prevista no n.º 1 da cláusula anterior é disponibilizada anualmente, 

repartido da seguinte forma: 

a) 38 trinta e oito mil euros) durante o ano de 2021; 

b) 38 trinta e oito mil euros) durante o ano de 2022; 

c) 38 trinta e oito mil euros) durante o ano de 2023; 

d) 38 trinta e oito mil euros) durante o ano de 2024; 

e) 38 trinta e oito mil euros) durante o ano de 2025; 

2  Em cada ano, o valor correspondente será transferido em 4 (quatro) parcelas unitárias de 9.500,00

(nove mil e quinhentos euros). 

3  As transferências referidas no ponto anterior serão concretizadas durante o segundo mês de cada 

trimestre. 

 

Cláusula quinta 

Obrigações do Segundo Outorgante 

São obrigações do segundo outorgante: 

a) Executar o investimento candidatado a que se reporta o apoio a conceder pelo presente 

contrato, 

Aquisição de Veículos para os Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures (PMAAVB)

forma a atingir os objetivos nele expressos; 

b) Prestar todas as informações bem como apresentar comprovativos da efetiva realização da 

despesa acerca da execução deste contrato-programa; 

c) Proceder à entrega dos documentos referidos no artigo 9.º do PMAAVB; 
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d) Colocar no veículo financiado ao abrigo do PMAAVB a placa identificadora referida no número 

5, do artigo 10.º, do regulamento do PMAAVB. 

 

Cláusula sexta 

Obrigações do Primeiro Outorgante 

São obrigações do primeiro outorgante: 

a) Verificar o exato cumprimento do investimento que justificou a celebração do presente 

contrato, procedendo ao controlo da sua execução, com observância das disposições do 

PMAAVB; 

b) Efetuar o pagamento da comparticipação financeira tal como estipula a cláusula quarta do 

presente contrato-programa; 

c) Entregar à Associação Humanitária a placa identificadora referida no número 5, do artigo 10.º, 

do regulamento do PMAAVB. 

 

Cláusula sétima 

Incumprimento das obrigações do segundo outorgante 

1  O incumprimento, por parte do Segundo Outorgante, das obrigações abaixo discriminadas implica 

a suspensão das comparticipações financeiras do Primeiro Outorgante: 

a) Das obrigações contratuais constantes no presente contrato-programa celebrado com o 

Primeiro Outorgante; 

b) De qualquer obrigação decorrente das normas legais em vigor. 

2  O incumprimento do disposto na cláusula quinta por razões não fundamentadas, e de qualquer 

obrigação decorrente das normas legais em vigor, concede à Câmara Municipal de Loures o direito de 

resolução do presente contrato e de reaver todas as quantias pagas quando se verifique a 

impossibilidade de realização dos fins essenciais do presente contrato-programa. 

3  O incumprimento do presente contrato-programa ou o desvio dos seus objetivos por parte do 

Segundo Outorgante implica a restituição ao Primeiro Outorgante dos montantes indevidamente 

aplicados, bem como os não aplicados e já recebidos. 

 

Cláusula oitava 

Revisão do contrato-programa 

O presente contrato-programa pode ser modificado ou revisto por livre acordo das partes e em 

conformidade com o estabelecido no regulamento do PMAAVB. 
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Cláusula nona 

Disposições finais 

1  Nos termos do artigo 56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, este 

contrato-programa é publicado . 

2  Os litígios emergentes da execução do presente contrato-programa são submetidos a arbitragem 

nos termos da lei. 

3  Da decisão cabe recurso nos termos da lei. 

 

Celebrado em ___ de ___________________ de 2021, com dois exemplares, de igual valor 

 

 

Pelo Município de Loures 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 

 

 

____________________________________ 

Bernardino José Torrão Soares 

 

 

 

Pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fanhões 

O Presidente de Direcção 

 

 

____________________________________ 

José Alfredo Tomás Delgado Sequeira 

 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 184/2021 

 

 

 

CONTRATO-PROGRAMA 

 

ENTRE A 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 

 

E A 

 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO ZAMBUJAL 
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CONTRATO-PROGRAMA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES E A 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO ZAMBUJAL 

 

 

Entre 

 

O Município de Loures, com sede na Praça da Liberdade, em Loures, pessoa coletiva n.º 501 294 996, 

neste ato representado pelo seu Presidente, Bernardino José Torrão Soares, com poderes para o 

efeito, adiante designado por primeiro outorgante 

 

E 

 

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Zambujal, com sede na Rua dos Bombeiros 

Voluntários, n.º 9, em Zambujal, código postal 2660-386 São Julião do Tojal, pessoa coletiva n.º 501 

343 393, neste ato representada pelo seu Presidente de Direcção, Norberto António Esteves 

Fernandes, com poderes para o efeito, adiante designado por segundo outorgante 

 

Considerando que: 

a) O Segundo Outorgante é uma associação humanitária de bombeiros voluntários dotada de 

utilidade pública e utilidade pública administrativa, de natureza humanitária e de duração 

ilimitada, que tem como missão a proteção de pessoas e bens, designadamente o socorro de 

feridos, doentes ou náufragos, e a extinção de incêndios, detendo e mantendo em atividade, 

para o efeito, um corpo de bombeiros voluntários ou misto, com observância do definido no 

regime jurídico dos corpos de bombeiros; 

b) Constitui atribuição dos municípios a promoção e a salvaguarda dos interesses próprios das 

populações na sua área territorial, dispondo de competências nos domínios da proteção civil, 

nos termos das alíneas g), j) e k), do n.º 1, e do n.º 2, do artigo 23.º, do regime jurídico aprovado 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

c) Acresce, que compete ainda às câmaras municipais apoiar as atividades que se revistam de 

interesse para o município, por força da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, do diploma legal 

atrás citado; 
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d) Na concretização das diferentes missões atribuídas por lei aos corpos de bombeiros, são 

utilizados veículos, de diferentes tipologias, para enfrentar e responder às exigências impostas 

pelos sinistros, constituindo-se como um insubstituível meio ao serviço dos técnicos de 

socorro e emergência, que são os bombeiros, meios esses que desejavelmente deverão 

acompanhar as evoluções técnicas e tecnológicas para fazer face aos desafios colocados, para 

assim poderem responder de forma eficiente e eficaz às dificuldades impostas pelas diferentes 

tipologias de ocorrências; 

e) O apoio municipal neste domínio é decisivo face ao elevado valor aquisitivo dos veículos, 

nomeadamente da categoria de pesados, pelo que a renovação e modernização da frota dos 

veículos operacionais não pode ser conseguida apenas através dos recursos próprios das 

associações humanitárias; 

f) Os Outorgantes acordaram na concretização de um regulamento que estabelece os princípios 

ipal 

de Apoio à Aquisição de Veículos para os Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures

adiante designado por (PMAAVB), publicado sob o aviso n.º 3307/2021, no diário da república 

n.º 37, de 23 de fevereiro; 

 

é celebrado o presente contrato-programa, que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 

Cláusula primeira 

Objeto do contrato 

1  O presente contrato-programa tem por objeto a atribuição ao Segundo Outorgante de uma 

comparticipação financeira destinada a apoiar a aquisição de veículo para a área operacional nos 

termos do regulamento do PMAAVB em vigor; 

2  O veículo candidatado e objeto da comparticipação é da tipologia VFCI-Veículo Florestal de 

Combate a Incêndios. 

 

Cláusula segunda 

Período de vigência do contrato-programa 

O contrato-programa vigora por um período de cinco anos, com início a 01 de janeiro de 2021 e 

término a 31 de dezembro de 2025. 
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Cláusula terceira 

Afetação da comparticipação financeira 

1  O valor apurado nos termos do artigo 6.º do regulamento do PMAAVB, foi de 125.800,9

e vinte e cinco mil e oitocentos euros e noventa cêntimos); 

2  A comparticipação financeira a prestar pelo Primeiro Outorgante ao Segundo Outorgante ao 

abrigo do presente contrato, é de 105.800,9  e oitocentos euros e noventa 

cêntimos

aprovado na 78.ª reunião ordinária de 30 de dezembro (proposta 640/2020), e pago no ano de 2020; 

3  A comparticipação resultante deste contrato-programa será satisfeita pela dotação orçamental 

seguinte: Classificação orgânica 1201, Classificação económica 08070101. Ao contrato foi atribuída a 

ficha de compromisso com o número 2021/1474, datado de 14 de abril de 2021. 

 

Cláusula quarta 

Disponibilização da comparticipação financeira 

1  A comparticipação financeira prevista no n.º 2 da cláusula anterior é disponibilizada anualmente, 

repartido da seguinte forma: 

a) 21.160,18 um mil cento e sessenta euros e dezoito cêntimos) durante o ano de 2021; 

b) 21.160,18 um mil cento e sessenta euros e dezoito cêntimos) durante o ano de 2022; 

c) 21.160,18 um mil cento e sessenta euros e dezoito cêntimos) durante o ano de 2023; 

d) 21.160,18 um mil cento e sessenta euros e dezoito cêntimos) durante o ano de 2024; 

e) 21.160,18 um mil cento e sessenta euros e dezoito cêntimos) durante o ano de 2025. 

2  Em cada ano, o valor correspondente será transferido em 3 (três) parcelas unitárias de 5.290,0

(cinco mil duzentos e noventa euros e quatro cêntimos) 

duzentos e noventa euros e seis cêntimos). 

3  As transferências referidas no ponto anterior serão concretizadas durante o segundo mês de cada 

trimestre. 

 

Cláusula quinta 

Obrigações do Segundo Outorgante 

São obrigações do segundo outorgante: 

a) Executar o investimento candidatado a que se reporta o apoio a conceder pelo presente 

contrato, 

Aquisição de Veículos para os Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures (PMAAVB)
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forma a atingir os objetivos nele expressos; 

b) Prestar todas as informações bem como apresentar comprovativos da efetiva realização da 

despesa acerca da execução deste contrato-programa; 

c) Proceder à entrega dos documentos referidos no artigo 9.º do PMAAVB. 

d) Colocar no veículo financiado ao abrigo do PMAAVB a placa identificadora referida no número 

5, do artigo 10.º, do regulamento do PMAAVB. 

 

Cláusula sexta 

Obrigações do Primeiro Outorgante 

São obrigações do primeiro outorgante: 

a) Verificar o exato cumprimento do investimento que justificou a celebração do presente 

contrato, procedendo ao controlo da sua execução, com observância das disposições do 

PMAAVB; 

b) Efetuar o pagamento da comparticipação financeira tal como estipula a cláusula quarta do 

presente contrato-programa. 

c) Entregar à Associação Humanitária a placa identificadora referida no número 5, do artigo 10.º, 

do regulamento do PMAAVB. 

 

Cláusula sétima 

Incumprimento das obrigações do segundo outorgante 

1  O incumprimento, por parte do Segundo Outorgante, das obrigações abaixo discriminadas implica 

a suspensão das comparticipações financeiras do Primeiro Outorgante: 

a) Das obrigações contratuais constantes no presente contrato-programa celebrado com o 

Primeiro Outorgante; 

b) De qualquer obrigação decorrente das normas legais em vigor. 

2  O incumprimento do disposto na cláusula quinta por razões não fundamentadas, e de qualquer 

obrigação decorrente das normas legais em vigor, concede à Câmara Municipal de Loures o direito de 

resolução do presente contrato e de reaver todas as quantias pagas quando se verifique a 

impossibilidade de realização dos fins essenciais do presente contrato-programa. 

3  O incumprimento do presente contrato-programa ou o desvio dos seus objetivos por parte do 

Segundo Outorgante implica a restituição ao Primeiro Outorgante dos montantes indevidamente 

aplicados, bem como os não aplicados e já recebidos. 
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Cláusula oitava 

Revisão do contrato-programa 

O presente contrato-programa pode ser modificado ou revisto por livre acordo das partes e em 

conformidade com o estabelecido no regulamento do PMAAVB. 

 

Cláusula nona 

Disposições finais 

1  Nos termos do artigo 56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, este 

contrato-programa é publicado . 

2  Os litígios emergentes da execução do presente contrato-programa são submetidos a arbitragem 

nos termos da lei. 

3  Da decisão cabe recurso nos termos da lei. 

 

Celebrado em ___ de ___________________ de 2021, com dois exemplares, de igual valor 

 

 

Pelo Município de Loures 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 

 

 

____________________________________ 

Bernardino José Torrão Soares 

 

 

Pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Zambujal 

O Presidente de Direcção 

 

 

____________________________________ 

Norberto António Esteves Fernandes 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 185/2021 

 

 

 

CONTRATO-PROGRAMA 

 

ENTRE A 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 

 

E A 

 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOSCAVIDE E PORTELA 
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CONTRATO-PROGRAMA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES E A 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOSCAVIDE E 

PORTELA 

 

Entre 

 

O Município de Loures, com sede na Praça da Liberdade, em Loures, pessoa coletiva n.º 501 294 996, 

neste ato representado pelo seu Presidente, Bernardino José Torrão Soares, com poderes para o 

efeito, adiante designado por primeiro outorgante 

 

E 

 

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moscavide e Portela, com sede no Largo dos 

Bombeiros Voluntários de Moscavide e Portela, n.º 1, em Moscavide, código postal 1885-018 

Moscavide, pessoa coletiva n.º 501 139 257, neste ato representada pelo seu Presidente de Direcção, 

Ricardo Jorge Monteiro Lima, com poderes para o efeito, adiante designado por segundo outorgante 

 

Considerando que: 

a) O Segundo Outorgante é uma associação humanitária de bombeiros voluntários dotada de 

utilidade pública e utilidade pública administrativa, de natureza humanitária e de duração 

ilimitada, que tem como missão a proteção de pessoas e bens, designadamente o socorro de 

feridos, doentes ou náufragos, e a extinção de incêndios, detendo e mantendo em atividade, 

para o efeito, um corpo de bombeiros voluntários ou misto, com observância do definido no 

regime jurídico dos corpos de bombeiros; 

b) Constitui atribuição dos municípios a promoção e a salvaguarda dos interesses próprios das 

populações na sua área territorial, dispondo de competências nos domínios da proteção civil, 

nos termos das alíneas g), j) e k), do n.º 1, e do n.º 2, do artigo 23.º, do regime jurídico aprovado 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

c) Acresce, que compete ainda às câmaras municipais apoiar as atividades que se revistam de 

interesse para o município, por força da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, do diploma legal 

atrás citado; 

Página 5 de 31 



 

2 

 

d) Na concretização das diferentes missões atribuídas por lei aos corpos de bombeiros, são 

utilizados veículos, de diferentes tipologias, para enfrentar e responder às exigências impostas 

pelos sinistros, constituindo-se como um insubstituível meio ao serviço dos técnicos de 

socorro e emergência, que são os bombeiros, meios esses que desejavelmente deverão 

acompanhar as evoluções técnicas e tecnológicas para fazer face aos desafios colocados, para 

assim poderem responder de forma eficiente e eficaz às dificuldades impostas pelas diferentes 

tipologias de ocorrências; 

e) O apoio municipal neste domínio é decisivo face ao elevado valor aquisitivo dos veículos, 

nomeadamente da categoria de pesados, pelo que a renovação e modernização da frota dos 

veículos operacionais não pode ser conseguida apenas através dos recursos próprios das 

associações humanitárias; 

f) Os Outorgantes acordaram na concretização de um regulamento que estabelece os princípios 

ama Municipal 

de Apoio à Aquisição de Veículos para os Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures

adiante designado por (PMAAVB), publicado sob o aviso n.º 3307/2021, no diário da república 

n.º 37, de 23 de fevereiro; 

 

é celebrado o presente contrato-programa, que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 

Cláusula primeira 

Objeto do contrato 

1  O presente contrato-programa tem por objeto a atribuição ao Segundo Outorgante de uma 

comparticipação financeira destinada a apoiar a aquisição de veículo para a área operacional nos 

termos do regulamento do PMAAVB em vigor; 

2  O veículo candidatado e objeto da comparticipação é da tipologia VTTF-Veículo Tanque Tático 

Florestal. 

 

Cláusula segunda 

Período de vigência do contrato-programa 

O contrato-programa vigora por um período de cinco anos, com início a 01 de janeiro de 2021 e 

término a 31 de dezembro de 2025. 

 

 

Página 6 de 31 



 

3 

 

Cláusula terceira 

Afetação da comparticipação financeira 

1  O valor apurado nos termos do artigo 6.º do regulamento do PMAAVB, foi de 142.409,

e quarenta e dois mil quatrocentos e nove euros e trinta e cinco cêntimos); 

2  A comparticipação financeira a prestar pelo Primeiro Outorgante ao Segundo Outorgante ao 

abrigo do presente contrato, é de 122.409,  mil quatrocentos e nove euros e 

trinta e cinco cêntimos

deliberado e aprovado na 78.ª reunião ordinária de 30 de dezembro (proposta 640/2020), e pago no 

ano de 2020; 

3  A comparticipação resultante deste contrato-programa será satisfeita pela dotação orçamental 

seguinte: Classificação orgânica 1201, Classificação económica 08070101. Ao contrato foi atribuída a 

ficha de compromisso com o número 2021/1474, datado de 14 de abril de 2021. 

 

Cláusula quarta 

Disponibilização da comparticipação financeira 

1  A comparticipação financeira prevista no n.º 2 da cláusula anterior é disponibilizada anualmente, 

repartido da seguinte forma: 

a) 24.481,87 quatro mil quatrocentos e oitenta e um euros e oitenta e sete cêntimos) 

durante o ano de 2021; 

b) 24.481,87 quatro mil quatrocentos e oitenta e um euros e oitenta e sete cêntimos) 

durante o ano de 2022; 

c) 24.481,87 quatro mil quatrocentos e oitenta e um euros e oitenta e sete cêntimos) 

durante o ano de 2023; 

d) 24.481,87 quatro mil quatrocentos e oitenta e um euros e oitenta e sete cêntimos) 

durante o ano de 2024; 

e) 24.481,87 quatro mil quatrocentos e oitenta e um euros e oitenta e sete cêntimos) 

durante o ano de 2025. 

2  Em cada ano, o valor correspondente será transferido em 3 (três) parcelas unitárias de 6.120,

(seis mil cento e vinte euros e quarenta e seis cêntimos) 

e vinte euros e quarenta e oito cêntimos). 

3  As transferências referidas no ponto anterior serão concretizadas durante o segundo mês de cada 

trimestre. 
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Cláusula quinta 

Obrigações do Segundo Outorgante 

São obrigações do segundo outorgante: 

a) Executar o investimento candidatado a que se reporta o apoio a conceder pelo presente 

contrato, 

Aquisição de Veículos para os Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures (PMAAVB)

forma a atingir os objetivos nele expressos; 

b) Prestar todas as informações bem como apresentar comprovativos da efetiva realização da 

despesa acerca da execução deste contrato-programa; 

c) Proceder à entrega dos documentos referidos no artigo 9.º do PMAAVB. 

d) Colocar no veículo financiado ao abrigo do PMAAVB a placa identificadora referida no número 

5, do artigo 10.º, do regulamento do PMAAVB. 

 

Cláusula sexta 

Obrigações do Primeiro Outorgante 

São obrigações do primeiro outorgante: 

a) Verificar o exato cumprimento do investimento que justificou a celebração do presente 

contrato, procedendo ao controlo da sua execução, com observância das disposições do 

PMAAVB; 

b) Efetuar o pagamento da comparticipação financeira tal como estipula a cláusula quarta do 

presente contrato-programa. 

c) Entregar à Associação Humanitária a placa identificadora referida no número 5, do artigo 10.º, 

do regulamento do PMAAVB. 

 

Cláusula sétima 

Incumprimento das obrigações do segundo outorgante 

1  O incumprimento, por parte do Segundo Outorgante, das obrigações abaixo discriminadas implica 

a suspensão das comparticipações financeiras do Primeiro Outorgante: 

a) Das obrigações contratuais constantes no presente contrato-programa celebrado com o 

Primeiro Outorgante; 

b) De qualquer obrigação decorrente das normas legais em vigor. 

2  O incumprimento do disposto na cláusula quinta por razões não fundamentadas, e de qualquer 

obrigação decorrente das normas legais em vigor, concede à Câmara Municipal de Loures o direito de 
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resolução do presente contrato e de reaver todas as quantias pagas quando se verifique a 

impossibilidade de realização dos fins essenciais do presente contrato-programa. 

3  O incumprimento do presente contrato-programa ou o desvio dos seus objetivos por parte do 

Segundo Outorgante implica a restituição ao Primeiro Outorgante dos montantes indevidamente 

aplicados, bem como os não aplicados e já recebidos. 

 

Cláusula oitava 

Revisão do contrato-programa 

O presente contrato-programa pode ser modificado ou revisto por livre acordo das partes e em 

conformidade com o estabelecido no regulamento do PMAAVB. 

 

Cláusula nona 

Disposições finais 

1  Nos termos do artigo 56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, este 

contrato-programa é publicado no . 

2  Os litígios emergentes da execução do presente contrato-programa são submetidos a arbitragem 

nos termos da lei. 

3  Da decisão cabe recurso nos termos da lei. 

 

Celebrado em ___ de ___________________ de 2021, com dois exemplares, de igual valor 

 

 

Pelo Município de Loures 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 

 

____________________________________ 

Bernardino José Torrão Soares 

 

Pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moscavide e Portela 

O Presidente de Direcção 

 

____________________________________ 

Ricardo Jorge Monteiro Lima 

Página 9 de 31 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 188/2021 

 

 

 

MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

  

A ESTABELECER ENTRE  

 

O 

  

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E A  

 

ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE LISBOA 



CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

 

Considerando que: 

Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas promover, 

estimular e orientar a prática e a difusão da cultura e do desporto, nos termos do artigo 79º da 

Constituição da República Portuguesa; 

Nos termos conjugados do disposto no nº 1 do artigo 2º e al. f) do nº2 do artigo 23º do anexo I 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro constitui atribuição municipal, o apoio aos tempos livres 

e desporto; 

Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na área do 

desporto são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento desportivo, nos termos do 

nº 3 do artigo 46º da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro (Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto) e Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 outubro, na sua redação atual; 

A Associação de Atletismo de Lisboa (AAL) é uma instituição desportiva, sem fins lucrativos, com 

a missão de organizar, promover, dirigir e incentivar a prática do atletismo, na área da sua 

jurisdição; estimular e apoiar a implantação e o funcionamento da modalidade nos clubes; 

representar, proteger e defender os legítimos interesses dos seus associados. 

É neste contexto e com o objetivo principal de garantir a existência dos meios necessários à 

realização da sua missão que o Município de Loures pretende associar-se à Associação de 

Atletismo de Lisboa enquanto parceiro institucional, contribuindo para o apoio à sua atividade, 

designadamente: 

− Realização de provas no concelho de Loures 

− Realização de ações de formação creditadas para treinadores 

− Isenção do pagamento de taxas de licenciamento de provas integrantes do Troféu 

"Corrida das Coletividades do Concelho de Loures" 

 

ENTRE: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público, com sede na Praça da Liberdade nº 

4, Loures, NIPC nº 501 294 996, como primeiro outorgante, aqui representado pelo seu 

Presidente, Bernardino Soares 

e a 

Associação de Atletismo de Lisboa, pessoa coletiva nº 501 158 502, com sede em Rua Rodrigo 

de Fonseca, nº 56, C/V, Lisboa, representada por Luis Jesus, na qualidade de Presidente da 

Direção, adiante designada como segunda outorgante  

É celebrado e por ambos aceite o presente Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, 

nos termos do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 outubro, que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 

 

 



 

Cláusula Primeira 

Objeto 

1. O presente contrato programa destina-se a regular a atribuição de apoios financeiros por 

parte do primeiro outorgante, com vista à concretização do Programa de 

Desenvolvimento Desportivo incluído neste clausulado, em obrigação ao disposto do 

artigo 11º, do Decreto-lei nº 273/2009, de 1 outubro. 

 

Cláusula Segunda 

Programa de Desenvolvimento Desportivo 

1. O programa de desenvolvimento desportivo apresentado pelo segundo outorgante tem 

por objeto: 

a. Realização do Campeonato Regional de Corta Mato Longo, no território do concelho 

de Loures durante a vigência do presente contrato; 
 

b. Realização de, pelo menos, uma ação de formação creditada para treinadores, no 

concelho de Loures, anualmente; 
 

c. Conceder isenção do pagamento de taxas de licenciamento de provas integrantes do 

Troféu "Corrida das Coletividades do Concelho de Loures". 

 

Cláusula Terceira 

Obrigações do Primeiro Outorgante 

O Primeiro Outorgante compromete-se a: 

1. Conceder ao Segundo Outorgante apoio financeiro anual no valor de 2.000 € (dois mil 

euros) e apoio logístico, para comparticipação na realização do programa de 

desenvolvimento desportivo integrante deste clausulado. 
 

2. Fiscalizar a execução do presente contrato-programa, recorrendo a todos os 

procedimentos administrativos adequados para este fim, nomeadamente através da 

realização de inspeções, inquéritos e sindicâncias ou determinando a realização de 

auditoria (s) por entidade externa. 

 

 

Cláusula Quarta 

Obrigações do Segundo Outorgante 

O Segundo Outorgante compromete-se a: 

1. Assegurar a execução integral e atempada do programa de desenvolvimento desportivo 

definido na cláusula Segunda deste contrato; 
 

2. Assegurar a execução integral dos termos do presente contrato; 

3. Afetar todos os apoios financeiros concedidos exclusivamente à execução do programa de 

desenvolvimento desportivo objeto deste contrato; 
 



4. Informar de imediato a entidade concedente de quaisquer factos que sejam suscetíveis de 

perturbar a normal execução do contrato; 
 

5. Prestar consentimento expresso para a consulta da respetiva situação tributária, nos 

termos da lei; 
 

6. Ceder os direitos de utilização do seu logótipo e imagens relacionadas com atividades 

realizadas pelo Segundo Outorgante, para utilização interna e externa; 
 

7. Incluir nos seus relatórios anuais de atividade uma referência expressa à execução do 

contrato programa; 
 

8. Elaborar e enviar à entidade concedente, no prazo de 30 dias após o final do período de 

execução, um relatório final sobre a execução do contrato programa; 
 

9. Prestar quaisquer informações ou apresentar documentos solicitados pela entidade 

concedente que respeitem à execução do programa de desenvolvimento desportivo; 
 

10. Assegurar a realização da prova Campeonato Regional de Corta Mato Longo, no concelho 

de Loures, durante a vigência do presente contrato; 
 

11. Conceder isenção das taxas de licenciamento das provas do Troféu “Corrida das 

Coletividades do Concelho de Loures” durante a vigência do contrato; 
 

12. Realizar anualmente, durante a vigência deste contrato uma ação de formação creditada 

para treinadores, no concelho de Loures. 

 

Cláusula Quinta 

Duração do contrato 

O presente contrato vigorará durante 1 ano, renovando-se automaticamente até ao limite 

fixado no nº 1 do artigo 18º do Decreto-lei nº 273/2009, de 1 outubro. 

 

Cláusula Sexta 

Regime de Comparticipação Financeira 

1. O primeiro outorgante transferirá para o segundo outorgante a importância de 2.000€ 

(dois mil euros) anualmente, até ao final do mês de junho; 
 

 

Cláusula Sétima 

Acompanhamento e controlo de execução 

1. O primeiro outorgante exerce a fiscalização da execução do contrato-programa, podendo 

realizar, para o efeito, inspeções, inquéritos e sindicâncias. 
 

2. A entidade beneficiária deve prestar à entidade concedente de comparticipação 

financeira todas as informações por esta solicitada acerca da execução do presente 

contrato. 
 

 



Cláusula Oitava 

Revisão 

O presente contrato pode ser modificado ou revisto nos termos do artigo 21º, do Decreto-Lei nº 

273/2009, 1 de outubro. 

Cláusula Nona 

Suspensão 

Os benefícios financeiros concedidos ao abrigo do presente contrato suspendem-se se a 

entidade beneficiária se encontrar, em qualquer momento, em situação de incumprimento das 

suas obrigações tributárias ou para com a segurança social. 

 

Cláusula Décima 

Cessação e incumprimento 

1. A vigência do presente contrato cessa: 

a. Quando esteja concluído o programa de desenvolvimento desportivo que constitui o 

seu objeto; 
 

b. Quando, por causa não imputável à entidade responsável pela execução do 

programa, se torne objetiva e definitivamente impossível a realização dos seus 

objetivos; 
 

c. Quando a entidade concedente do apoio exerça o seu direito de resolver o contrato; 
 

d. Quando, não forem apresentados os documentos a que se refere o nº 2 do artigo 

25º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 outubro; 

 

2. A cessação do contrato efetua-se através de notificação dirigida à parte outorgante, no 

prazo máximo de 30 dias a contar do conhecimento do facto que lhe serve de 

fundamento. 
 

3. O incumprimento pela Segunda Outorgante de uma ou mais condições estabelecidas 

no presente Contrato-Programa constitui causa de rescisão direta e automática por 

parte da Primeira Outorgante e implica, a devolução dos montantes recebidos, na 

percentagem da sua não utilização por referência direta ao objeto contratual 

propugnado na Cláusula Primeira, sem prejuízo das devidas indemnizações a pagar à 

Primeira Outorgante pelo uso indevido e danos eventualmente sofridos. 

 

4. O incumprimento do presente Contrato-Programa pela Segunda Outorgante constitui 

impedimento para a atribuição por parte do Município de novo apoio financeiro ou 

não financeiro, durante o período que vier a ser estabelecido pelo órgão executivo. 

 

Cláusula Décima Primeira 

Direito à restituição 

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



 

Cláusula Décima Segunda 

Publicidade 

O presente contrato deve ser publicitado nos termos do nº 1 do artigo 27º do Decreto-Lei nº 

273/2009, de 1 outubro. 

Cláusula Décima Terceira 

Omissões 

Nos casos omissos é aplicável o regime jurídico dos contratos programa de desenvolvimento 

desportivo, aprovado pelo Decreto-lei nº 273/2009, de 1 de outubro, e as demais normas de 

direito administrativo. 

 

Cláusula Décima Quarta 

Entrada em vigor  

O presente contrato entra em vigor a partir da data da sua publicitação, nos termos do artigo 

14º do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro. 

O presente acordo que vai ser assinado pelas partes consta de dois exemplares, ambos fazendo 

igualmente fé, e ficando um exemplar na posse de cada um dos Outorgantes. 

 

Loures, xx  de Março de 2021 

Município de Loures  Associação de Atletismo de Lisboa 

   

Presidente da Câmara  Presidente da Direção 

Bernardino Soares  Luis Jesus 
 

 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 197/2021 

 

 

 

MINUTA DO PROTOCOLO  

 

A CELEBRAR ENTRE  

 

O 

  

MUNICÍPIO DE LOURES  

 

E AS  

 

ENTIDADES PARCEIRAS 

 

 

(CONSTITUIÇÃO DA PLATAFORMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO 

PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES DO CONCELHO DE LOURES) 



 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO  

 

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, com poderes para o ato, adiante designada por MUNICÍPIO 

ou PRIMEIRA CONTRAENTE. 

E 

Freguesia de Bucelas, pessoa coletiva n.º 506 651 517, com sede no Largo Espírito Santo, 2670 

– 555 Bucelas, neste ato representada pelo Ex.mo Senhor Élio Alexandre Capricha Matias, na 

qualidade de Presidente da Junta de Freguesia, com poderes para o ato, adiante designada por 

SEGUNDA CONTRAENTE. 

 

Freguesia de Fanhões, pessoa coletiva n.º 505 254 107, com sede no Largo da Igreja, 2670 – 709 

Fanhões, neste ato representada pelo Ex.mo Senhor Jorge Manuel Duarte Simões, na qualidade 

de Presidente da Junta de Freguesia, com poderes para o ato, adiante designada por TERCEIRA 

CONTRAENTE. 

 

Freguesia de Loures, pessoa coletiva n.º 506 849 171, com sede na Rua Manuel Francisco 

Soromenho, nº 50, 2670-452, neste ato representada pela Ex.ma Senhora Orlanda Maria Oliveira 

Rodrigues, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia, com poderes para o ato, adiante 

designada por QUARTA CONTRAENTE. 

 

Freguesia de Lousa, pessoa coletiva n.º 507 084 233, com sede na Rua Heróis do Ultramar, nº 

39 C, 2670 – 759 Lousa LRS, neste ato representada pelo Ex.mo Senhor Nélson César Gonçalves 

Batista, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia, com poderes para o ato, adiante 

designada por QUINTA CONTRAENTE. 

 

União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, pessoa coletiva n.º 510 835 384, com 

sede no Largo Engenheiro Armando Bandeira Vaz, nº 5, 2680 – 103 Camarate, neste ato 

representada pelo Ex.mo Senhor Renato Joaquim Alves, na qualidade de Presidente da Junta de 

Freguesia, com poderes para o ato, adiante designada por SEXTA CONTRAENTE. 

 

 



 
 

União de Freguesias de Moscavide e Portela, pessoa coletiva n.º 510 838 162, com sede na Rua 

António Maria Pais, nº 6, 1885 - 001 Moscavide, neste ato representada pelo Ex.mo Senhor 

Ricardo Jorge Monteiro Lima, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia, com poderes 

para o ato, adiante designada por SÉTIMA CONTRAENTE. 

 

União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho, pessoa coletiva n.º 510 839 355, com sede no 

Largo 1º de Maio, nº 1, 2685 – 099 Sacavém, neste ato representada pelo Ex.mo Senhor Carlos 

Manuel Alves Gonçalves, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia, com poderes para 

o ato, adiante designada por OITAVA CONTRAENTE. 

 

União de Freguesias de Santa Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela, pessoa coletiva n.º 

510 839 533, com sede na Praceta Aviador Plácido de Abreu, nº 7 A, 2690 -521 Santa Iria de 

Azóia, neste ato representada pelo Ex.mo Senhor Nuno Filipe Ferreira dos Santos Leitão, na 

qualidade de Presidente da Junta de Freguesia, com poderes para o ato, adiante designada por 

NONA CONTRAENTE. 

 

União de Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, pessoa coletiva n.º 510 839 657, com 

sede na Avenida Eng.º Adão Barata, nº 18, 2660 – 179 Santo Antão do Tojal, neste ato 

representada pelo Ex.mo Senhor João da Silva Florindo, na qualidade de Presidente da Junta de 

Freguesia, com poderes para o ato, adiante designada por DÉCIMA CONTRAENTE. 

 

União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, pessoa coletiva n.º 510 839 665, 

com sede na Rua José Afonso, nº 1 A/B, 2660 – 278 Santo António dos Cavaleiros, neste ato 

representada pela Ex.ma Senhora Glória Maria Trindade, na qualidade de Presidente da Junta de 

Freguesia, com poderes para o ato, adiante designada por DÉCIMA PRIMEIRA CONTRAENTE. 

 

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, nº 77, 1700 – 163 Lisboa, neste ato 

representada pelo Ex.mo Senhor Luis Augusto Coelho Pisco, na qualidade de Presidente do 

Conselho Diretivo, com poderes para o ato, adiante designada por DÉCIMA SEGUNDA 

CONTRAENTE. 

 

 



 

Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP), pessoa coletiva n.º 501 442 600, com 

sede na Rua Xabregas, 52, 1949 – 003 Lisboa, neste ato representada pelo Ex.mo Senhor (aguarda 

informação), na qualidade de (aguarda informação), com poderes para o ato, adiante designada 

por DÉCIMA TERCEIRA CONTRAENTE. 

 

Agrupamento de Escolas de Bobadela, pessoa coletiva n.º 600 079 694, com sede na Escola 

Básica da Bobadela, sita na Praceta Miguel Torga, 2695 – 008 Bobadela, neste ato representada 

pela Ex.ma Senhora Fernanda Maria Cola de Jesus Pereira de Almeida, na qualidade de Diretora 

do Agrupamento de Escolas, com poderes para o ato, adiante designado por DÉCIMA QUARTA 

CONTRAENTE. 

 

Agrupamento de Escolas General Humberto Delgado, pessoa coletiva n.º 600 079 899, com 

sede na Escola Secundária José Cardoso Pires, Rua Vergílio Ferreira, Torres da Bela Vista, 2660 – 

350 Santo António dos Cavaleiros, neste ato representado pela Ex.ma Senhora Isabel Cristina 

Almeida Lopes Filipe Colaço Dias, na qualidade de Subdiretora do Agrupamento de Escolas, com 

poderes para o ato, adiante designado por DÉCIMA QUINTA CONTRAENTE. 

 

Agrupamento de Escolas Maria Keil, pessoa coletiva n.º 600 079 198, com sede na Rua das 

Escolas, 2680 – 321 Apelação, neste ato representado pelo Ex.mo Senhor Nuno Jorge Queiroz 

Correia, na qualidade de Diretor do Agrupamento de Escolas, com poderes para o ato, adiante 

designado por DÉCIMA SEXTA CONTRAENTE. 

 

Associação para o Ensino Profissional em Transportes e Logística (AEPTL/IPTRANS), pessoa 

coletiva n.º 504 654 373, com sede na Rua Carolina Michaelis de Vasconcelos, s/nº, 2670 – 526 

Loures, neste ato representada pelos Ex.mos Senhores Carla Maria Pinto Sousa da Cruz e José 

Paulo Gonçalves Ribeiro Lopes, na qualidade de Vogais da Direção, com poderes para o ato, 

adiante designada por DÉCIMA SÉTIMA CONTRAENTE. 

 

Associação Nacional de Educação Artística e Cultural (ANEAC), pessoa coletiva 5 n.º 01 422 692, 

com sede na Rua Alexandre Herculano, Catujal, 2680 – 402 Unhos, neste ato representada pela 

Ex.ma Senhora Elisabete Maria Santos Fernandes, na qualidade de Presidente da Direção, com 

poderes para o ato, adiante designada por DÉCIMA OITAVA CONTRAENTE. 

 

 



 
 

Associação Beneficente Ajuda (ABA), pessoa coletiva n.º 504 647 270, com sede na Rua Manuel 

Mourisca “Pavilhões Vida Fixe” Apartado 1054, 2671 – 801 Santo António dos Cavaleiros, neste 

ato representada pela Ex.mo Senhor João Tito Rosendo Machado Silva, na qualidade de 

Presidente da Direção, com poderes para o ato, adiante designada por DÉCIMA NONA  

CONTRAENTE. 

 

Associação para a Mudança e Representação Transcultural (AMRT), pessoa coletiva n.º 503 

107 344, com sede na Estrada Militar Talude nº62, Catujal, 2680 – 601 Unhos, neste ato 

representada pela Ex.ma Senhora Sandra Helena Vieira Mendonça, na qualidade de Presidente 

da Direção, com poderes para o ato, adiante designada por VIGÉSIMA CONTRAENTE. 

 

Associação de Promotores de Saúde, Ambiente e Desenvolvimento Sócio Cultural 

(PROSAUDESC), pessoa coletiva n.º 504 922 548, com sede na Urbanização Terraços da Ponte, 

Lote 20 R/C, 2685 – 893 Sacavém, neste ato representada pela Ex.ma Senhora Maria Virgínia de 

Almeida Neto, na qualidade de Vogal da Direção, com poderes para o ato, adiante designada 

por VIGÉSIMA PRIMEIRA CONTRAENTE. 

 

Associação Unida e Cultural da Quinta do Mocho (AUCQM), pessoa coletiva n.º 503 539 490, 

com sede na Urbanização Terraços da Ponte, Avenida Amílcar Cabral, Lote 20 Bloco 2 R/C, 2685 

– 155 Sacavém, neste ato representada pelo Ex.mo Senhor Ângelo Cardoso Leal Andrade, na 

qualidade de Presidente da Direção, com poderes para o ato, adiante designada por VIGÉSIMA 

SEGUNDA CONTRAENTE. 

 

União de Juventude Angolana de Portugal (UJAP), pessoa coletiva n.º 504 078 240, com sede 

na Urbanização Terraços da Ponte, Lote 81 – 3º Esqº, 2685 – 160 Sacavém, neste ato 

representada pelo Ex.mo Senhor Adriano Bartolomeu Pedro, na qualidade de Presidente da 

Direção, com poderes para o ato, adiante designada por VIGÉSIMA TERCEIRA CONTRAENTE. 

 

União de Refugiados em Portugal (UREP), pessoa coletiva n.º 514 171 766, com sede na Praceta 

dos Heróis de Aljubarrota, 1 R/C Esq.º, 2695 – 704 São João da Talha, neste ato representada 

pelo Ex.mo Senhor Ahmed Mohamed Abdalla, na qualidade de Presidente da Direção, com 

poderes para o ato, adiante designada por VIGÉSIMA QUARTA CONTRAENTE. 

 



 
 

Conselho Português para os Refugiados (CPR), pessoa coletiva n.º 503 013 862, com sede na 

Quinta do Pombeiro, Casa Senhorial Norte, Azinhaga do Pombeiro s/nº, 1900 – 793 Lisboa, neste 

ato representado pelos Ex.mos Senhores Mónica d´Oliveira Farinha e Tito Campo e Matos, na 

qualidade de Presidente e Vice-Presidente da Direção, com poderes para o ato, adiante 

designada por VIGÉSIMA QUINTA CONTRAENTE. 

 

Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Purificação de Sacavém, pessoa coletiva n.º 

500 105 979, com sede na Praça da República, 2685 – 105 Sacavém, neste ato representado pela 

Ex.ma Senhora Ana Rita Maurício Leitão, na qualidade de membro do Conselho Pastoral da 

Paróquia, com poderes para o ato, adiante designada por VIGÉSIMA SEXTA CONTRAENTE. 

 

Shiv Mandir Portugal – Templo Hindú, pessoa coletiva n.º 592 016 986, com sede na 

Urbanização Torres da Bela Vista, Rua José Afonso UN 6 A, 2660 – 268 Santo António dos 

Cavaleiros, neste ato representado pelo Ex.mo Senhor Kantilal Vallabhdas, na qualidade de 

Presidente do Conselho Administrativo, com poderes para o ato, adiante designado por 

VIGÉSIMA SÉTIMA CONTRAENTE. 

 

Sendo adiante também designadas em conjunto por CONTRAENTES; 

 

Considerando que: 

I. De acordo com as recomendações da Agenda Comum para a Integração de Nacionais de 

Países Terceiros (COM (2011) 455 final) a integração faz-se a nível local; 

II. Nesse mesmo sentido, mais recentemente, na operacionalização do Plano Estratégico para 

as Migrações (PEM – 2015/2020), concluiu-se que o desenvolvimento de políticas de integração 

ao nível local promove-se através de contextos de participação favoráveis na base de processos 

de desenvolvimento comunitário; 

III. É importante definir uma visão e atuação estratégica para o fenómeno migratório no 

concelho, que reconheça a diversidade e promova a inclusão como fator de desenvolvimento 

local sustentável; 

IV. Os Planos Municipais para a Integração de Migrantes são documentos que incorporam as 

estratégias de atuação concertadas das diferentes entidades que atuam na área das migrações, 



 

a nível local, e que concorrem para a concretização do processo multivetorial de integração dos 

imigrantes na sociedade portuguesa; 

V. Os pressupostos do Plano Municipal para a Integração de Migrantes no que concerne ao 

processo participativo, que invocam todos os intervenientes relevantes, a nível territorial, para 

uma participação efetiva, pressupõem a constituição de uma plataforma de conceção, 

monitorização e avaliação do Plano, que venha a funcionar como órgão consultivo das políticas 

de acolhimento e integração de migrantes no concelho, mobilizando todos as entidades e 

agentes da sociedade civil para a adesão à mesma; 

VI. Os municípios têm competências no âmbito da colaboração no apoio a programas e 

projetos de interesse municipal, em parceria com entidades da administração central, de acordo 

com o previsto no artigo 33.º, n.º 1, alínea r) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com a última 

redação em vigor;  

VII. A ação social é também uma das atribuições dos municípios, de acordo com o consignado 

na alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º do mesmo diploma legal. 

 
É livremente celebrado e mutuamente aceite, nos termos e condições aqui definidos, o presente 

Protocolo de colaboração, que se rege pelos considerandos acima e pelas cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Objeto 

O presente Protocolo visa a criação da Plataforma de acompanhamento e monitorização do 

Plano Municipal para a Integração de Migrantes do Concelho de Loures, representativa de todos 

os cidadãos no território (doravante designada por Plataforma). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Objetivos da Plataforma 

1. A Plataforma será responsável pelo Plano Municipal para a Integração de Migrantes do 

concelho de Loures (doravante designado por Plano), desde a fase de conceção até à sua 

implementação e avaliação. 

2. A Plataforma funcionará como órgão consultivo e de monitorização das políticas locais na 

área das migrações. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Obrigações do Município 



 

Para a prossecução do Plano, o Município de Loures prestará a colaboração que venha a ser 

considerada adequada, designadamente na presidência e dinamização da Plataforma prevista 

no presente Protocolo. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

Obrigações das CONTRAENTES 

As CONTRAENTES comprometem-se a participar ativamente nos trabalhos da Plataforma, 

nomeadamente nas atividades necessárias ao planeamento, implementação, monitorização e 

avaliação do Plano Municipal para a Integração de Migrantes, no âmbito das suas competências 

e atribuições. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

Atribuições e Competências 

São atribuições e competências da Plataforma: 

a) Participar na conceção, aprovar, monitorizar e avaliar o Plano local de integração; 

b) Fazer propostas de alteração ao plano; 

c) Potenciar os benefícios das dinâmicas migratórias para o desenvolvimento local da região; 

d) Discutir temas ligados à temática das migrações no local, em termos de acolhimento e 

integração; 

e) Garantir a participação dos migrantes nas políticas locais a respeito das migrações e da 

promoção da diversidade, nas diferentes vertentes; 

f) Promover a articulação entre parceiros, incluindo administração (central e local), instituições 

e empresas; 

g) Potenciar iniciativas facilitadoras da boa execução do Plano, nomeadamente através da 

mobilização das pessoas singulares e coletivas que sejam fundamentais para a sua 

concretização; 

h) Contribuir para uma melhor compreensão do fenómeno migratório ao nível local; 

i) Assegurar uma melhor correspondência entre necessidades e oferta migratória; 

j) Contribuir para a divulgação do plano, e da respetiva implementação, a nível local, seja junto 

da opinião pública, seja dos profissionais das diferentes organizações públicas e privadas que, 

de forma direta ou indireta, tenham atribuições na integração de migrantes e na promoção da 

diversidade. 

 

CLÁUSULA SEXTA 



 

Estruturas Operativas 

1. A Plataforma funciona com as seguintes estruturas operativas:  

a) Equipa de Coordenação, constituída por representante das seguintes CONTRAENTES: 

Município de Loures; União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação e Associação 

Beneficente de Ajuda; 

b) Conselho de Parceiros, que integra um representante, com poder de decisão, de cada 

Entidade CONTRAENTE. 

2. A presidência da Plataforma é assumida pelo presidente da Câmara Municipal de Loures, 

podendo esta ser delegada num Vereador da Câmara de Loures, sem faculdade de 

subdelegação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Conselho de Parceiros 

1. O Conselho de Parceiros é constituído por todos os representantes (devidamente 

credenciados), de todos os organismos, entidades, instituições e outros, que tenham aderido ou 

venham a aderir à Plataforma. 

2. Poderão ainda integrar a Plataforma outras entidades, tendo em vista a prossecução dos 

objetivos previstos no presente Protocolo, mediante interesse manifestado por escrito ao 

Presidente e aprovação em plenário, através da celebração de adenda ao mesmo. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

Equipa de Coordenação 

A Equipa de Coordenação tem como função acompanhar e dinamizar os trabalhos da 

Plataforma, nomeadamente: 

a) Convocar por e-mail as reuniões com pelo menos uma semana de antecedência; 

b) Dinamizar as reuniões; 

c) Definir a ordem de trabalhos das reuniões; 

d) Dinamizar, em conjunto com os restantes parceiros, o planeamento, implementação, 

monitorização e avaliação do Plano; 

e) Arquivar a documentação de trabalho. 

 

CLÁUSULA NONA 

Funcionamento do Conselho de Parceiros 



 

1. O Conselho de Parceiros da Plataforma funciona em plenário reunindo ordinariamente 2 

vezes por ano. 

2. O Conselho de Parceiros reúne extraordinariamente sempre que necessário, por iniciativa do 

presidente, ou a pedido de um terço dos seus membros.  

3. O Conselho de Parceiros reúne à hora marcada com a maioria do número de representantes 

ou meia hora depois com qualquer número de presenças. 

4. As deliberações do Conselho de Parceiros são tomadas por maioria dos membros presentes, 

e em caso de empate, o Presidente tem voto de qualidade. 

5. De cada reunião é lavrada ata que será remetida e cada membro do Conselho de Parceiros, 

devendo a mesma ser apreciada, considerando-se tacitamente aprovada no caso de ausência 

de proposta de alterações nos 15 dias subsequentes. 

6. Além dos elementos do Conselho de Parceiros podem participar pontualmente no plenário 

nacionais de países terceiros e/ou seus representantes e outros intervenientes relevantes neste 

âmbito, sem direito a voto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

Proteção de Dados 

No âmbito da operacionalização do presente Protocolo, e para além da cessação da sua vigência 

quando exigido, os Contraentes comprometem-se a observar o regime vertido no Regulamento 

(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de  27 de abril de 2016, relativo à proteção 

das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 

desses dados (Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, RGPD), e na Lei n.º 58/2019, de 8 de 

agosto, que o executa na ordem jurídica nacional. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Dúvidas e Omissões 

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

serão resolvidas casuisticamente, por acordo entre as partes segundo o princípio geral da 

interpretação mais favorável à prossecução do seu objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

Revogação 

O presente Protocolo pode ser revogado em qualquer momento, por acordo expresso das 

partes, reduzido a escrito. 



 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

Denúncia e Resolução 

1. O presente Protocolo pode ser denunciado por qualquer das CONTRAENTES, com um aviso 

expresso e prévio de 30 dias para a data de produção de efeitos, sem prejuízo de ficar 

assegurada a realização das atividades em curso, caso seja possível. 

2. O incumprimento por qualquer dos CONTRAENTES do presente Protocolo dá direito à sua 

resolução, sem prejuízo eventual ressarcimento, nos termos da lei. 

3. O/s Contraentes não inadimplentes concedem um prazo não inferior a 20 dias para 

regularização da situação de incumprimento, sob pena de resolução. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

Revisão 

O presente Protocolo pode ser objeto de revisão, por acordo expresso dos CONTRAENTES, 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 

às outras CONTRAENTES. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

Vigência 

O presente Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e vigorará durante o período de 

vigência do Plano, incluindo o período de avaliação final.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

Aceitação 

As CONTRAENTES aceitam para si, os termos e forma expressos, comprometendo-se a cumprir 

integralmente as respetivas condições e cláusulas. 

 

Celebrado em Loures, aos ____ de _________ de 2021, em ____ exemplares destinando-se cada 

um dos exemplares do protocolo a cada uma das CONTRAENTES. ---------------------------------------   

 

 



 

 

 

PRIMEIRA CONTRAENTE 

 

___________________________________________________ 

(Bernardino José Torrão Soares) 

 

SEGUNDA CONTRAENTE 

 

___________________________________________________ 

(_____) 

TERCEIRA CONTRAENTE 

 

___________________________________________________ 

(_____) 

…… 
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ANEXO 
REGRAS PARA A ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À HABITAÇÃO JOVEM EM LOURES 

 
CAPÍTULO I 

Disposições gerais 
 

Artigo 1.º 
Objeto 

O presente Anexo cria e regula a atribuição de apoio financeiro à habitação jovem na área do 
concelho de Loures. 

 
Artigo 2.º 
(Âmbito) 

1. O presente Anexo regula a concessão de apoio à fixação de residência de jovens na área do 
concelho de Loures, consubstanciado na modalidade de arrendamento ou aquisição de imóvel 
com recurso a crédito, por jovens, destinado a habitação própria permanente, mediante a 
concessão de uma subvenção mensal. 

2. Podem beneficiar do presente apoio, tanto os candidatos que residem fora e pretendem 
passar a residir no concelho, como aqueles que já residem no concelho. 

 
Artigo 3.º 

(Conceitos) 
Para efeitos do presente Anexo, entende -se por: 

a) «Residência permanente» a habitação onde os jovens ou os membros do agregado jovem 
residem de forma estável e duradoura e que constitui o respetivo domicílio para todos os 
efeitos, incluindo os fiscais;  

b) «Renda» a prestação mensal devida pelo arrendamento ou pelo crédito bancário;  

c) «Renda máxima admitida (RMA)» o valor máximo da renda estabelecida para cada zona 
do País; 

d) «Taxa de esforço» o valor em percentagem resultante da relação entre o valor da renda 
mensal devida pela habitação e o valor correspondente à soma dos rendimentos brutos 
auferidos pelo jovem e por todos os membros do agregado. 

 
Artigo 4.º 

(Beneficiários) 
1. Podem beneficiar do presente apoio financeiro: 

a) Jovens com idade igual ou superior a 18 anos e igual ou inferior a 35 anos; 
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b) Jovens em coabitação, com idade igual ou superior a 18 anos e igual ou inferior a 35 anos, 
partilhando uma habitação para residência permanente dos mesmos. 

2. O agregado jovem integra o conjunto de pessoas que vivem em comunhão de habitação, 
formado por um ou mais jovens ou por um casal de jovens e as seguintes pessoas: os 
dependentes, assim considerando os filhos, adotados e enteados, menores não emancipados, 
ascendentes, bem como os menores sob tutela e os irmãos, maiores ou emancipados, que não 
aufiram de qualquer rendimento. 

3. Os limites de idade reportam-se ao 1.º dia do período da candidatura. 
 

Artigo 5.º 
(Rendimento mensal bruto) 

1. Considera-se rendimento mensal bruto (RM) o valor correspondente à soma dos 
rendimentos brutos, auferidos, por mês, pelo jovem e por todos os membros do agregado, 
definidos de acordo com o disposto nos n.os 3 a 7. 

2. Integram, ainda, o rendimento mensal bruto (RM): 

a) As bolsas e os prémios atribuídos aos jovens no exercício de atividades científicas, 
culturais e desportivas;  

b) Quaisquer outras prestações compensatórias da perda ou inexistência de rendimentos, 
garantidas pelo sistema previdencial ou pelo subsistema de solidariedade da segurança 
social, ou garantidas por outros sistemas de proteção social obrigatória. 

3. Considera-se rendimento mensal bruto, do candidato ou dos membros do agregado jovem, 
o correspondente a 1/12 do respetivo rendimento anual bruto no ano imediatamente anterior 
ao da candidatura, incluindo, nos casos de rendimentos da categoria A, os montantes relativos 
aos duodécimos referentes aos subsídios de férias e de Natal recebidos. 

4. Caso o candidato ou algum dos membros do agregado jovem tenham iniciado atividade 
profissional no decurso do 1.º semestre, considera-se rendimento mensal bruto o 
correspondente à divisão do rendimento anual bruto pelo número de meses em que 
efetivamente teve atividade, ao qual acrescem os duodécimos referentes aos subsídios de férias 
e de Natal recebidos, caso se aplique. 

5. Tratando-se de rendimentos da categoria B do CIRS enquadrados no regime simplificado, 
considera-se rendimento bruto o resultante da aplicação do coeficiente 0,2 ao valor das vendas 
de mercadorias e de produtos, bem como aos serviços prestados no âmbito de atividades 
hoteleiras e similares, restauração e bebidas e ao montante dos subsídios destinados à 
exploração que tenha por efeito compensar reduções nos preços de venda de mercadorias e 
produtos e do coeficiente 0,70 aos restantes rendimentos provenientes desta categoria, 
excluindo a variação de produção. 
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6. Tratando-se de rendimentos de categoria B, nos termos do CIRS, enquadrados no regime de 
contabilidade organizada, considera-se rendimento bruto o resultado líquido do exercício 
apurado.  

7. No caso dos jovens titulares de rendimentos das categorias A e B, à data da candidatura, o 
rendimento mensal bruto calcula-se por aplicação cumulativa das regras constantes dos n.os 3 e 
4 para os rendimentos tributados na categoria A e dos n.os 3 a 6 para os rendimentos tributados 
na categoria B. 

8. Para os efeitos previstos no n.º 1, as importâncias auferidas pelos bolseiros, pelos  
beneficiários de prestações compensatórias da perda ou inexistência de rendimentos, 
garantidas pelo sistema previdencial ou pelo subsistema de solidariedade da segurança social, 
ou garantidas por outros sistemas de proteção social obrigatória, são contabilizadas no 
apuramento dos rendimentos do candidato ou dos membros do agregado jovem, considerando-
-se o rendimento mensal bruto o correspondente a 1/12 dessas mesmas importâncias 
concedidas no ano imediatamente anterior ao da candidatura, sem prejuízo das necessárias 
adaptações sempre que se verifique o disposto no n.º 4 do presente artigo.  

9. Aos jovens candidatos em regime de coabitação é aplicável o disposto nos números 
anteriores sobre os rendimentos de todos os jovens, com as necessárias adaptações. 

 

Artigo 6.º 
(Tipologia) 

1. Para efeito de acesso à atribuição do apoio previsto no presente Anexo é considerada 
adequada à dimensão do agregado familiar a habitação cuja tipologia respeite os limites 
estabelecidos no quadro seguinte, de acordo com o disposto no Quadro III do Anexo da portaria 
n.º 277-A/2010, de 21 de maio: 
 

Pessoas Tipologia 

1 a 2 Até T2 

3 Até T3 

4 a 6 Até T4 

≥ 7 T5 ou superior 

 
2. Se a tipologia da habitação não corresponder à dimensão do agregado familiar, de acordo 
com o previsto no número anterior, a renda a considerar, para efeitos de cálculo do apoio 
financeiro é o valor da renda máxima admitida para a tipologia adequada, constante na tabela 
do artigo seguinte. 
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Artigo 7.º 
(Renda) 

Para efeito da concessão de apoio financeiro, o valor da renda máxima admitida (RMA) é o 
constante da tabela da renda máxima admitida para o ano de 2021 para o concelho de Loures, 
de acordo com o disposto na portaria n.º 277-A/2010, de 21 de maio:  
 

Tipologia RMA 

T0 e T1 578,00 € 

T2 e T3 752,00 € 

T4 ou superior 865,00 € 
 

CAPÍTULO II 
Candidatura 

 
Artigo 8.º 

(Requisitos) 
1. A candidatura ao apoio financeiro à habitação jovem na área do concelho de Loures depende 
do cumprimento dos seguintes requisitos: 

a) Todos os jovens ou membros do agregado jovem terem ou virem a ter residência 
permanente na habitação a que se refere a candidatura; 

b) Nenhum dos jovens ou membros do agregado jovem ser, no momento da entrega dos 
elementos definitivos, proprietário/a, usufrutuário/a ou detentor/a, a outro título, de 
prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano destinado a habitação, localizado 
na Área Metropolitana de Lisboa, desde que o imóvel seja adequado a satisfazer o fim 
habitacional do agregado e não constitua residência permanente de terceiros com 
direitos legais ou contratuais sobre o mesmo; 

c) Nenhum dos jovens ou membros do agregado jovem ser parente ou afim do senhorio na 
linha reta ou linha colateral; 

d) O RM do jovem ou do agregado não ser superior a quatro vezes o valor da retribuição 
mínima mensal garantida (RMMG) na aceção prevista no n.º 1 do artigo 273.º do Código 
do Trabalho;  

e) A soma dos rendimentos brutos auferidos pelo jovem e por todos os membros do 
agregado jovem ser compatível com uma taxa de esforço máxima de 60 %. 

2. São, ainda, requisitos da candidatura: 

a) Ser titular de contrato de mútuo bancário para aquisição de habitação própria 
permanente ou de declaração emitida pela instituição que irá conceder o crédito para a 



Página 5 de 14 
 

aquisição da habitação, de contrato de arrendamento ou de contrato-promessa de 
arrendamento;  

b) Apresentar documento comprovativo do pagamento da prestação bancária ou 
documento emitido pela instituição de crédito com a definição do valor da futura 
prestação, o último recibo de renda ou contrato-promessa com a definição da futura 
renda. 

3. O acesso ao apoio financeiro depende, ainda, da completa instrução do pedido de 
candidatura com os elementos e documentos identificados no artigo seguinte. 

4. O beneficiário do apoio deve cumprir os requisitos do presente artigo durante todo o período 
em que recebe a subvenção, devendo comunicar ao Município qualquer alteração.  

 
Artigo 9.º 

(Instrução das candidaturas) 
A apresentação das candidaturas é efetuada pelos candidatos no Balcão Único, em 
https://balcaounico.cm-loures.pt, através de preenchimento eletrónico do formulário (anexo II) 
e da digitalização dos seguintes documentos: 

a) Contrato de arrendamento ou contrato-promessa de arrendamento; 

b) No caso de apresentação do contrato de arrendamento, o último recibo de renda ou 
documento comprovativo do respetivo pagamento; 

c) Contrato de mútuo bancário para aquisição de habitação própria permanente ou 
declaração emitida pela instituição que irá conceder o crédito para a aquisição da 
habitação, onde expressamente constem as condições, o valor da futura prestação 
mensal do crédito e a referência ao período de carência; 

d) No caso de apresentação do contrato de mútuo bancário para aquisição de habitação 
própria permanente, comprovativo de despesa relativa à prestação mensal do crédito; 

e) Documento de identificação pessoal do candidato e de todos os membros do agregado 
familiar; 

f) Declaração de IRS relativa ao ano imediatamente anterior ao da candidatura, sem prejuízo 
do disposto nos números seguintes; 

g) Comprovativo dos vencimentos auferidos, bem como dos subsídios de férias e de Natal 
recebidos, até ao momento da candidatura, no caso do candidato ou algum dos membros 
do agregado terem iniciado atividade profissional no decurso do 1.º semestre; 

h) Os elementos do agregado familiar isentos de apresentação de IRS, deverão entregar uma 
certidão comprovativa, emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira, que comprove a 
isenção, cumulativamente com os comprovativos dos rendimentos auferidos, nos últimos 
doze meses anteriores à candidatura;  
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i) Comprovativos da atribuição de bolsas ou prémios no exercício de atividades científicas, 
culturais ou desportivas e de quaisquer outras prestações compensatórias da perda ou 
inexistência de rendimentos, garantidas pelo sistema previdencial ou por outros sistemas 
de proteção social obrigatória; 

j) Declaração emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira comprovativa da existência ou 
não existência de bens imóveis, propriedade dos membros do agregado familiar 
respetivo; 

k) Declaração de início de atividade ou contrato de trabalho, nos casos previstos no n.º 4 do 
artigo 5.º; 

l) Opcionalmente, comprovativo da existência de elementos do agregado jovem portadores 
de deficiência e do respetivo grau de incapacidade; 

m) Opcionalmente, comprovativo de candidatura ao programa de apoio financeiro Porta 65 
– Arrendamento por jovens e como a candidatura não foi aprovada por falta de 
orçamento. 

 
Artigo 10.º 

(Não cumulação de apoios) 
Os candidatos ao apoio financeiro não podem acumular esse apoio com quaisquer outras formas 
de apoio público à habitação, nem ter dívidas decorrentes de anteriores concessões de apoios 
desta natureza. 

 
Artigo 11.º 

(Hierarquização das candidaturas) 
1. As candidaturas formalizadas estão sujeitas a aprovação pelo Presidente da Câmara 
Municipal, de acordo com uma determinada ordem de precedência, até ao limite das verbas 
fixado para o apoio a atribuir, de acordo com o estabelecido nos números seguintes.  

2. As candidaturas são apreciadas com base nas informações prestadas pelos candidatos no 
formulário submetido no Balcão Único, sendo hierarquizadas por ordem decrescente das 
pontuações finais resultantes da soma das pontuações parciais atribuídas ao agregado nos 
termos do quadro II e quadro III (anexo I), dando-se preferência às candidaturas dos jovens que 
concorreram ao programa de apoio financeiro Porta 65 – Arrendamento por jovens e cuja 
candidatura não tenha sido aprovada por falta de orçamento. 

3. Em caso de igualdade de pontuação de candidaturas, é classificada em primeiro lugar a que 
apresentar menor rendimento mensal bruto (RM) e, no caso de a igualdade persistir, a do 
agregado com maior número de elementos. 
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4. No caso do número anterior, se a igualdade se mantiver, o desempate será decidido 
atendendo, e por ordem decrescente, ao número de dependentes portadores de deficiência 
física, motora ou psíquica e ao número de dependentes menores de idade. 

 
Artigo 12.º 

(Obrigações dos Beneficiários) 
Em relação aos apoios financeiros concedidos, os Beneficiários comprometem-se a:  

a) Proceder à entrega mensal de recibo de renda ou de documento comprovativo do 
pagamento da prestação bancária até ao dia 10 de cada mês; 

b) Não utilizar os valores postos à sua disposição para fins diferentes dos previstos no contrato;  

c) Informar a Câmara Municipal, no prazo máximo de 10 dias a contar da data da sua ocorrência, 
sobre a concessão de outros apoios para o mesmo fim;  

d) Informar a Câmara Municipal, no prazo máximo de 10 dias a contar da data da sua ocorrência, 
sobre a alteração das circunstâncias que estiveram na base da atribuição do apoio financeiro;  

e) Comunicar imediatamente à Câmara, a ocorrência de qualquer situação ou evento que possa 
prejudicar ou impedir o cumprimento das obrigações decorrentes da concessão do apoio.  

 
Artigo 13.º 

(Pluralidade de candidatos) 
1. Se durante a vigência da concessão do apoio financeiro algum dos membros do agregado 
deixar de residir na habitação, o apoio financeiro mantém-se em relação aos restantes, sem 
prejuízo dos efeitos das alterações verificadas, designadamente ao nível do RM dos jovens ou 
do agregado jovem. 

2. Se algum dos jovens deixar de residir na habitação durante a vigência do apoio financeiro, tal 
facto deve ser comunicado à Câmara Municipal, no prazo de 15 dias após a saída. 
 

Artigo 14.º 
(Formulário eletrónico) 

1. Devem constar do formulário eletrónico referido no n.º 1 do artigo 9.º todos os elementos 
necessários à verificação dos requisitos de acesso ao apoio financeiro, bem como outros 
elementos necessários à sua gestão, designadamente, o NIB da conta bancária a utilizar para 
efeito do pagamento do apoio financeiro. 

2. Na fase de apreciação das candidaturas, a Câmara Municipal pode solicitar aos candidatos os 
esclarecimentos que considere necessários, devendo estes responder, pelo mesmo meio, no 
prazo de cinco dias úteis a contar da data de envio do pedido. 
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3. Não são elegíveis as candidaturas que não estejam devidamente instruídas dentro dos prazos 
fixados pela Câmara Municipal nos termos do presente Anexo, sendo ainda objeto de rejeição 
aquelas que nos termos do número anterior não respondam adequada e atempadamente aos 
pedidos de esclarecimento. 
 

Artigo 15.º 
(Período de candidatura) 

1. Tendo presente os limites orçamentais previstos para o presente apoio financeiro, será 
aberto um período para apresentação de candidaturas, que decorre do dia 1 de junho ao dia 31 
de julho de 2021. 

2. Se o prazo para apresentação das candidaturas terminar em dia não útil, o mesmo é 
prorrogado até ao primeiro dia útil seguinte. 

3. A aprovação das candidaturas atribui o direito ao apoio financeiro para 12 meses, de 
dezembro de 2021 a novembro de 2022. 
 

Artigo 16.º 
(Aprovação das candidaturas) 

1. As candidaturas ao presente apoio financeiro são aprovadas pelo Presidente da Câmara, 
sendo elaborada uma lista provisória de candidaturas aprovadas até ao dia 15 de setembro de 
2021. 

2. Após a aprovação provisória das candidaturas, os beneficiários possuidores de contrato-
promessa de arrendamento ou de declaração emitida pela instituição que irá conceder o crédito 
para a aquisição da habitação, terão até ao final do mês de outubro para entrega da digitalização 
dos documentos definitivos previstos nas alíneas a) a d) do artigo 9.º. 

3. As candidaturas cujos jovens ou membros do agregado jovem sejam, no momento da 
candidatura, proprietários/as, usufrutuários/as ou detentores/as, a outro título, de prédio 
urbano ou de fração autónoma de prédio urbano destinado a habitação, localizado na Área 
Metropolitana de Lisboa, terão que proceder à entrega dos documentos comprovativos da 
venda do imóvel até ao final do mês de outubro. 

4. A Câmara Municipal elabora a lista definitiva das candidaturas aprovadas até ao dia 15 de 
novembro. 

5. As candidaturas que foram objeto de rejeição por não estarem devidamente instruídas, 
podem ainda proceder à entrega dos elementos em falta até ao final do mês de outubro. 

6. Será elaborada uma lista das candidaturas previstas no número anterior, as quais só serão 
objeto de apoio no caso de subsistir valor orçamental disponível, após determinação do valor 
necessário para apoiar as candidaturas entregues atempadamente.  
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7. A decisão da Câmara Municipal sobre o pedido de apoio financeiro é comunicada ao 
interessado por via eletrónica.  
 

CAPÍTULO III 
Apoio financeiro 

 
Artigo 17.º 

(Modelo do apoio financeiro) 
1. O apoio financeiro à habitação jovem em Loures é concedido sob a forma de subvenção 
mensal não reembolsável pelo período de 12 meses. 

2. A subvenção mensal corresponde a uma percentagem do valor da renda mensal, fixada com 
base na relação entre o RM dos jovens ou agregados jovens candidatos e a RMA. 

3. A subvenção mensal atribuída é calculada mediante a aplicação das percentagens 
estabelecidas no Quadro I (anexo I), ao valor da renda paga pelo jovem ou agregado jovem. 

4. Os escalões decorrem das pontuações finais resultantes das pontuações parciais atribuídas 
ao agregado nos termos do Quadro II (anexo I). 

5. A subvenção é de montante igual e paga por 12 vezes, até ao dia 5 de cada mês. 

6. O pagamento da subvenção é efetuado mediante transferência para o NIB indicado pelos 
jovens na candidatura. 

 
CAPÍTULO IV 

Gestão de dados 
 

Artigo 18.º 
(Dados pessoais) 

1. O Município, na sua qualidade de Responsável pelo Tratamento, procede ao tratamento dos 
dados pessoais dos participantes e interessados em aderir ao “apoio financeiro à habitação 
jovem em Loures”, nos termos do presente Anexo e nos termos da política de proteção de dados 
acessível em www.cm-loures.pt. 

2. A Ficha de Informação sobre Tratamento de Dados Pessoais está disponível em qualquer 
Balcão de Atendimento do Município, sendo disponibilizada a todos os candidatos ou 
interessados cujos dados são objeto de tratamento no momento da apresentação do Formulário 
de Candidatura.  

3. Todos os titulares de dados podem exercer os seus direitos de informação, de reclamação ou 
de proteção de dados, designadamente os direitos de acesso, retificação, oposição, limitação de 
tratamento, portabilidade ou apagamento, através de pedido de exercício desses direitos 
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formulado ao Encarregado da Proteção de Dados através do email protecaodedados@cm-
loures.pt ou, presencialmente, através do preenchimento do formulário de exercício de direitos 
disponível em qualquer Balcão de Atendimento do Município. 

4. Em caso de ocorrência de incidentes de violação de dados, qualquer interessado ou titular 
dos dados pode comunicar esse incidente ao Encarregado da Proteção de Dados através do 
email protecaodedados@cm-loures.pt ou, presencialmente, através do preenchimento do 
formulário de comunicação de incidentes disponível também em qualquer Balcão de 
Atendimento. 

5. Os titulares dos dados têm ainda o direito a apresentar reclamação diretamente à autoridade 
de controlo, devendo, nessa situação, contactar a Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

 
Artigo 19.º 

(Verificação de dados) 
Cabe à Câmara Municipal, sempre que necessário, solicitar por via eletrónica aos competentes 
serviços públicos, de acordo com a informação disponível em cada um deles, a verificação dos 
dados relativos aos rendimentos, à composição dos agregados e aos imóveis inscritos a favor 
destes, devendo aqueles serviços remeter, pela mesma via, a correspondente resposta 
preferencialmente no prazo de 15 dias. 
 

CAPÍTULO V 
Obrigações e fiscalização 

 

Artigo 20.º 
(Verificação e fiscalização) 

1. Os beneficiários do presente apoio financeiro estão sujeitos à verificação pela Câmara 
Municipal  do cumprimento das condições e dos deveres a que se vinculam para efeito de 
atribuição do apoio financeiro, designadamente quanto à entrega de elementos ou documentos 
e ao respeito pelas condições de acesso e de permanência no mesmo. 

2. Compete à Câmara Municipal efetuar as ações de fiscalização que considere necessárias para 
avaliar o cumprimento das obrigações pelos beneficiários, podendo, para efeito de apuramento 
dos factos, solicitar elementos diretamente àqueles ou utilizar o procedimento previsto no 
artigo 19.º. 
 

Artigo 21.º 
(Suspensão e cessação do apoio) 

1. No exercício das suas competências de gestão do apoio financeiro, a Câmara Municipal pode 
suspender a atribuição do mesmo, sempre que verifique existirem indícios da prática de atos ou 
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omissões por parte dos beneficiários contrários ao disposto no presente Anexo. 

2. A comprovação pelos jovens ou pelos membros do agregado jovem da regularidade do 
cumprimento das obrigações determina o reinício do processo de atribuição da subvenção e o 
pagamento dos valores relativos ao período da suspensão. 

3. A não apresentação da prova a que se refere o número anterior no prazo de 20 dias úteis a 
contar da data de receção da comunicação do Câmara Municipal para o efeito, determina a 
imediata cessação da atribuição do apoio financeiro, bem como a obrigação de devolução dos 
montantes recebidos a esse título desde a prática do ato ou omissão, acrescidos de 50 %, sem 
prejuízo de outras sanções legalmente aplicáveis ao caso. 

4. A Câmara Municipal pode ainda fazer cessar o apoio financeiro previsto neste Anexo, sempre 
que se verifiquem as seguintes causas: 

a) Os requisitos e condições de atribuição já não se verificam; 
b) O beneficiário não procedeu à entrega mensal do recibo de renda até ao dia 10; 
c) Prestação de falsas declarações pelo beneficiário ou omissão de dados relevantes; 
d) Quando ocorrer arrendamento, subarrendamento ou hospedagem do prédio objeto do 

apoio; 
e) Por morte do titular; 
f) Outros motivos considerados justificáveis. 

 
CAPÍTULO VI 

Disposições finais e transitórias 
 

Artigo 22.º 
(Apoio técnico) 

Para efeito de apresentação das candidaturas ao abrigo do presente Anexo, os jovens podem 
utilizar os meios técnicos e recorrer ao apoio existente no Balcão Único, em 
https://balcaounico.cm-loures.pt. 

 
Artigo 23.º 

(Dúvidas e omissões) 
1. As dúvidas que possam surgir na aplicação das presentes normas e na atribuição do apoio 
serão resolvidas pelo Presidente da Câmara, com prévia informação técnica dos serviços, 
mediante a legislação em vigor aplicável. 

2. As condições não previstas serão resolvidas pelo Presidente da Câmara, mediante 
informação dos serviços, segundo a legislação em vigor aplicável, e na falta de norma aplicar-se-
á a norma aplicável aos casos análogos. 
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Artigo 24.º 
(Comunicações) 

As comunicações entre os candidatos e a Câmara Municipal são preferencialmente efetuadas 
através do Balcão Único, em https://balcaounico.cm-loures.pt, podendo, porém, ser feitas por 
via postal ou outra quando tal se justifique e seja possível. 
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ANEXO I 

 

QUADRO I 

Escalão Número de pontos 
Valor do apoio à renda (percentagem) 

12 prestações 

1.º ≥ 180 e ≤ 240 50 

2.º ≥ 120 e ≤ 180 40 

3.º ≥ 90 e ≤ 120 30 

4.º < 90  25 
 

 
 

QUADRO II 

Mapa de pontuação para efeitos de hierarquização e definição de escalão  

Critérios de hierarquização Pontos 
A — Dimensão e composição do agregado:   
A= 1 + 0,7 × (número de candidatos - 1) + 0,25 × (número de 
dependentes) + 0,25 × (número de portadores de deficiência ≥ 60 %) + 
0,25 × (número de dependentes em situação de monoparentalidade): 

  

A ≥ 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 

A < 3 = A × 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 30 e < 90 

B — Proporcionalidade da taxa de esforço (1):   

Taxa de esforço real/taxa de esforço máxima (TER/TEM) × 90. . . . . . . . .  ≤ 90 

C — Rendimento mensal (2):   

< 2 RMMG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 

≥ 2 RMMG e < 3 RMMG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

≥ 3 RMMG e ≤ 4 RMMG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

D — Proporcionalidade da renda (3)(4):   

Valor real da renda mensal/renda máxima admitida (VRRM/RMA):   

≤ 50 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 

> 50 % = [1 - (VRRM/RMA)] × 30 × 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  < 30 

(1) Relação entre a taxa de esforço do agregado jovem, calculada de acordo com a alínea d) 
do artigo 4.º, e a taxa de esforço máxima, definida na alínea e) do n.º 1 do artigo .º.  
(2) Rendimento mensal calculado de acordo com o artigo 5.º. 
(3) Relação entre a renda efetivamente paga mencionada na candidatura e a renda máxima 
admitida. 
(4) Se o valor da renda efetivamente paga mencionada na candidatura for igual ou superior à 
renda máxima admitida, este fator não terá pontuação. 
RMA — Renda Máxima Admitida. 
RMMG — Retribuição Mínima Mensal Garantida. 
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QUADRO III 

Mapa de pontuação para efeitos de hierarquização  

Critérios de hierarquização Pontos 
E — Título:  

Contrato de arrendamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 

F – Idade:  

Idade inferior a 30 anos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  

G – Local da residência(1):  

Reside no concelho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  

(1) Candidatos que já residiam no concelho antes de se candidatarem ao apoio. 



ANEXO II 

APOIO FINANCEIRO À HABITAÇÃO JOVEM EM LOURES 
 

 

 Formulário de Candidatura     
 

 
1. Dados Gerais da Candidatura 

Data de Candidatura ______________ 
 

Tipo de agregado: Isolado □ Jovem casal □       Jovens em coabitação □     
 

Tipo de Apoio: Arrendamento □ Crédito Bancário □      
 

Candidatou-se ao Programa Porta 65 – Jovem:   Sim □  Não □             
 

 

2. Identificação do/a candidato/a  

Nome _______________________________________________________________________ 

Sexo ___ M ___ F                 Idade ________     Data de Nascimento ______________________ 

Naturalidade ________________________ Nacionalidade _____________________________ 

Estado Civil _____________ (solteiro/a; casado/a; união de facto);  

Morada de residência___________________________________________________________ 

Freguesia ___________________ Concelho ____________ Código Postal __________ - ______ 

Reside em Loures?   Sim □ Não □            Há quanto tempo? ______ meses /anos 

Habilitações Literárias ___________________________________________________________  

Profissão _____________________________________________________________________ 

Data do início da atividade _________________ Nº de meses _____________________ 

Entidade Empregadora __________________________________________________________ 

CC /BI/Outros nº _________________________________________ 

NIF (Nº Identificação Fiscal)__________________________________ 

NIB (Nº Identificação Bancária) _______________________________ 

NISS (Nº Identificação Segurança Social) _________________________ 

Contactos Telefónicos ____________________ /___________________ /_________________ 

E-mail ________________________________________________________________________ 
 

 

 



3. Identificação do Agregado Familiar ou dos jovens em coabitação 

 

Nº Nome Idade Grau 
parentesco Naturalidade Escolaridade Profissão 

Tipo de 
rendimento 

(1) 
NIF 

Rendimento 
Mensal 
Bruto € 

(2) 
1 Candidato/a 

(não preencher 
sombreado) 

        

2          
3          
4          
5          

 

(1) Vencimentos, pensões, subsídios, RSI, bolsas e prémios ou outros. 
(2) Valor em € 

 

Total dos Rendimentos Mensais do Agregado Familiar 
 

€ 

 
 

4. Situação de doença crónica /deficiência no Agregado Familiar (a comprovar com 
atestado médico) 

 Não □ 

 Sim □  Nome  _________________________________ Parentesco: _______ 

 Tipo de doença crónica _____________________________ 

 Tipo de deficiência Física □  Motora □ Psíquica □ 
 
 

5. Situação Habitacional 
 

Dados sobre a habitação para a qual se candidata ao apoio financeiro. 
 

5.1 Local e Tipo de Habitação 

Morada: _______________________________________________________________ 

Freguesia: ___________________________________________ 

Moradia / Vivenda ___    Apartamento ___ 

Parte da casa / Anexo ___   Outra? __ Qual? _______________________ 

 

5.2 Tipologia  
 

T0 □ T1 □ T2 □ T3 □ T4 □ T5 ou superior □ 

 
 



 
 

5.3 Situação do arrendamento  
 

Data de celebração do contrato de arrendamento ou contrato-promessa de 

arrendamento ____________________________  

Valor da renda mensal _____________________€ 

Existem rendas em atraso:  Sim □ Não □             

Se sim, n.º de meses em atraso _____________  Valor em dívida ________________€ 

 
5.4 Situação do crédito bancário 

Já efetivado □   

Data de início do crédito bancário ______________ 

Valor da prestação mensal atual_____________€ 

Existem valores em atraso:  Sim □ Não □             

Se sim, n.º de meses em atraso _________ e valor em dívida _______________€ 

Em negociação □  
Previsão do valor da prestação mensal ___________€ 

 
 

5.5 Proprietário da Habitação (senhorio) 
 

Nome do proprietário __________________________________________________ 

Morada _____________________________________________________________ 

Freguesia _______________________________ 

Contactos __________________ / ______________________ 

 
5.6 Algum dos elementos do Agregado Familiar é proprietário/a, usufrutuário/a ou 
detentor/a, a outro título, de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio 
urbano ou de fração autónoma de prédio urbano destinada a habitação?  
 
Sim □ Não □    Se sim, em que Município? ________________________       

 

Está ocupada por terceiros?  Sim □ Não □        A que título? _____________    

Observações: 

 

 



6. Documentos a entregar  

Os documentos a entregar deverão ser digitalizados e anexados ao presente formulário. 
 

Documentos obrigatórios 

□ Cartão Cidadão / Bilhete Identidade dos elementos do Agregado Familiar / certidão 
de registo de nascimento (menores de 6 anos) 

□ Passaporte / Autorização de residência do candidato (obrigatório para cidadãos 
estrangeiros) 

□ Cartão/ões contribuinte (de quem não tem Cartão Cidadão) 

□ Comprovativos dos rendimentos dos elementos do Agregado Familiar (Vencimentos, 
pensões, subsídios, abonos, etc.) 

□ Última declaração do IRS dos elementos do Agregado Familiar ou respetiva liquidação 
ou declaração emitida pela Repartição de Finanças comprovativa da isenção de entrega 

□ Comprovativos dos rendimentos auferidos nos últimos doze meses anteriores à 
candidatura, dos elementos do agregado que estejam isentos de apresentação de IRS 

□ Comprovativo de vencimentos auferidos, bem como de subsídios de férias e de Natal 
recebidos até ao momento da candidatura, no caso do/a candidato/a ou algum dos 
membros do agregado jovem terem iniciado atividade profissional no decurso do 1.º 
semestre 

□ Comprovativo de desemprego emitido pelo IEFP (acaso se aplique) 

□ Comprovativos de prémios ou bolsas no exercício de atividades científicas, culturais 
ou desportivas (acaso se aplique) 

□ Declaração de início da atividade ou contrato de trabalho, nos casos previstos no nº4 
do Artigo 5º (caso se aplique) 

□ Declaração emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira comprovativa da 
existência ou não existência de bens imóveis, propriedade dos membros de agregado 
familiar respetivo 

□ Comprovativo do NIB (Nº de Identificação Bancária) 

□ Declaração comprovativa da existência de doença(s) crónica(s) / incapacidade para o 
trabalho de elementos do agregado familiar (caso se aplique) 

□ Declaração comprovativa de situação e grau de deficiência de elementos do agregado 
familiar (caso se aplique) 

□ Comprovativo de candidatura ao programa nacional de apoio financeiro ao 
arrendamento - Porta 65 – Jovem e como a candidatura não foi aprovada por falta de 
orçamento. (caso se aplique) 



Para situações de arrendamento: 

□ Contrato de arrendamento ou documento idóneo que comprove o arrendamento ou 
Contrato-promessa de arrendamento  

□ Último recibo da renda de casa emitido  

Para situações de crédito bancário: 

□ Contrato de mútuo bancário para aquisição de habitação própria permanente ou 
declaração emitida pela instituição de crédito que irá conceder o crédito para aquisição 
de habitação 

□ Documento comprovativo do pagamento da prestação bancária ou documento 
emitido pela instituição de crédito com a definição das condições, do valor da futura 
prestação e a referência ao período de carência 
 

Dados Declarativos 

Declaro, para os devidos efeitos, sob compromisso de honra, que 

□ atesto a veracidade de todas as informações fornecidas e constantes nesta 
candidatura e que conheço, compreendo e irei respeitar as condições previstas no 
documento “Regras para a Atribuição de Apoio Financeiro à Habitação Jovem em 
Loures”, que regula a presente candidatura. 

□ tenho ou irei ter (contrato-promessa de arrendamento) residência permanente na 
habitação referente a esta candidatura. 

□ sou titular do contrato de arrendamento objeto da candidatura, ou sou titular do 
respetivo contrato-promessa de arrendamento. 

□ sou titular do contrato de mútuo bancário para aquisição de habitação própria 
permanente ou encontro-me a negociar o empréstimo mútuo bancário para aquisição 
de habitação. 

□ nenhum dos elementos do agregado familiar é proprietário/a, usufrutuário/a ou 
detentor/a, a outro título, de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano 
destinado a habitação, localizado no concelho de Loures ou em concelho limítrofe. 

□ a habitação arrendada não é propriedade de qualquer parente ou afim. 

□ não integro outros programas de arrendamento em vigor. 

□ não benefício de qualquer subsídio ou de outra forma de apoio à habitação. 

□ tomei conhecimento e que devo comunicar ao Município de Loures, no prazo de 15 
dias úteis, qualquer alteração do meu agregado ou do facto de um ou mais jovens com 
quem coabito ter/em deixado de residir na habitação objeto de candidatura. 

□ autorizo o Município de Loures a confirmar os dados recolhidos junto de competentes 
entidades públicas, relacionadas com as informações por mim prestadas. 



Tratamento de Dados Pessoais  

Declaro ainda que estou consciente de que o tratamento dos dados pessoais é realizado 
para efeitos de adesão ao Programa “Apoio Financeiro à Habitação Jovem em Loures” 
com base no cumprimento de obrigações legais, nos termos gerais da Política de 
Proteção de Dados do Município e nos termos específicos da Ficha de Informação sobre 
Tratamento de Dados nesse Programa que me foi disponibilizada, estando estes termos 
acessíveis nos Balcões de Atendimento do Município. Estou ainda informado de que 
posso exercer os direitos de proteção de dados contactando com o Encarregado da 
Proteção de Dados através do endereço protecaodedados@cm-loures.pt.  

 

 

Loures, _______________________________________ 

 

 

 

Assinatura 

_______________________________________________ 
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FICHA DE INFORMAÇÃO E CONSENTIMENTO SOBRE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
Normas do Programa “Apoio Financeiro à Habitação Jovem em Loures” 

O Município de Loures procede, no exercício das suas competências e funções, ao tratamento dos dados pessoais dos candidatos aderentes 
e, em geral, de todas as pessoas interessadas ou participantes no Programa “Apoio Financeiro à Habitação Jovem em Loures”, de acordo 
com as normas aplicáveis no âmbito da proteção de dados ou da segurança da informação, designadamente, o Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados e a Lei da Proteção de Dados Pessoais, sendo o tratamento de dados realizado nos seguintes parâmetros:  

1. Responsável pelo tratamento: Município de Loures (doravante designada por Município), com o NIPC 501 294 996, com sede na Praça da 
Liberdade, 2674-501 Loures, Telefone: 211 150 100, Fax: 211 151 709 e E-Mail: geral@cm-loures.pt. 

2. Contactos do Encarregado da Proteção de Dados: o responsável pelo tratamento dispõe de um correio eletrónico específico para efeitos de 
proteção de dados pessoais, estando o Encarregado da Proteção de Dados disponível através do endereço protecaodedados@cm-loures.pt. 

3. Categorias de titulares de dados: todos os cidadãos candidatos aderentes, interessados ou participantes nas atividades desenvolvidas pelo 
Município no âmbito do Programa “Apoio Financeiro à Habitação Jovem em Loures”. 

4. Dados pessoais a tratar: categorias gerais de dados tais como dados de identificação civil ou fiscal, dados de contacto e dados bancários - 
(nome, data de nascimento, número de contribuinte, número e validade de documento de identificação civil, morada, local habitual de 
trabalho, estabelecimento, IBAN e regularidade da situação tributária). 

5. Contexto e finalidade do tratamento: os dados pessoais dos titulares são tratados exclusivamente para as finalidades de gestão das 
candidaturas e das atividades relacionadas com o Programa “Apoio Financeiro à Habitação Jovem em Loures” organizadas pelo Município, 
atividades essas em que o titular dos dados seja aderente, participante ou interessado. 

6. Fundamento jurídico: o tratamento dos dados tem como fundamento o cumprimento de obrigações jurídicas de tratamento dos dados dos 
candidatos ao Programa. 

7. Consequências do não fornecimento dos dados: o titular dos dados não está obrigado a apresentar candidatura, contudo, caso pretenda 
apresentar a candidatura, está obrigado a permitir o tratamento dos seus dados pessoais para esse efeito, não sendo possível processar a 
candidatura sem esse tratamento. 

8. Destinatários: o responsável pelo tratamento procede ao tratamento por si (através de profissionais sujeitos à obrigação de sigilo 
profissional) ou por sua conta, através de subcontratantes credenciados para a prestação de serviços por si selecionados e vinculados a 
estritas medidas técnicas e organizativas ajustadas à proteção dos dados pessoais. 

9. Medidas de segurança: estão implementadas as medidas de segurança técnica e organizativa consideradas adequadas para assegurar um 
nível de segurança do tratamento dos dados adequado ao risco.  

10. Local de recolha de dados: os dados são recolhidos por técnicos designados pelo Município, estando garantida a privacidade ou 
confidencialidade da sua recolha e a respetiva integridade, qualidade e exatidão dos dados. 

11. Prazo de conservação: sem prejuízo das situações excecionais de prorrogação do prazo de conservação previstos na lei ou consideradas 
necessárias para a defesa de direitos ou interesses legítimos, bem como das situações de apagamento, oposição ou limitação do tratamento, 
que produzem efeitos imediatos sem afetar, contudo, a legalidade das operações entretanto realizadas, os dados pessoais tratados são 
conservados pelo período de cinco anos, findo o qual serão apagados. 

12. Comunicação de dados: com exceção das situações de obrigatoriedade legal de comunicação de dados, não existem operações de 
comunicação de dados, não sendo os dados pessoais comunicados a terceiros.  

13. Interconexão de dados e decisões automatizadas: não são realizadas operações de interconexão de dados pessoais. 
14. Transferências internacionais de dados pessoais: não são realizadas operações de transferência de dados pessoais de candidatos aderentes 

para um país terceiro ou uma organização internacional. 
15. Tratamentos e suportes: os dados pessoais são recolhidos por um técnico do Município, sendo objeto de múltiplos tratamentos de caráter 

não automatizado e automatizado e sendo objeto de incorporação em diversos tipos de suportes analógicos ou digitais que sejam 
considerados necessários para alcançar as finalidades das atividades do Programa. 

16. Direitos do titular dos dados: o titular dos dados tem o direito de solicitar ao responsável pelo tratamento o acesso, a retificação ou o 
apagamento dos seus dados pessoais, bem como a limitação ou a oposição ao tratamento e a portabilidade dos dados, nas condições 
previstas na lei.  

17. Direito de reclamação à autoridade de controlo: o titular dos dados pode sempre exercer, caso assim o considere necessário, o direito de 
apresentar reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados (www.cnpd.pt). 

18. Endereço para exercício de direitos: para solicitar qualquer informação, apresentar reclamações ou requerer o exercício de direitos é favor 
contactar pelo endereço de correio eletrónico protecaodedados@cm-loures.pt . 

19. Política de Proteção de Dados: as operações de tratamento de dados pessoais são realizadas de acordo com a Política de Proteção de Dados 
Geral que se encontra disponível em www.cm-loures.pt . 

20. Regulamento e Formulários de Candidatura: as Normas do Programa “Apoio Financeiro à Habitação Jovem em Loures” e os Formulários de 
Adesão ao Programa estão disponíveis para consulta em qualquer Balcão de Atendimento do Município. 



 
 

  

 

 

 

 

 

DIPLOMAS LEGAIS 

 

 

 

Situação epidemiológica 

provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e doença COVID-19 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021

Sumário: Estabelece uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do 

combate à pandemia da doença COVID-19.

Ao longo do último ano, a situação epidemiológica verificada em Portugal tem vindo a exigir 

a adoção de várias medidas extraordinárias. Algumas destas medidas envolvem necessariamente 

a restrição de direitos e liberdades, em especial no que respeita aos direitos de circulação e às 

liberdades económicas.

Nas últimas semanas o esforço dos portugueses permitiu a redução sustentada no número 

de novos casos diários de infetados com a doença COVID -19, verificando -se, de igual modo, uma 

redução do número de internados em hospitais e da taxa de ocupação das unidades de cuidados 

intensivos, tendo sido ultrapassados os critérios identificados pelos peritos como fundamentais 

para o controlo da pandemia.

Atento o exposto, considera o Governo, ouvida a comunidade científica e atendendo à situação 

atual, que este é o momento para iniciar um processo de levantamento de medidas restritivas — em-

bora respeitando a necessidade de o fazer de forma lenta e gradual e sem prejuízo de continuar a 

ser fundamental manter como prioridade o combate à pandemia — que habilite a retoma gradual 

de atividades, designadamente a atividade económica e da nossa vida em sociedade.

No entanto, como já afirmado, é fundamental que o levantamento das medidas seja lento e gradual 

e que os efeitos das medidas na evolução da pandemia sejam sistematicamente avaliados, de forma 

a ser possível manter a doença controlada; só assim será possível controlar o aumento inevitável de 

novos casos de infeção a que este levantamento de medidas, ainda que lento e gradual, conduzirá.

Nestes termos, é aprovada, pela presente resolução do Conselho de Ministros, uma estraté-

gia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença 

COVID -19, sendo também fixado um calendário para as fases de desconfinamento, o qual pode 

ser alterado em função da evolução da situação epidemiológica.

Deste modo, são definidos períodos de 15 dias entre cada fase de desconfinamento para 

permitir que sejam avaliados os impactos das medidas na evolução da pandemia. Por outro lado, 

são igualmente fixados critérios epidemiológicos orientadores da definição da evolução da estra-

tégia, designadamente a incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 habitantes e a tendência de 

crescimento ou decréscimo do número de novos casos. Por fim, é ainda estabelecido que devem 

considerar -se como critérios adicionais a existência de capacidade de resposta assistencial do 

Serviço Nacional de Saúde, designadamente em termos de acompanhamento, internamento e 

resposta de cuidados intensivos, e as capacidades adequadas de testagem e rastreio.

Note -se, por fim, que estas medidas não prejudicam a adoção de condições específicas de 

funcionamento, designadamente regras de lotação, de utilização de equipamentos de proteção indivi-

dual, distanciamento físico, de higienização regular dos espaços, das mãos e a etiqueta respiratória, 

bem como o cumprimento do dever de recolhimento domiciliário e de distanciamento físico.

Assim:

Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:

1 — Aprovar uma estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento no âmbito 

do combate à pandemia da doença COVID -19, constante do anexo I da presente resolução e da 

qual faz parte integrante.

2 — Definir que a estratégia de levantamento de medidas de confinamento considera um pe-

ríodo de 15 dias entre cada fase de desconfinamento para que sejam avaliados os impactos das 

medidas na evolução da pandemia, bem como os critérios epidemiológicos.

3 — Considerar critérios epidemiológicos de definição de controlo da pandemia tendo em 

conta a evolução da avaliação do risco de transmissibilidade do vírus e do nível de incidência, com 

base na matriz de risco constante do anexo II da presente resolução e da qual faz parte integrante, 

designadamente:

a) A incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 habitantes superior a 120/100 000;

b) A incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 habitantes superior a 240/100 000;
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c) O número de novos casos com tendência crescente (Rt > 1);

d) O número de novos casos com tendência decrescente (Rt < 1).

4 — Considerar ainda a existência de capacidade de resposta assistencial do Serviço Nacional 

de Saúde, designadamente em termos de:

a) Acompanhamento, internamento e resposta de cuidados intensivos;

b) Capacidades adequadas de testagem e rastreio.

5 — Determinar que, em função dos critérios definidos nos n.os 3 e 4, o calendário previsto no 

anexo I da presente resolução, relativamente às diferentes fases de desconfinamento, pode ser 

alterado.

6 — Definir que as medidas previstas no anexo I da presente resolução podem ser ajustadas 

no sentido de se aplicarem a nível local, tendo em conta a incidência.

7 — Estabelecer que todas as medidas são acompanhadas de condições específicas de fun-

cionamento, incluindo regras de lotação, de utilização de equipamentos de proteção individual, de 

agendamento e distanciamento físico, as quais acrescem às condições gerais para levantamento 

das medidas de confinamento, designadamente a higienização regular dos espaços, a higienização 

das mãos e a etiqueta respiratória, bem como a prática do dever de recolhimento domiciliário e de 

distanciamento físico, conforme determinado, designadamente, pelas orientações específicas da 

Direção -Geral da Saúde.

8 — Determinar que a presente resolução produz efeitos na data da sua aprovação.

Presidência do Conselho de Ministros, 11 de março de 2021. — O Primeiro -Ministro, António 

Luís Santos da Costa.

ANEXO I

(a que se referem os n.os 1, 5 e 6) 

Regras gerais . . . . . . . . . . . Teletrabalho obrigatório, quando as atividades o permitam.

Horários de encerramento: 21h durante a semana; 13h ao fim de semana e feriados para o 

retalho não alimentar e 19h para o retalho alimentar.

Proibição de circulação entre concelhos em 20 e 21 de março e de 26 de março a 5 de 

abril (Páscoa).

15 de março . . . . . . . . . . . .

[~ nível 4]

Creches, pré -escolar e 1.º ciclo (e ATL apenas para crianças e alunos que retomam as 

atividades educativas e letivas).

Comércio ao postigo.

 Cabeleireiros, manicures e similares.

 Livrarias, comércio automóvel e mediação imobiliária.

 Bibliotecas e arquivos.

5 de abril. . . . . . . . . . . . . . .

[~ nível 3]

2.º e 3.º ciclos (e ATL apenas para crianças e alunos que retomam as atividades educativas 

e letivas).

Equipamentos sociais na área da deficiência.

 Centros de dia.

 Museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares.

 Lojas até 200 m2 com porta para a rua.

 Feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal).

 Esplanadas (máximo de quatro pessoas por grupo).

 Modalidades desportivas de baixo risco.

 Atividade física ao ar livre até quatro pessoas e ginásios sem aulas de grupo.

19 de abril. . . . . . . . . . . . . . Ensino secundário.

[~ nível 2] Ensino superior.

Atividades formativas em regime presencial.

 Cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos.

 Lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação.

 Todas as lojas e centros comerciais.
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 Restaurantes, cafés e pastelarias (no interior, máximo de quatro pessoas por grupo; em 

esplanadas, máximo de seis pessoas por grupo) até às 22 h durante a semana e 13h ao 

fim de semana e feriados.

 Modalidades desportivas de médio risco.

 Atividade física ao ar livre até seis pessoas e ginásios sem aulas de grupo.

 Eventos exteriores com diminuição de lotação.

 Casamentos e batizados com 25 % de lotação.

3 de maio  . . . . . . . . . . . . . .

[~ nível 1]

Restaurantes, cafés e pastelarias (no interior, máximo de 6 pessoas por grupo; em espla-

nadas, máximo de 10 pessoas por grupo) sem limite de horários.

Todas as modalidades desportivas.

 Atividade física ao ar livre e ginásios.

 Grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação.

 Casamentos e batizados com 50 % de lotação.

 ANEXO II

(a que se refere o n.º 3) 

  

 114066999 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-C/2021

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

O esforço dos portugueses, aliado a uma política de testagem massiva e de progressão da 
vacinação, permitiu a redução sustentada no número de novos casos diários de infetados com 
a doença COVID -19, verificando -se, de igual modo, uma redução do número de internados em 
hospitais e da taxa de ocupação das unidades de cuidados intensivos, tendo sido cumpridos os 
critérios identificados pelos peritos como fundamentais para o controlo da pandemia.

Sucede, porém, que a necessidade de prevenção da doença, contenção da pandemia e garan-
tia da segurança dos portugueses, aliada ao levantamento gradual das suspensões e interdições 
decretadas durante o período em que vigorou o estado de emergência, implica a necessidade de 
manutenção de medidas, ainda que menos restritivas.

Nesse sentido, o Governo, ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil, vem declarar a 
situação de calamidade, estabelecendo, entre outros, a fixação de cercas sanitárias e limites e 
condicionamentos à circulação.

De igual modo, ao abrigo dos artigos 12.º e 13.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, 
na sua redação atual, o Governo vem definir medidas excecionais e específicas quanto a atividades 
relativas aos estabelecimentos de comércio a retalho, de prestação de serviços, estabelecimentos 
de restauração, bem como ao acesso a serviços e edifícios públicos.

Ademais, a Lei relativa ao Sistema de Vigilância em Saúde Pública permite ao Governo tomar 
medidas de exceção indispensáveis ao controlo da pandemia da doença COVID -19.

Nesta fase, o Governo opta por um elenco menos intenso de restrições, suspensões e encer-
ramentos do que aquele que se encontrava vigente, sem prejuízo do grau local de restrições e da 
necessidade de se manter o escrupuloso cumprimento pela população portuguesa das medidas 
de proteção indispensáveis à contenção da infeção.

A mitigação do contágio e da propagação do vírus SARS -CoV -2 e da doença COVID -19 é 
fundamental na salvaguarda da saúde e segurança da população, pelo que ficam em confinamento 
obrigatório, em estabelecimento de saúde, no respetivo domicílio ou noutro local as pessoas doentes 
e em vigilância ativa.

Assim, prossegue, quanto à generalidade do País — de acordo com critérios de avaliação da 
situação epidemiológica —, a estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento no 
âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19 estabelecida na Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 19/2021, de 13 de março.

No entanto, de acordo com os referidos critérios de avaliação da situação epidemiológica, o 
levantamento de medidas não pode ocorrer uniformemente em todo o País, na medida em que a 
situação epidemiológica verificada em certos municípios justifica que a oito deles — embora no caso 
de Odemira apenas no respeitante às freguesias de São Teotónio e Longueira/Almograve — se 
apliquem regras diferentes.

Deste modo, a presente resolução prevê cinco regras relativamente ao seu âmbito de aplica-
ção territorial: i) normas de âmbito nacional, aplicáveis a todos os municípios que incidem, desig-
nadamente, em matéria de voos, tráfego aéreo e fronteiras terrestres; ii) regras, correspondentes 
à 4.ª fase de desconfinamento, aplicáveis à generalidade dos municípios portugueses; iii) regras 
correspondentes à manutenção na 3.ª fase de desconfinamento, aplicáveis a três municípios do 
território nacional continental; iv) regras, correspondentes à regressão à 2.ª fase de desconfina-
mento, aplicáveis a três municípios do território nacional continental; e v) regras, correspondentes 
à regressão à 1.ª fase de desconfinamento, aplicáveis a dois municípios do território nacional 
continental, embora, no caso do município de Odemira, apenas às freguesias de São Teotónio e 
Longueira/Almograve.

Em primeiro lugar, é estabelecida uma medida de natureza absolutamente excecional, dada 
a situação de contaminação localizada nas freguesias de Longueira/Almograve e São Teotónio, do 
município de Odemira, exigindo, por isso, a fixação de cerca sanitária.
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O município de Portimão e as freguesias de São Teotónio e Longueira/Almograve encontram-
-se numa situação epidemiológica que obriga a que sigam as medidas correspondentes à 1.ª fase 
de desconfinamento (nível 4).

Aos municípios de Aljezur, Carregal do Sal e Resende aplicar -se -ão as regras correspondentes 
à 2.ª fase de desconfinamento (nível 3).

Relativamente aos municípios de Miranda do Douro, Paredes e Valongo, a situação epidemio-
lógica exige que os mesmos não prossigam para a fase seguinte de levantamento das medidas 
restritivas, mantendo -se, por isso, com medidas relativas à 3.ª fase de desconfinamento (nível 2).

Nos restantes municípios do território nacional continental, a situação epidemiológica per-
mite que se prossiga para a 4.ª fase de levantamento de medidas (nível 1), conforme previsto na 
estratégia adotada pela resolução do conselho de ministros supraidentificada. Assim, e em suma, 
a presente resolução, para além de fixar as medidas de índole nacional, fixa também as regras a 
vigorar para a generalidade dos municípios portugueses durante os próximos 15 dias.

O atendimento no interior dos restaurantes, cafés e pastelarias, passa a ter o limite máximo 
de seis pessoas por mesa no seu interior, sendo também fixado um novo limite de 10 pessoas por 
mesa em esplanadas.

Os horários de encerramento dos estabelecimentos culturais, restaurantes, cafés e pastelarias 
passam a fixar -se às 22:30 h nos dias úteis, sábados, domingos e feriados.

As atividades de comércio a retalho não alimentar, de comércio de retalho alimentar, de pres-
tação de serviços em estabelecimentos em funcionamento passam a encerrar às 21:00 h durante 
os dias úteis e às 19:00 h aos sábados, domingos e feriados.

Fica autorizada, nos termos definidos pela Direção -Geral da Saúde (DGS), a prática de todas 
as modalidades desportivas, aulas de grupo de ginásios e academias, bem como a atividade física 
ao ar livre sem limite de pessoas.

Por fim, passa a ser possível, sem prejuízo de outras condicionantes previstas nos termos 
da presente resolução, a realização de eventos interiores e exteriores, embora com diminuição de 
lotação, e de acordo com as orientações da DGS, bem como a realização de casamentos e bati-
zados com um limite máximo de 50 % da lotação permitida.

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

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

1 — Declarar, na sequência da situação epidemiológica da COVID -19, até às 23:59 h do dia 
16 de maio de 2021, a situação de calamidade em todo o território nacional continental.

2 — Determinar, sem prejuízo das competências dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da economia, da administração interna, da Administração Pública, da saúde, do ambiente e das 
infraestruturas, as quais podem ser exercidas conjuntamente com os membros do Governo respon-
sáveis pelas respetivas áreas setoriais, quando aplicável, a adoção, em todo o território nacional con-
tinental, das seguintes medidas de caráter excecional, necessárias ao combate à doença COVID -19, 
bem como as previstas no regime anexo à presente resolução e da qual faz parte integrante:

a) A fixação de regras de proteção da saúde individual e coletiva dos cidadãos;
b) A limitação ou condicionamento de acesso, circulação ou permanência de pessoas em 

espaços frequentados pelo público, bem como dispersão das concentrações superiores a 10 pes-
soas, salvo se todos forem pertencentes ao mesmo agregado familiar que coabite;

c) A limitação ou condicionamento de certas atividades económicas;
d) A fixação de regras de funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de 

serviços;
e) A fixação de regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos;
f) O reconhecimento da necessidade de requisitar temporariamente bens ou serviços, nos ter-

mos a determinar por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças 
e da administração interna;
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g) A fixação de uma cerca sanitária nas freguesias de São Teotónio e Longueira/Almograve, 
município de Odemira.

3 — Reforçar, sem prejuízo dos números anteriores, que compete às forças e serviços de 
segurança, às polícias municipais e à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) 
fiscalizar o cumprimento do disposto na presente resolução, mediante:

a) O encerramento dos estabelecimentos e a cessação das atividades previstas no anexo I 
ao regime anexo à presente resolução e da qual faz parte integrante, bem como nos artigos 38.º, 
43.º e 51.º;

b) A cominação e a participação por crime de desobediência, nos termos e para os efeitos da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 348.º do Código Penal, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 48/95, de 15 de 
março, na sua redação atual, do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, 
por violação do disposto no artigo 10.º do regime anexo à presente resolução, bem como nos arti-
gos 38.º, 43.º, 49.º, 50.º e 51.º e, ainda, do confinamento obrigatório por quem a ele esteja sujeito 
nos termos do artigo 3.º do referido regime;

c) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública e a dispersão das 
concentrações superiores a 10 pessoas, salvo se todos forem pertencentes ao mesmo agregado 
familiar que coabite.

4 — Determinar a criação de uma estrutura de monitorização da situação de calamidade, 
coordenada pelo membro do Governo responsável pela área da administração interna, com facul-
dade de delegação, composta por representantes das áreas governativas definidas por despacho 
do Primeiro -Ministro e de representantes das forças e serviços de segurança e da Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), para efeitos de acompanhamento regular da 
situação declarada.

5 — Determinar, no âmbito da declaração da situação de calamidade, o acionamento das 
estruturas de coordenação política territorialmente competentes.

6 — Estabelecer, no âmbito da proteção e socorro:

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

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

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

7 — Recomendar às juntas de freguesia, no quadro da garantia de cumprimento do disposto no 
regime anexo à presente resolução, a sinalização, junto das forças e dos serviços de segurança, da 
polícia municipal e da ASAE, dos estabelecimentos a encerrar, para garantir a cessação das atividades 
previstas no anexo I ao regime anexo à presente resolução, bem como nos artigos 38.º, 43.º e 51.º

8 — Determinar que, para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 3, as autoridades de saúde 
comunicam às forças e aos serviços de segurança do local de residência a aplicação das medidas 
de confinamento obrigatório a doentes com COVID -19, a infetados com SARS -CoV -2 e aos con-
tactos próximos em vigilância ativa.

9 — Determinar que, por decisão da administração regional de saúde e do departamento de 
saúde pública territorialmente competentes, podem ser constituídas equipas de acompanhamento 
dos cidadãos em situação de confinamento obrigatório, com representantes da autoridade de 
saúde local, proteção civil municipal, segurança social e, quando necessário, forças e serviços 
de segurança bem como, mediante despacho do membro do Governo responsável pela área da 
saúde e da área setorial respetiva, quaisquer outros serviços, organismos, entidades ou estruturas 
da administração direta ou indireta do Estado.



N.º 84 30 de abril de 2021 Pág. 19-(5)

Diário da República, 1.ª série

10 — Reforçar que, durante o período de vigência da situação de calamidade, os cidadãos e 
as demais entidades têm, nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, 
na sua redação atual, o dever de colaboração, nomeadamente no cumprimento de ordens ou 
instruções das autoridades de saúde, dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança interna 
e pela proteção civil e na pronta satisfação de solicitações que justificadamente lhes sejam feitas 
pelas entidades competentes para a concretização das medidas que justificam a presente decla-
ração de calamidade.

11 — Determinar às forças e serviços de segurança, à ASAE e à Autoridade para as Condições 
do Trabalho o reforço das ações de fiscalização do cumprimento do disposto na presente resolução, 
seja na via pública, nos estabelecimentos comerciais e de restauração ou em locais de trabalho.

12 — Estabelecer que o Governo avalia, a todo o tempo, a monitorização da aplicação do 
quadro sancionatório por violação da presente resolução, com base no reporte efetuado pelas forças 
e pelos serviços de segurança ao membro do Governo responsável pela área da administração 
interna relativamente ao grau de acatamento das medidas adotadas pela presente resolução.

13 — Reforçar que a desobediência e a resistência às ordens legítimas das entidades compe-
tentes, quando praticadas durante a vigência da situação de calamidade e em violação do disposto 
no regime anexo à presente resolução, constituem crime e são sancionadas nos termos da lei penal, 
sendo as respetivas penas agravadas em um terço, nos seus limites mínimo e máximo, nos termos 
do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual.

14 — Determinar que, para efeitos do disposto no artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 79 -A/2020, de 
1 de outubro, na sua redação atual, são considerados todos os municípios do território nacional 
continental.

15 — Determinar que a publicação da presente resolução constitui para todos os efeitos legais 
cominação suficiente, designadamente para o preenchimento do tipo de crime de desobediência.

16 — Determinar que a presente resolução produz efeitos às 00:00 h do dia 1 de maio de 
2021.

Presidência do Conselho de Ministros, 29 de abril de 2021. — O Primeiro -Ministro, António 

Luís Santos da Costa.

ANEXO

Regime da situação de calamidade

[a que se referem o n.º 2, a alínea b) do n.º 3 e os n.os 7 e 13 da presente resolução]

CAPÍTULO I

Objeto e âmbito de aplicação

Artigo 1.º

Objeto

1 — O presente regime estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia 
SARS -CoV -2 e à doença COVID -19 no âmbito da declaração de situação de calamidade.

2 — O presente regime determina igualmente que o disposto no número anterior tem aplicação 
territorial em função da situação epidemiológica, nos termos do artigo seguinte.

Artigo 2.º

Âmbito de aplicação territorial

1 — Sem prejuízo dos números seguintes, o disposto no presente regime é aplicável a todo 
o território nacional continental.
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2 — O disposto na secção I do capítulo III é especialmente aplicável aos seguintes municípios, 
os quais, de acordo com os critérios definidos na Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, 
de 13 de março, se encontram no nível 2 da estratégia gradual de levantamento de medidas de 
confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19:

a) Miranda do Douro;
b) Paredes;
c) Valongo.

3 — O disposto na secção II do capítulo III é especialmente aplicável aos seguintes municípios, 
os quais, de acordo com os critérios definidos na Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, 
de 13 de março, se encontram no nível 3 da estratégia gradual de levantamento de medidas de 
confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19:

a) Aljezur;
b) Carregal do Sal;
c) Resende.

4 — O disposto na secção III do capítulo III é especialmente aplicável ao município de Portimão 
e às freguesias de São Teotónio e Longueira/Almograve do município de Odemira, os quais, de 
acordo com os critérios definidos na Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de 
março, se encontram no nível 4 da estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento 
no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19

5 — Excetua -se do disposto no número anterior o artigo 50.º, o qual apenas é aplicável nas 
freguesias de São Teotónio e Longueira/Almograve, no município de Odemira.

CAPÍTULO II

Disposições gerais aplicáveis a todo o território nacional continental

SECÇÃO I

Medidas sanitárias e de saúde pública

Artigo 3.º

Confinamento obrigatório

1 — Ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde, 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.

2 — As autoridades de saúde comunicam às forças e serviços de segurança do local de resi-
dência a aplicação das medidas de confinamento obrigatório.

3 — De acordo com a avaliação da situação epidemiológica e do risco concreto, da responsa-
bilidade da administração regional de saúde e do departamento de saúde pública territorialmente 
competentes, os cidadãos sujeitos a confinamento obrigatório podem ser acompanhados para 
efeitos de provisão de necessidades sociais e de saúde, mediante visita conjunta da proteção 
civil municipal, dos serviços de ação social municipais, dos serviços de ação social do Instituto da 
Segurança Social, I. P., das autoridades de saúde pública, das unidades de cuidados e das forças 
de segurança bem como, mediante despacho do membro do Governo responsável pela área da 
saúde e da área setorial respetiva, quaisquer outros serviços, organismos, entidades ou estruturas 
da administração direta ou indireta do Estado.
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Artigo 4.º

Dever cívico de recolhimento domiciliário

Os cidadãos devem abster -se de circular em espaços e vias públicas, bem como em espaços 
e vias privadas equiparadas a vias públicas, e devem permanecer no respetivo domicílio, evitando 
deslocações desnecessárias.

Artigo 5.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 regime 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 estejam 
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 de março, na sua redação atual.

Artigo 6.º

Controlo de temperatura corporal

1 — Nos casos em que se mantenha a respetiva atividade nos termos do presente regime, 
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.

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 7.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;
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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) Os trabalhadores que desempenham as suas funções nas Lojas de Cidadão para efeitos 
de acesso e permanência no local de trabalho;

f) Os trabalhadores afetos a explorações agrícolas e do setor da construção;
g) Quem pretenda entrar ou sair do território continental ou das Regiões Autónomas por via 

aérea ou marítima;
h) Quem pretenda aceder a locais determinados para este efeito pela Direção -Geral da Saúde 

(DGS).

2 — A realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2 referidos no número anterior é 
determinada pelo responsável máximo do respetivo estabelecimento ou serviço, salvo:

a) No caso das alíneas d) e e), em que o é, respetivamente, por despacho do diretor -geral de 
Reinserção e Serviços Prisionais ou por iniciativa da entidade gestora de cada Loja de Cidadão, 
nos termos determinados por orientação da DGS;

b) No caso da alínea f), em que o é por determinação da autoridade de saúde.

3 — Os encargos com os testes de diagnóstico de SARS -CoV -2 a que se refere a alínea f) do 
n.º 1 são da responsabilidade da empresa utilizadora ou beneficiária final dos serviços prestados.

4 — 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 8.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 necessárias e a prática dos atos que, no âmbito específico da sua ação, sejam 
adequados e indispensáveis para garantir as condições de normalidade na produção, transporte, 
distribuição e abastecimento de bens e serviços essenciais à atividade do setor da saúde;
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c) As medidas estritamente indispensáveis relativas ao tratamento de dados pessoais pelos 
serviços de saúde e pelos serviços municipais ou das freguesias, no âmbito das operações neces-
sárias à execução de inquéritos epidemiológicos, operações de rastreio e do plano de vacinação 
contra a COVID -19, designadamente para efeitos da concretização de contactos para inquérito 
epidemiológico, rastreio ou vacinação.

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.

Artigo 9.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.

SECÇÃO II

Medidas aplicáveis a atividades, estabelecimentos, serviços, empresas ou equiparados

Artigo 10.º

Instalações e estabelecimentos encerrados

São encerradas as instalações e os estabelecimentos referidos no anexo I ao presente regime 
e do qual faz parte integrante.

Artigo 11.º

Exceções às regras de suspensão de atividades, encerramento de estabelecimentos e horários

Ficam excluídos do âmbito de aplicação de quaisquer regras fixadas no presente regime que 
incidam sobre matéria de suspensão de atividades, de encerramento de estabelecimentos ou de 
horários de abertura, funcionamento ou encerramento de estabelecimentos, independentemente 
do município em que se localizem ou da sua área:

a) Os estabelecimentos onde se prestem serviços médicos ou outros serviços de saúde, 
designadamente hospitais, consultórios e clínicas, clínicas dentárias e centros de atendimento 
médico -veterinário com urgência, e serviços de apoio social, bem como aos serviços de suporte 
integrados nestes locais;

b) As farmácias e estabelecimentos de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica;
c) Os estabelecimentos educativos, de ensino e de formação profissional;
d) Os estabelecimentos turísticos e os estabelecimentos de alojamento local, bem como os 

estabelecimentos que garantam alojamento estudantil;
e) Os estabelecimentos que prestem atividades funerárias e conexas;
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f) As atividades de prestação de serviços que integrem autoestradas, designadamente áreas 
de serviço e postos de abastecimento de combustíveis;

g) Os postos de abastecimento de combustíveis não abrangidos pela alínea anterior, bem como 
os postos de carregamento de veículos elétricos, exclusivamente na parte respeitante à venda ao 
público de combustíveis e abastecimento ou carregamento de veículos no âmbito das deslocações 
admitidas nos termos do presente regime;

h) Os estabelecimentos de prestação de serviços de aluguer de veículos de mercadorias sem 
condutor (rent -a -cargo) e de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent -a -car);

i) Os estabelecimentos situados no interior de aeroportos situados em território nacional con-
tinental, após o controlo de segurança dos passageiros.

Artigo 12.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 regime ou nos artigos 38.º, 43.º e 51.º, bem como 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.

Artigo 13.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) Estabelece, conjuntamente com o membro do Governo responsável pela área da saúde, 
cercas sanitárias, mediante avaliação da situação de saúde pública;

c) Estabelece medidas específicas de controlo e fiscalização do disposto no presente regime, 
em articulação com outras áreas governativas, quando aplicável em razão da matéria.

Artigo 14.º

Disposições gerais aplicáveis a estabelecimentos ou locais abertos ao público

1 — Nos estabelecimentos que mantenham a respetiva atividade nos termos do presente 
regime, independentemente do município em que se localizem, devem ser observadas as seguintes 
regras de ocupação, permanência e distanciamento físico:

a) A afetação dos espaços acessíveis ao público deve observar regras 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 metros entre as pessoas, 
salvo disposição especial ou orientação da DGS em sentido distinto;
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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.

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 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.

4 — 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.

Artigo 15.º

Horários de funcionamento

1 — Apenas podem abrir ao público antes das 10:00 h os estabelecimentos que não tenham 
encerrado ao abrigo do disposto no Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, bem como, nos termos 
em que sejam admitidos ao abrigo do presente regime, os salões de cabeleireiro, os barbeiros, 
os institutos de beleza, os restaurantes e similares, as cafetarias, as casas de chá e afins e as 
instalações desportivas.

2 — As atividades de comércio a retalho e de prestação de serviços em estabelecimentos 
em funcionamento nos termos do presente regime encerram às 21:00 h durante os dias úteis e às 
19:00 h aos sábados, domingos e feriados.

3 — Os estabelecimentos de restauração e similares encerram às 22:30 h, exceto os que se 
encontrem em conjuntos comerciais e não disponham de uma entrada autónoma e independente 
pelo exterior, relativamente aos quais, aos sábados, domingos e feriados, se aplica o disposto na 
parte final do número anterior.

4 — Fora dos períodos a que se refere o número anterior é possível a venda para fora do 
estabelecimento através de entrega ao domicílio, diretamente ou através de intermediário, bem 
como, salvo no caso de restaurantes e similares que se encontrem em conjuntos comerciais e não 
disponham de uma entrada autónoma e independente pelo exterior, a disponibilização de refeições 
ou produtos embalados à porta do estabelecimento ou ao postigo (take -away).

5 — Os equipamentos culturais cujo funcionamento seja admitido nos termos do presente 
regime encerram às 22:30 h.

6 — No caso de estabelecimentos autorizados a funcionar durante 24 horas por dia ficam os 
mesmos autorizados a reabrir a partir das 08:00 h.

7 — Os horários de funcionamento dos estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação 
de serviços podem ser limitados ou modificados por despacho do membro do Governo responsável 
pela área da economia.
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Artigo 16.º

Restauração e similares

1 — O funcionamento de estabelecimentos de restauração e similares para efeitos de consumo 
no interior do estabelecimento apenas é permitido caso se verifiquem as seguintes condições:

a) A observância das instruções especificamente elaboradas para o efeito pela DGS, bem 
como as regras e instruções previstas no presente regime;

b) A ocupação, no interior do estabelecimento, seja limitada a 50 % da respetiva capacidade, 
tal como definida no artigo 133.º do anexo ao Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, na sua 
redação atual, ou, em alternativa, sejam utilizadas barreiras físicas impermeáveis de separação entre 
os clientes que se encontrem frente a frente e um afastamento entre mesas de um metro e meio;

c) O recurso a mecanismos de marcação prévia, a fim de evitar situações de espera para 
atendimento nos estabelecimentos, bem como no espaço exterior;

d) Não seja admitida a permanência de grupos superiores a seis pessoas no interior ou a 
10 pessoas nos espaços ou serviços de esplanadas abertas, salvo, em ambos os casos, se todos 
forem pertencentes ao mesmo agregado familiar que coabite.

2 — Para efeitos da alínea d) do número anterior consideram -se esplanadas abertas, designa-
damente:

a) As que se enquadrem no conceito de esplanada aberta nos termos do Decreto -Lei n.º 48/2011, 
de 1 de abril, na sua redação atual, desde que ao ar livre; ou

b) Qualquer espaço do estabelecimento, desde que exterior e ao ar livre.

3 — Para efeitos do número anterior, quando os espaços tenham uma estrutura ou cobertura, 
tal não obsta à qualificação como esplanada aberta, desde que aquelas estejam rebatidas ou 
removidas de forma a que o espaço não esteja totalmente coberto e permita a circulação de ar.

4 — Às esplanadas que não integrem o conceito de esplanada aberta são aplicáveis as regras 
dos estabelecimentos de restauração e similares em interior.

5 — No âmbito da disponibilização de refeições, produtos embalados ou bebidas à porta do 
estabelecimento ou ao postigo (take -away), é proibido o consumo de refeições, produtos ou bebidas 
à porta do estabelecimento ou nas suas imediações.

6 — Nas áreas de consumo de comidas e bebidas (food -courts) dos conjuntos comerciais 
deve prever -se a organização do espaço por forma a evitar aglomerações de pessoas e a respeitar, 
com as devidas adaptações, as orientações da DGS para o setor da restauração, aplicando -se as 
regras previstas no n.º 1.

7 — Aos estabelecimentos de restauração e similares integrados em estabelecimentos turísticos 
ou em estabelecimentos de alojamento local aplica -se o disposto nos n.os 1 a 5.

8 — Os estabelecimentos de restauração e similares que pretendam manter a respetiva ativi-
dade, total ou parcialmente, para efeitos de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento 
ou entrega no domicílio, diretamente ou através de intermediário, estão dispensados de licença para 
confeção destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio e podem deter-
minar aos seus trabalhadores, desde que com o seu consentimento, a participação nas respetivas 
atividades, ainda que as mesmas não integrassem o objeto dos respetivos contratos de trabalho.

Artigo 17.º

Venda e consumo de bebidas alcoólicas

1 — É proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou em postos de abaste-
cimento de combustíveis.

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 
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estabelecimento ou ao postigo (take -away), não é permitido fornecer bebidas alcoólicas a partir 
das 21:00 h e até às 06:00 h.

3 — É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público 
e vias públicas, excetuando -se as esplanadas abertas dos estabelecimentos de restauração e 
similares devidamente licenciados para o efeito.

4 — No período após as 21:00 h e até às 06:00 h apenas é admitido o consumo de bebidas 
alcoólicas em estabelecimentos de restauração e similares, quer no interior quer nas esplanadas, 
no âmbito do serviço de refeições.

Artigo 18.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 19.º

Veículos particulares com lotação superior a cinco lugares

Os veículos particulares com lotação superior a cinco lugares apenas podem circular, salvo 
se todos os ocupantes integrarem o mesmo agregado familiar, com dois terços da sua capacidade, 
devendo os ocupantes usar máscara ou viseira, com as exceções previstas no artigo 13.º -B do 
Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.

Artigo 20.º

Feiras e mercados

1 — É permitido o funcionamento de feiras e mercados, mediante autorização do presidente 
da câmara municipal territorialmente competente, de acordo com as regras fixadas no número 
seguinte.

2 — Para cada recinto de feira ou mercado deve existir um plano de contingência para a doença 
COVID -19, disponibilizado no sítio do município na Internet e elaborado pelo município competente 
ou aprovado pelo mesmo, no caso de feiras e mercados sob exploração de entidades privadas.

Artigo 21.º

Serviços públicos

1 — Os serviços públicos mantêm, preferencialmente, o atendimento presencial por marcação, 
bem como a continuidade e o reforço da prestação dos serviços através dos meios digitais e dos 
centros de contacto com os cidadãos e as empresas.

2 — Aos serviços abrangidos pelo presente artigo aplica -se o disposto no n.º 3 do artigo 14.º
3 — Sem prejuízo do atendimento presencial previamente agendado nos serviços, o atendi-

mento prioritário previsto no Decreto -Lei n.º 58/2016, de 29 de agosto, é realizado sem necessidade 
de marcação prévia.

Artigo 22.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.
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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.

SECÇÃO III

Medidas aplicáveis em matéria de tráfego aéreo, aeroportos e fronteiras terrestres e fluviais

Artigo 23.º

Regras gerais aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos

1 — É suspenso o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal continental de todos os 
voos, com exceção, sem prejuízo do disposto nos n.os 4 e 6, dos voos:

a) De e para os países que integram a União Europeia e países associados ao Espaço Schen-
gen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça), sem prejuízo do disposto no número seguinte;

b) De e para países e regiões administrativas especiais cuja situação epidemiológica esteja de 
acordo com a Recomendação (UE) 2020/912 do Conselho, de 30 de junho de 2020, e respetivas 
atualizações, respeitantes a ligações aéreas com Portugal e constantes da lista a definir nos termos 
n.º 4 do artigo 25.º, sob reserva de confirmação de reciprocidade, ou de passageiros provenientes 
desses países ainda que realizem escala em países que constem da listagem prevista no n.º 4 do 
artigo 25.º;

c) De e para países que não integram a União Europeia ou que não sejam países associados 
ao Espaço Schengen, exclusivamente para viagens essenciais;

d) Destinados a permitir o regresso aos respetivos países de cidadãos estrangeiros que se 
encontrem em Portugal continental, desde que tais voos sejam promovidos pelas autoridades 
competentes de tais países, sujeitos a pedido e acordo prévio, e no respeito pelo princípio da 
reciprocidade.

2 — Não obstante o disposto na alínea a) do número anterior, apenas são permitidas viagens 
essenciais com origem em países que integram a União Europeia e países europeus associados ao 
Espaço Schengen com uma taxa de incidência igual ou superior a 150 casos por 100 000 habitantes 
nos últimos 14 dias, os quais constam de lista a definir nos termos do n.º 4 do artigo 25.º, elaborada 
com base na informação prestada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças.

3 — Para efeitos dos números anteriores, consideram -se viagens essenciais as que são 
realizadas por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou por 
razões humanitárias.

4 — O disposto no n.º 1 não prejudica os voos de natureza humanitária reconhecidos pelos 
serviços competentes do membro do Governo responsável pela área dos negócios estrangeiros e 
pelas autoridades competentes em matéria de aviação civil para efeitos de:

a) Repatriamento de cidadãos nacionais, da União Europeia e de países associados ao 
Espaço Schengen, e seus familiares na aceção da Diretiva 2004/38/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 29 de abril de 2004, bem como de cidadãos nacionais de países terceiros com 
residência legal em território nacional, ficando os mesmos obrigados a cumprir o disposto no n.º 1 
do artigo seguinte ou aguardar pelo voo de ligação aos países de destino em local próprio no 
interior do aeroporto;

b) Repatriamento de cidadãos estrangeiros que se encontrem em Portugal continental.

5 — Os cidadãos estrangeiros sem residência legal em território nacional que façam escala 
em aeroporto nacional devem aguardar voo de ligação aos respetivos países em local próprio no 
interior do aeroporto.

6 — 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 
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e da aviação civil podem, mediante despacho, determinar a exclusão de determinados países da 
previsão constante nas alíneas a) a c) do n.º 1.

7 — A ANA — Aeroportos de Portugal, S. A. (ANA, S. A.), deve efetuar, nos aeroportos inter-
nacionais portugueses que gere, o rastreio de temperatura corporal por infravermelhos a todos os 
passageiros que chegam a território nacional continental.

8 — Os passageiros a quem, no âmbito do rastreio a que se refere o número anterior, seja 
detetada uma temperatura corporal igual ou superior a 38º C, devem ser encaminhados imediata-
mente para um espaço adequado à repetição da medição da temperatura corporal, devendo esses 
passageiros, se a avaliação da situação o justificar, ser sujeitos a teste molecular por RT -PCR para 
despiste da infeção por SARS -CoV -2.

9 — 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.

Artigo 24.º

Regras aplicáveis ao tráfego aéreo em matéria de testagem

1 — As companhias aéreas só devem permitir o embarque dos passageiros de voos com 
destino ou escala em Portugal continental mediante a apresentação, no momento da partida, de 
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.

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.

3 — O disposto nos números anteriores não é aplicável a crianças que não tenham ainda 
completado 24 meses de idade.

4 — Aos cidadãos nacionais de países terceiros sem residência legal em território nacional 
que embarquem sem o teste a que se refere o n.º 1 deve ser recusada a entrada em território 
nacional.

5 — Os testes laboratoriais referidos no n.º 2 são efetuados e disponibilizados pela ANA, S. A., 
através de profissionais de saúde habilitados para o efeito, podendo este serviço ser subcontra-
tado.

6 — Os passageiros a que se refere o n.º 2, bem como aqueles a quem seja detetada uma 
temperatura corporal igual ou superior a 38ºC e que realizem, por esse motivo, o teste molecular 
por RT -PCR para despiste da infeção por SARS -CoV -2, aguardam em local próprio no interior do 
aeroporto até à notificação do resultado.

7 — Para efeitos da alínea q) do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 28 -B/2020, de 26 de junho, na 
sua redação atual, não são considerados os cidadãos nacionais e os cidadãos estrangeiros com 
residência legal em território nacional e seus familiares na aceção da Diretiva 2004/38/CE do Par-
lamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, bem como o pessoal diplomático colocado 
em Portugal, que embarquem sem o teste referido no n.º 1 em voos com origem em países africanos 
de língua oficial portuguesa e em voos de apoio ao regresso dos cidadãos nacionais ou titulares de 
autorização de residência em Portugal continental ou de natureza humanitária.

Artigo 25.º

Regras aplicáveis ao tráfego aéreo em matéria de confinamento obrigatório

1 — Os passageiros dos voos com origem em países que integrem a lista a definir nos termos 
do n.º 4, devem cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento profi-
lático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde.
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2 — O disposto no número anterior é ainda aplicável aos passageiros de voos com origem 
inicial na África do Sul, no Brasil e na Índia, que tenham feito escala ou transitado noutros aero-
portos, e aos passageiros de voos, independentemente da origem, que apresentem passaporte 
com registo de saída da África do Sul, do Brasil ou da Índia nos 14 dias anteriores à sua chegada 
a Portugal.

3 — Estão excecionados do disposto nos números anteriores, devendo limitar as suas deslo-
cações ao essencial para o fim que motivou a entrada em território nacional, os passageiros que:

a) Se desloquem em viagens essenciais e cujo período de permanência em território nacional, 
atestado por bilhete de regresso, não exceda as 48 horas;

b) Se desloquem em viagens essenciais no âmbito dos eventos organizados pela Presidência 
Portuguesa do Conselho da União Europeia, independentemente do período de permanência;

c) Se desloquem exclusivamente para a prática de atividades desportivas integradas em com-
petições profissionais internacionais, constantes de lista a definir nos termos do número seguinte, 
desde que garantido o cumprimento de um conjunto de medidas adequadas à redução máxima de 
riscos de contágio, nomeadamente evitando contactos não desportivos, e a observância das regras 
e orientações definidas pela DGS.

4 — Os membros do Governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros, da defesa 
nacional, da administração interna, da saúde e da aviação civil determinam, mediante despacho, 
a lista dos países a que se refere o n.º 1 e a lista de competições desportivas a que se aplica o 
disposto na alínea c) do número anterior.

5 — As companhias aéreas remetem, no mais curto espaço de tempo, sem exceder 24 horas 
após a chegada a Portugal continental, às autoridades de saúde a listagem dos passageiros pro-
venientes de voos, diretos ou com escala, com origem nos países que integram a lista prevista 
no número anterior, com vista a dar cumprimento ao disposto no n.º 1 e na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 3.º

6 — No âmbito da fiscalização do cumprimento do disposto no presente artigo, compete ao 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) verificar o país de origem dos passageiros ou onde 
estes realizaram o teste molecular por RT -PCR, comunicando -o informaticamente às autoridades 
de saúde.

Artigo 26.º

Exceção às medidas aplicáveis em matéria de tráfego aéreo e aeroportos

Os disposto nos artigos 23.º a 25.º não é aplicável:

a) A aeronaves de Estado e às Forças Armadas, a aeronaves que integram ou venham a 
integrar o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, a voos para transporte exclusivo 
de carga e correio, de emergência médica e a escalas técnicas para fins não comerciais;

b) A tripulantes das aeronaves.

Artigo 27.º

Medidas aplicáveis em matéria de fronteiras terrestres e fluviais

1 — Os cidadãos que entrem em território nacional por via terrestre ou fluvial, provenientes dos 
países constantes da lista prevista no n.º 4 do artigo 25.º devem cumprir um período de isolamento 
profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde.

2 — O disposto no número anterior é ainda aplicável aos cidadãos que, independentemente 
da origem, tenham saído da África do Sul, do Brasil ou da Índia, nos 14 dias anteriores à sua che-
gada a Portugal.

3 — Para efeitos do presente artigo, são instituídos controlos móveis a viaturas de transporte 
coletivo de passageiros, autocaravanas e a viaturas ligeiras, com vista a informar os cidadãos dos 
deveres a que estão sujeitos.
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4 — As forças de segurança e o SEF procedem à fiscalização do disposto nos números ante-
riores, sendo os dados de identificação dos cidadãos abrangidos pelo presente artigo transmitidos, 
no mais curto espaço de tempo, às autoridades de saúde para cumprimento do disposto na alínea b) 
do artigo 3.º, cabendo aos cidadãos o preenchimento do formulário na plataforma travel.sef.pt.

SECÇÃO IV

Medidas aplicáveis a eventos, estruturas, estabelecimentos ou outras atividades 
culturais, desportivas, recreativas ou sociais

Artigo 28.º

Eventos

1 — É permitida a realização eventos e celebrações nos termos do disposto nos números 
seguintes.

2 — A DGS define as orientações específicas para os seguintes eventos:

a) Cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias;
b) Eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, não sendo permitida uma 

aglomeração de pessoas em lotação superior a 50 % do espaço em que sejam realizados;
c) Eventos de natureza corporativa realizados em espaços adequados para o efeito, designa-

damente salas de congressos, estabelecimentos turísticos, recintos adequados para a realização 
de feiras comerciais e espaços ao ar livre, com diminuição de lotação;

d) Outros eventos, sejam realizados em interior ou ao ar livre, com diminuição de lotação e de 
acordo com as orientações específicas da DGS.

3 — Sem prejuízo do número anterior, na ausência de orientação da DGS, salvo nos casos 
da alínea d) do número anterior em que a realização do evento depende da existência das orien-
tações específicas da DGS, os organizadores dos eventos devem observar, com as necessárias 
adaptações, o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 14.º, bem como no artigo 16.º quanto aos espaços 
de restauração nestes envolvidos, devendo os participantes usar máscara ou viseira nos espaços 
fechados.

4 — Os eventos com público realizados fora de estabelecimentos destinados para o efeito 
devem ser precedidos de avaliação de risco, pelas autoridades de saúde locais, para determinação 
da viabilidade e condições da sua realização.

5 — O disposto nos números anteriores não prejudica a realização de eventos em formato 
digital ou através de meios telemáticos.

Artigo 29.º

Museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e similares

1 — É permitido o funcionamento de museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e 
similares desde que se:

a) Observem as normas e as instruções definidas pela DGS referentes ao distanciamento 
físico, higiene das mãos e superfícies, etiqueta respiratória e as regras previstas no presente regime;

b) Garanta que cada visitante dispõe de uma área mínima de 20 metros quadrados e de uma 
distância mínima de 2 metros para qualquer outra pessoa que não seja membro do mesmo agre-
gado familiar que coabite;

c) Assegure, sempre que possível:

i) A criação de um sentido único de visita;
ii) A limitação do acesso a visita a espaços exíguos;
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iii) A eliminação ou, caso não seja possível, a redução do cruzamento de visitantes em zonas 
de estrangulamento;

d) Minimizem as áreas de concentração dos visitantes com equipamentos interativos, devendo, 
preferencialmente, ser desativados os equipamentos que necessitem ou convidem à interação dos 
visitantes;

e) Recorra, preferencialmente, no caso de visitas de grupo, a mecanismos de marcação pré-
via, a fim de evitar situações de espera para entrar no equipamento cultural, bem como no espaço 
exterior;

f) Coloquem barreiras nas áreas de bilheteira e atendimento ao público.

2 — A admissão dos visitantes deve ser realizada de forma livre ou por conjunto de pessoas, 
dependendo da área do referido equipamento cultural, devendo ser assegurada a regra de ocupa-
ção máxima indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área.

3 — Nas áreas de consumo de cafetaria, restauração e bebidas destes equipamentos culturais 
devem respeitar -se as disposições do presente regime, bem como as orientações definidas pela 
DGS para o setor da restauração.

Artigo 30.º

Eventos de natureza cultural

1 — É permitido o funcionamento das salas de espetáculos, de exibição de filmes cinemato-
gráficos e similares, bem como de eventos de natureza cultural realizados ao ar livre, desde que:

a) Sejam observadas, com as devidas adaptações, as regras definidas nos n.os 1 e 2 do 
artigo 14.º;

b) Nas salas de espetáculo ou salas de exibição de filmes cinematográficos seja reduzida a 
lotação, sempre que necessário, observando as seguintes orientações:

i) Os lugares ocupados devem ter um lugar de intervalo entre espetadores pertencentes ao 
mesmo agregado familiar que coabite, sendo que na fila seguinte os lugares ocupados devem ficar 
desencontrados;

ii) No caso de existência de palco, seja garantida uma distância mínima de, pelo menos, 
dois metros entre a boca da cena e a primeira fila de espetadores;

c) Nos recintos de espetáculos ao ar livre, a lotação do recinto observe as seguintes orientações:

i) Os lugares estejam previamente identificados, cumprindo um distanciamento físico, entre 
espectadores, de um metro e meio;

ii) No caso de existência de palco, seja garantida uma distância mínima de, pelo menos, 
dois metros entre a boca da cena e a primeira fila de espetadores;

d) Os postos de atendimento estejam, preferencialmente, equipados com barreiras de proteção;
e) Seja privilegiada a compra antecipada de ingressos por via eletrónica e os pagamentos por 

vias sem contacto, através de cartão bancário ou outros métodos similares;
f) Sempre que aplicável, seja assegurada a manutenção dos sistemas de ventilação, garantindo 

que o seu funcionamento é efetuado sem ocorrência de recirculação de ar;
g) Se adaptem as cenas e os espetáculos ao vivo, sempre que possível, de forma a minimizar 

o contacto físico entre os envolvidos e a manter o distanciamento recomendado;
h) Sejam observadas outras regras definidas pela DGS.

2 — Nas áreas de consumo de cafetaria, restauração e bebidas destes equipamentos culturais 
devem respeitar -se as disposições do presente regime, bem como as orientações definidas pela 
DGS para o setor da restauração.
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Artigo 31.º

Atividade física e desportiva

1 — A prática de atividade física e desportiva, em contexto de treino e em contexto competitivo, 
pode ser realizada sem público, desde que no cumprimento das orientações definidas pela DGS.

2 — Para efeitos do presente regime, 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.

Artigo 32.º

Medidas no âmbito das estruturas residenciais

1 — A proteção dos residentes em estruturas residenciais para idosos, unidades de cuida-
dos continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e outras 
estruturas 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;

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.
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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

Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, bingos ou similares

É permitido o funcionamento dos estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, 
bingos ou similares, desde que:

a) Observem as orientações e as instruções definidas especificamente para o efeito pela DGS 
referentes ao distanciamento físico, higiene das mãos e superfícies, etiqueta respiratória e as regras 
previstas no presente regime;

b) Possuam um protocolo específico de limpeza e higienização das zonas de jogo;
c) Não permaneçam no interior dos estabelecimentos frequentadores que não pretendam 

consumir ou jogar.

Artigo 34.º

Cuidados pessoais e estética

É permitido o funcionamento de:

a) Salões de cabeleireiro, barbeiros, institutos de beleza, mediante marcação prévia;
b) Estabelecimentos ou estúdios de tatuagens e bodypiercing, mediante marcação prévia;
c) Atividade de massagens em salões de beleza, em ginásios ou em estabelecimentos similares;
d) Termas e spas ou estabelecimentos afins.

Artigo 35.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 36.º

Parques infantis

É permitido o funcionamento de parques infantis, mediante autorização do presidente da câmara 
municipal territorialmente competente, no cumprimento das orientações definidas pela DGS.

CAPÍTULO III

Disposições especiais aplicáveis a determinados municípios

Artigo 37.º

Prevalência

As disposições do presente capítulo são normas especiais quanto aos municípios aos quais 
o mesmo é aplicável, prevalecendo sobre qualquer norma contrária ou incompatível prevista no 
presente regime.
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SECÇÃO I

Medidas aplicáveis a municípios de nível 2

Artigo 38.º

Encerramento de instalações e estabelecimentos em municípios de nível 2

Sem prejuízo do elencado no anexo I ao presente regime, são encerradas as seguintes ins-
talações e estabelecimentos:

a) Circos;
b) Parques de diversões e parques recreativos e similares para crianças;
c) Quaisquer locais destinados a práticas desportivas de lazer, salvo para a prática desportiva 

admitida nos termos do artigo 42.º;
d) Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores;
e) Praças, locais e instalações tauromáquicas;
f) As seguintes instalações desportivas, salvo para a prática desportiva admitida nos termos 

do artigo 42.º e das orientações da DGS:

i) Campos de rugby e similares;
ii) Pavilhões ou recintos fechados;
iii) Ringues de boxe, artes marciais e similares;
iv) Pavilhões polidesportivos;
v) Estádios;

g) Casinos;
h) Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, como bingos ou similares;
i) Restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, podendo, no entanto, funcionar 

nos termos dos artigos 17.º e 40.º;
j) Termas e spas ou estabelecimentos afins.

Artigo 39.º

Horários em municípios de nível 2

1 — Apenas podem abrir ao público antes das 10:00 h os estabelecimentos que não tenham 
encerrado ao abrigo do disposto no Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, bem como, nos termos 
em que sejam admitidos ao abrigo do presente capítulo, os salões de cabeleireiro, os barbeiros, 
os institutos de beleza, os restaurantes e similares, as cafetarias, as casas de chá e afins e as 
instalações desportivas.

2 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as atividades de comércio a retalho 
não alimentar e de prestação de serviços em estabelecimentos em funcionamento nos termos do 
presente capítulo encerram às 21:00 h durante os dias úteis e às 13:00 h aos sábados, domingos 
e feriados.

3 — As atividades de comércio de retalho alimentar encerram às 21:00 h durante os dias úteis 
e às 19:00 h aos sábados, domingos e feriados.

4 — Os estabelecimentos de restauração e similares encerram, para efeitos de serviço de 
refeições no estabelecimento, às 22:30 h durante os dias de semana e às 13:00 h aos sábados, 
domingos e feriados.

5 — Aos estabelecimentos de restauração e similares integrados em estabelecimentos turísticos 
ou em estabelecimentos de alojamento local aplicam -se os horários referidos no número anterior, 
sem prejuízo de, fora daqueles períodos, ser possível a entrega nos quartos dos hóspedes (room 

service) ou o 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).
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6 — Os equipamentos culturais, designadamente museus, monumentos, palácios, sítios 
arqueológicos e similares, cujo funcionamento seja admitido nestes municípios encerram às 22:30 h 
durante os dias de semana e às 13:00 h aos sábados, domingos e feriados.

7 — No caso de estabelecimentos autorizados a funcionar durante 24 horas por dia ficam os 
mesmos autorizados a reabrir a partir das 08:00 h.

8 — Os horários de funcionamento dos estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação 
de serviços podem ser limitados ou modificados por despacho do membro do Governo responsável 
pela área da economia.

Artigo 40.º

Restauração e similares em municípios de nível 2

1 — Os estabelecimentos de restauração e similares, independentemente da área de venda ou 
prestação de serviços, podem funcionar para efeitos de atividade de confeção destinada 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 — O funcionamento de estabelecimentos de restauração e similares também é permitido 
caso se verifiquem as seguintes condições:

a) A observância das instruções especificamente elaboradas para o efeito pela DGS, bem 
como das regras e instruções previstas no presente regime;

b) Não seja admitida a permanência de grupos superiores a quatro pessoas no interior ou a 
seis pessoas nos espaços ou serviços de esplanadas abertas, salvo, em ambos os casos, se todos 
forem pertencentes ao mesmo agregado familiar que coabite;

c) O cumprimento dos horários referidos no n.º 4 do artigo anterior;
d) O recurso a mecanismos de marcação prévia, a fim de evitar situações de espera para 

atendimento no espaço exterior.

3 — Para efeitos da alínea b) do número anterior consideram -se esplanadas abertas, desig-
nadamente:

a) As que se enquadrem no conceito de esplanada aberta nos termos do Decreto -Lei n.º 48/2011, 
de 1 de abril, na sua redação atual, desde que ao ar livre; ou

b) Qualquer espaço do estabelecimento, desde que exterior e ao ar livre.

4 — Para efeitos do número anterior, quando os espaços tenham uma estrutura ou cobertura, 
tal não obsta à qualificação como esplanada aberta, desde que aquelas estejam rebatidas ou 
removidas de forma a que o espaço não esteja totalmente coberto e permita a circulação de ar.

5 — Às esplanadas que não integrem o conceito de esplanada aberta são aplicáveis as regras 
dos estabelecimentos de restauração e similares em interior.

6 — No âmbito da disponibilização de refeições, produtos embalados ou bebidas à porta do 
estabelecimento ou ao postigo (take -away), é proibido o consumo de refeições, produtos ou bebidas 
à porta do estabelecimento ou nas suas imediações.

7 — Nas áreas de consumo de comidas e bebidas (food -courts) dos conjuntos comerciais 
deve prever -se a organização do espaço por forma a evitar aglomerações de pessoas e a respeitar, 
com as devidas adaptações, as orientações da DGS para o setor da restauração, aplicando -se as 
regras previstas no n.º 2.

8 — Aos estabelecimentos de restauração e similares integrados em estabelecimentos turísticos 
ou em estabelecimentos de alojamento local aplica -se o disposto nos n.os 1 a 6.

9 — 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-
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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 41.º

Eventos em municípios de nível 2

1 — É proibida a realização de celebrações e de outros eventos em interior, sem prejuízo do 
disposto no número seguinte.

2 — A DGS define as orientações específicas para os seguintes eventos:

a) Cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias;
b) Eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, não sendo permitida uma 

aglomeração de pessoas em lotação superior a 25 % do espaço em que sejam realizados;
c) Eventos ao ar livre com diminuição de lotação;
d) Eventos de natureza corporativa realizados em espaços adequados para o efeito, designa-

damente salas de congressos, estabelecimentos turísticos, recintos adequados para a realização 
de feiras comerciais e espaços ao ar livre, com diminuição de lotação.

3 — Na ausência de orientação da DGS, os organizadores dos eventos devem observar, com 
as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 14.º, bem como no artigo 16.º quanto 
aos espaços de restauração nestes envolvidos, devendo os participantes usar máscara ou viseira 
nos espaços fechados.

4 — Os eventos com público realizados fora de estabelecimentos destinados para o efeito 
devem ser precedidos de avaliação de risco, pelas autoridades de saúde locais, para determinação 
da viabilidade e condições da sua realização.

5 — Em situações devidamente justificadas, os membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da administração interna e da saúde podem, conjuntamente, autorizar a realização de outras 
celebrações ou eventos, definindo os respetivos termos.

6 — O disposto nos números anteriores não prejudica a realização de eventos em formato 
digital ou através de meios telemáticos.

Artigo 42.º

Atividade física e desportiva em municípios de nível 2

1 — É permitida, desde que no cumprimento das orientações específicas da DGS:

a) A prática de todas as atividades de treino e competitivas profissionais e equiparadas, desde 
que sem público;

b) A prática de todas as atividades de treino e competitivas, desde que sem público, de moda-
lidades desportivas de baixo e médio risco descritas nas competentes orientações da DGS;

c) A prática de atividade física ao ar livre, em grupos de até seis pessoas;
d) A prática de atividade física e desportiva em ginásios e academias, estando proibida a re-

alização de aulas de grupo e de modalidades desportivas que não sejam de baixo ou médio risco 
de acordo com as orientações da DGS.

2 — Para efeitos do presente artigo, 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.
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SECÇÃO II

Medidas aplicáveis a municípios de nível 3

Artigo 43.º

Encerramento e suspensão de atividades e estabelecimentos em municípios de nível 3

1 — Sem prejuízo do elencado no anexo I ao presente regime, são encerradas as seguintes 
instalações e estabelecimentos:

a) Circos;
b) Parques de diversões e parques recreativos e similares para crianças;
c) Quaisquer locais destinados a práticas desportivas de lazer, salvo para a prática desportiva 

admitida nos termos do artigo 47.º;
d) Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores;
e) Auditórios, salas de espetáculo e espaços equivalentes;
f) Praças, locais e instalações tauromáquicas;
g) Pavilhões de congressos, salas polivalentes, salas de conferências e pavilhões multiúsos;
h) As seguintes instalações desportivas, salvo para a prática desportiva admitida nos termos 

do artigo 47.º e das orientações da DGS:

i) Campos de futebol, rugby e similares;
ii) Pavilhões ou recintos fechados;
iii) Pavilhões de futsal, basquetebol, andebol, voleibol, hóquei em patins e similares;
iv) Pistas de patinagem, hóquei no gelo e similares;
v) Ringues de boxe, artes marciais e similares;
vi) Pavilhões polidesportivos;
vii) Estádios;

i) Casinos;
j) Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, como bingos ou similares;
k) Restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, podendo, no entanto, funcionar 

nos termos dos artigos 17.º e 45.º;
l) Bares e restaurantes de hotel, salvo para entrega nos quartos dos hóspedes (room service) ou 

para consumo fora do estabelecimento através de entrega ao domicílio, diretamente ou através de in-
termediário, bem como para disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta do estabele-
cimento ou ao postigo (take -away), nos termos dos artigos 17.º e 45.º, com as necessárias adaptações;

m) Esplanadas fechadas;
n) Áreas de consumo de comidas e bebidas (food -courts) dos conjuntos comerciais, sem 

prejuízo do disposto no n.º 6 do artigo 45.º;
o) Termas e spas ou estabelecimentos afins.

2 — São suspensas as atividades em estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação 
de serviços, bem como os que se encontrem em conjuntos comerciais, salvo se dispuserem de 
área de venda ou prestação de serviços igual ou inferior a 200 metros quadrados e uma entrada 
autónoma e independente pelo exterior.

3 — Excecionam -se do disposto no número anterior as atividades que disponibilizem bens de pri-
meira necessidade ou outros bens considerados essenciais ou que prestem serviços de primeira neces-
sidade ou outros serviços considerados essenciais na presente conjuntura, as quais estão elencadas no 
anexo II ao Decreto n.º 6/2021, de 3 de abril, na sua redação atual, sem prejuízo do disposto no artigo 12.º

4 — A suspensão determinada nos termos do n.º 2 não se aplica igualmente:

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-



N.º 84 30 de abril de 2021 Pág. 19-(25)

Diário da República, 1.ª série

tigo ou através de serviço de recolha de produtos adquiridos previamente através de meios de 
comunicação à distância (click and collect), desde que disponham de uma entrada autónoma e 
independente pelo exterior.

5 — Nos casos previstos na alínea b) do número anterior, é interdito o acesso ao interior do 
estabelecimento pelo público.

Artigo 44.º

Horários em municípios de nível 3

1 — Apenas podem abrir ao público antes das 10:00 h os estabelecimentos que não tenham 
encerrado ao abrigo do disposto no Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, bem como, nos termos 
em que sejam admitidos ao abrigo do presente capítulo, os salões de cabeleireiro, os barbeiros, 
os institutos de beleza, os restaurantes e similares, as cafetarias, as casas de chá e afins e as 
instalações desportivas.

2 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as atividades de comércio a retalho 
não alimentar e de prestação de serviços em estabelecimentos em funcionamento nos termos do 
presente capítulo encerram às 21:00 h durante os dias úteis e às 13:00 h aos sábados, domingos 
e feriados.

3 — As atividades de comércio de retalho alimentar encerram às 21:00 h durante os dias úteis 
e às 19:00 h aos sábados, domingos e feriados.

4 — Os estabelecimentos de restauração e similares encerram, para efeitos de serviço de 
refeições em esplanadas abertas, às 22:30 h durante os dias de semana e às 13:00 h aos sábados, 
domingos e feriados.

5 — Aos estabelecimentos de restauração e similares integrados em estabelecimentos turísticos 
ou em estabelecimentos de alojamento local aplicam -se os horários referidos no número anterior, 
sem prejuízo de, fora daqueles períodos, ser possível a entrega nos quartos dos hóspedes (room 

service) ou o 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).

6 — Os equipamentos culturais, designadamente museus, monumentos, palácios, sítios 
arqueológicos e similares, cujo funcionamento seja admitido nos termos do presente capítulo, 
encerram às 22:30 h durante os dias de semana e às 13:00 h aos sábados, domingos e feriados.

7 — No caso de estabelecimentos autorizados a funcionar durante 24 horas por dia ficam os 
mesmos autorizados a reabrir a partir das 08:00 h.

Artigo 45.º

Restauração e similares em municípios de nível 3

1 — Os estabelecimentos de restauração e similares, independentemente da área de venda ou 
prestação de serviços, podem funcionar para efeitos de atividade de confeção destinada 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 — O funcionamento de estabelecimentos de restauração e similares também é permitido 
caso se verifiquem as seguintes condições:

a) A observância das instruções especificamente elaboradas para o efeito pela DGS, bem 
como das regras e instruções previstas no presente regime;

b) Apenas sejam ocupados os espaços ou serviços de esplanada abertas, sendo proibida a 
permanência dentro do estabelecimento;

c) Não seja admitida a permanência de grupos superiores a quatro pessoas, salvo se todos 
forem pertencentes ao mesmo agregado familiar que coabite;
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d) O cumprimento dos horários referidos no n.º 4 do artigo anterior;
e) O recurso a mecanismos de marcação prévia, a fim de evitar situações de espera para 

atendimento no espaço exterior.

3 — Para efeitos da alínea b) do número anterior consideram -se esplanadas abertas, designa-
damente:

a) As que se enquadrem no conceito de esplanada aberta nos termos do Decreto -Lei n.º 48/2011, 
de 1 de abril, na sua redação atual, desde que ao ar livre; ou

b) Qualquer espaço do estabelecimento, desde que exterior e ao ar livre.

4 — Para efeitos do número anterior, quando os espaços tenham uma estrutura ou cobertura, 
tal não obsta à qualificação como esplanada aberta, desde que aquelas estejam rebatidas ou 
removidas de forma a que o espaço não esteja totalmente coberto e permita a circulação de ar.

5 — No âmbito da disponibilização de refeições, produtos embalados ou bebidas à porta do 
estabelecimento ou ao postigo (take -away), é proibido o consumo de refeições, produtos ou bebidas 
à porta do estabelecimento ou nas suas imediações.

6 — Sem prejuízo do número seguinte, os restaurantes situados em conjuntos comerciais 
funcionam exclusivamente para efeitos de atividade de confeção destinada a consumo fora do 
estabelecimento através de entrega ao domicílio, diretamente ou através de intermediário, sendo 
proibida a disponibilização de refeições ou produtos à porta do estabelecimento ou ao postigo 
(take -away).

7 — Não obstante o disposto no número anterior, os restaurantes e similares situados em 
conjuntos comerciais:

a) Podem funcionar nos termos do n.º 1 caso disponham de uma entrada autónoma e inde-
pendente pelo exterior;

b) Podem funcionar nos termos do n.º 2 caso disponham de uma entrada autónoma e inde-
pendente pelo exterior e de uma esplanada aberta que seja de uso exclusivo pelos clientes desse 
estabelecimento.

8 — 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 46.º

Serviços públicos em municípios de nível 3

1 — As lojas de cidadão permanecem encerradas, mantendo -se o atendimento presencial 
mediante marcação, na rede de balcões dos diferentes serviços públicos, bem como a prestação 
desses serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto com os cidadãos e as empresas.

2 — Pode ser determinado o funcionamento de serviços públicos considerados essenciais, em 
termos distintos do previsto no número anterior, a definir por despacho dos membros do Governo 
responsáveis pela área do serviço em causa e pela área da Administração Pública.

3 — Pode o membro do Governo responsável pela área da Administração Pública, com facul-
dade de delegação, salvo para os serviços essenciais a que se refere o artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, determinar:

a) A definição de orientações relativas à constituição e manutenção de situações de mobilidade;
b) A definição de orientações sobre os casos em que aos trabalhadores da Administração 

Pública pode ser imposto o exercício de funções em local diferente do habitual, em entidade diversa 
ou em condições e horários de trabalho diferentes;
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c) A articulação com as autarquias no que se refere aos serviços públicos locais, em especial 
os espaços cidadão, e ao regime de prestação de trabalho na administração local;

d) A centralização e coordenação da informação quanto ao funcionamento e comunicação dos 
serviços públicos de atendimento;

e) A difusão de informação, instrumentos de apoio e práticas inovadoras de gestão e orga-
nização do trabalho, para proporcionar suporte a atividade dos serviços e dos trabalhadores em 
novos ambientes do trabalho.

4 — O membro do Governo responsável pela área dos negócios estrangeiros adapta o disposto 
no presente artigo aos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Artigo 47.º

Atividade física e desportiva em municípios de nível 3

1 — É permitida, desde que no cumprimento das orientações específicas da DGS:

a) A prática de todas as atividades de treino e competitivas profissionais e equiparadas, desde 
que sem público;

b) A prática de todas as atividades de treino e competitivas, desde que sem público, de moda-
lidades desportivas de baixo risco descritas nas competentes orientações da DGS;

c) A prática de atividade física ao ar livre, em grupos de até quatro pessoas;
d) A prática de atividade física e desportiva em ginásios e academias, estando proibida a 

realização de aulas de grupo e de modalidades desportivas que não sejam de baixo risco de acordo 
com as orientações da DGS.

2 — Para efeitos do presente artigo, 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.

Artigo 48.º

Eventos em municípios de nível 3

1 — É proibida a realização de celebrações e de outros eventos, à exceção de cerimónias 
religiosas, incluindo celebrações comunitárias.

2 — 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.

SECÇÃO III

Medidas aplicáveis a municípios de nível 4

Artigo 49.º

Limitação à circulação em municípios de nível 4

Nos municípios de nível 4 é proibida, diariamente, a circulação para fora do município do domi-
cílio, sem prejuízo das exceções previstas no artigo 11.º do Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro, 
as quais são aplicáveis com as necessárias adaptações.
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Artigo 50.º

Medidas especiais aplicáveis às freguesias de São Teotónio e Longueira/Almograve

Nas freguesias de São Teotónio e Longueira/Almograve, no município de Odemira, são apli-
cáveis as seguintes medidas especiais:

a) É fixada uma cerca sanitária, estando interditadas as deslocações por via rodoviária de e 
para as freguesias de São Teotónio e Longueira/Almograve, exceto aquelas:

i) Que ocorram entre ambas as freguesias;
ii) De profissionais de saúde e de medicina veterinária, elementos das forças armadas, das 

forças e serviços de segurança, de serviços de socorro e de empresas de segurança privada;
iii) De regresso ao local de residência habitual;
iv) Para efeitos de acesso a estabelecimentos de educação e ensino;
v) Para abastecimento do comércio e produção alimentar, farmacêutico, de combustíveis e 

de outros bens essenciais, bem como o transporte de mercadorias necessárias ao funcionamento 
das empresas em laboração;

vi) Para transporte de produtos agrícolas produzidos naquelas freguesias;
vii) Para abastecimento de terminais de caixa automático;
viii) Para reparação e manutenção de infraestruturas de comunicações, de esgotos, de águas, 

de transporte de eletricidade, de transporte de gás e de outras cujas características e caráter urgente 
não possam ser adiadas;

ix) Justificadas por razões de urgência, devidamente fundamentada, ou casos de força maior 
ou de saúde pública;

b) É interditada a circulação e permanência de pessoas na via pública, exceto para deslocações 
necessárias e urgentes, nomeadamente para:

i) Venda e aquisição de bens alimentares, de higiene ou farmacêuticos, bem como de outros 
transacionados nos estabelecimentos que se encontrem em funcionamento nestas freguesias ao 
abrigo do presente regime;

ii) Acesso a unidades de cuidados de saúde;
iii) Acesso ao local de trabalho, situado nas freguesias;
iv) Assistência e cuidado a idosos, menores, dependentes e pessoas especialmente vulne-

ráveis.

Artigo 51.º

Encerramento e suspensão de atividades e estabelecimentos em municípios de nível 4

1 — Sem prejuízo do elencado no anexo I ao presente regime, são encerradas as seguintes 
instalações e estabelecimentos:

a) Circos;
b) Parques de diversões e parques recreativos e similares para crianças;
c) Parques aquáticos, sem prejuízo do acesso dos trabalhadores para efeitos de cuidado dos 

animais;
d) Quaisquer locais destinados a práticas desportivas de lazer, salvo para a prática desportiva 

admitida nos termos do artigo 55.º;
e) Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores;
f) Auditórios, salas de espetáculo e espaços equivalentes;
g) 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;

h) Praças, locais e instalações tauromáquicas;
i) Galerias de arte e salas de exposições;
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j) Pavilhões de congressos, salas polivalentes, salas de conferências e pavilhões multiúsos;
k) As seguintes instalações desportivas, salvo para a prática desportiva admitida nos termos 

do artigo 55.º e das orientações da DGS:

i) Campos de futebol, rugby e similares;
ii) Pavilhões ou recintos fechados;
iii) Pavilhões de futsal, basquetebol, andebol, voleibol, hóquei em patins e similares;
iv) Campos de tiro;
v) Courts de ténis, padel e similares;
vi) Pistas de patinagem, hóquei no gelo e similares;
vii) Piscinas;
viii) Ringues de boxe, artes marciais e similares;
ix) Circuitos permanentes de motas, automóveis e similares;
x) Velódromos;
xi) Hipódromos e pistas similares;
xii) Pavilhões polidesportivos;
xiii) Ginásios e academias;
xiv) Pistas de atletismo;
xv) Estádios;
xvi) Campos de golfe;

l) Pistas de ciclismo, motociclismo, automobilismo e rotas similares, salvo para a prática des-
portiva profissional e equiparada;

m) Casinos;
n) Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, como bingos ou similares;
o) Restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, podendo, no entanto, funcionar 

nos termos dos artigos 17.º e 53.º;
p) 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), nos 
termos dos artigos 17.º e 53.º; com as necessárias adaptações;

q) Esplanadas;
r) Áreas de consumo de comidas e bebidas (food -courts) dos conjuntos comerciais, sem pre-

juízo do disposto no n.º 3 do artigo 53.º;
s) Termas e spas ou estabelecimentos afins.

2 — São suspensas as atividades de comércio a retalho e de prestação de serviços em estabe-
lecimentos 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 do Decreto n.º 4/2021, de 13 de março, sem prejuízo do disposto no artigo 12.º

3 — 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), desde que disponham de uma entrada autónoma e 
independente pelo exterior.

4 — Nos casos previstos na alínea b) do número anterior, é interdito o acesso ao interior do 
estabelecimento pelo público.

5 — O disposto na alínea b) do n.º 3 e no número seguinte não prejudicam a aplicação do 
disposto no artigo 53.º, o qual constitui norma especial.

6 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as atividades de comércio a retalho não 
alimentar e de prestação de serviços em estabelecimentos em funcionamento nos termos do disposto 
no n.º 1 encerram às 21:00 h durante os dias úteis e às 13:00 h aos sábados, domingos e feriados.
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7 — As atividades de comércio de retalho alimentar encerram às 21:00 h durante os dias úteis 
e às 19:00 h aos sábados, domingos e feriados.

Artigo 52.º

Feiras e mercados em municípios de nível 4

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, disponibilizado no sítio do município na Internet e elaborado pelo município competente 
ou aprovado pelo mesmo, no caso de feiras e mercados sob exploração de entidades privadas.

Artigo 53.º

Restauração e similares em municípios de nível 4

1 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, os estabelecimentos de restauração 
e similares, independentemente da área de venda ou prestação de serviços, funcionam exclusiva-
mente para efeitos de atividade de confeção destinada 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 — No âmbito da disponibilização de refeições, produtos embalados ou bebidas à porta do 
estabelecimento ou ao postigo (take -away), é proibido o consumo de refeições, produtos ou bebidas 
à porta do estabelecimento ou nas suas imediações.

3 — Os restaurantes situados em conjuntos comerciais funcionam exclusivamente para efei-
tos de atividade de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento através de entrega ao 
domicílio, diretamente ou através de intermediário, sendo proibida a disponibilização de refeições 
ou produtos à porta do estabelecimento ou ao postigo (take -away).

4 — Os estabelecimentos de restauração e similares que pretendam manter a respetiva ativi-
dade, total ou parcialmente, para efeitos de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento 
ou entrega no domicílio, diretamente ou através de intermediário, estão dispensados de licença para 
confeção destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio e podem deter-
minar aos seus trabalhadores, desde que com o seu consentimento, a participação nas respetivas 
atividades, ainda que as mesmas não integrem o objeto dos respetivos contratos de trabalho.

Artigo 54.º

Serviços públicos em municípios de nível 4

1 — As lojas de cidadão permanecem encerradas, mantendo -se o atendimento presencial 
mediante marcação, na rede de balcões dos diferentes serviços públicos, bem como a prestação 
desses serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto com os cidadãos e as empresas.

2 — Pode ser determinado o funcionamento de serviços públicos considerados essenciais, em 
termos distintos do previsto no número anterior, a definir por despacho dos membros do Governo 
responsáveis pela área do serviço em causa e pela área da Administração Pública.

3 — Pode o membro do Governo responsável pela área da Administração Pública, com facul-
dade de delegação, salvo para os serviços essenciais a que se refere o artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, determinar:

a) A definição de orientações relativas à constituição e manutenção de situações de mobilidade;
b) A definição de orientações sobre os casos em que aos trabalhadores da Administração 

Pública pode ser imposto o exercício de funções em local diferente do habitual, em entidade diversa 
ou em condições e horários de trabalho diferentes;
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c) A articulação com as autarquias no que se refere aos serviços públicos locais, em especial 
os espaços cidadão, e ao regime de prestação de trabalho na administração local;

d) A centralização e coordenação da informação quanto ao funcionamento e comunicação dos 
serviços públicos de atendimento;

e) A difusão de informação, instrumentos de apoio e práticas inovadoras de gestão e orga-
nização do trabalho, para proporcionar suporte a atividade dos serviços e dos trabalhadores em 
novos ambientes do trabalho.

4 — O membro do Governo responsável pela área dos negócios estrangeiros adapta o disposto 
no presente artigo aos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Artigo 55.º

Atividade física e desportiva em municípios de nível 4

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 artigo, 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.

Artigo 56.º

Eventos em municípios de nível 4

1 — É proibida a realização de celebrações e de outros eventos, à exceção de cerimónias 
religiosas, incluindo celebrações comunitárias.

2 — 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.

ANEXO I

[a que se referem a alínea a) do n.º 3 e o n.º 7 da presente resolução e os artigos 10.º, 
a alínea a) do artigo 12.º, o artigo 38.º, o n.º 1 do artigo 43.º 

e o n.º 1 do artigo 51.º do regime anexo à presente resolução]

1 — Atividades recreativas, de lazer e diversão:

Discotecas, bares e salões de dança ou de festa;
Parques de diversões, parques recreativos e similares, sem prejuízo do disposto no artigo 36.º;
Parques aquáticos, sem prejuízo do acesso dos trabalhadores para efeitos de cuidado dos 

animais;
Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores.

2 — Atividades em espaços abertos, espaços e vias públicas, ou espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas:

Provas e exibições náuticas;
Provas e exibições aeronáuticas;
Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de qualquer natureza.
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3 — Espaços de jogos e apostas:

Equipamentos de diversão e similares;
Salões de jogos e salões recreativos.

4 — Atividades de restauração:

Bares e afins.
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