
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 
  

BOLETIM DE DELIBERAÇÕES E DESPACHOS 

ISSN 1646-7027 

Edição n.º 13 
1 de julho de 2021 

 

CÂMARA MUNICIPAL 



 

 
 
 
 
 
 

DIRETOR: Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
  Dr. Bernardino José Torrão Soares 

 
PERIODICIDADE: Quinzenal 
 
PROPRIEDADE: Município de Loures 
 
EDIÇÃO ELETRÓNICA  
 
DEPÓSITO LEGAL n.º 148950/00 
 
ISSN 1646-7027 
 
COORDENAÇÃO, ELABORAÇÃO, LAYOUT E PAGINAÇÃO: Área Loures Municipal – 
Boletim de Deliberações e Despachos 
 
A correspondência relativa ao Loures Municipal – Boletim de Deliberações e Despachos 
deve ser dirigida a: 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES - LOURES MUNICIPAL - BOLETIM DE 
DELIBERAÇÕES E DESPACHOS - RUA FREDERICO TARRÉ, n.º 5 – 1º, 2670 - 435 
LOURES  
 
TELEFONE: 21 115 15 82 - FAX: 21 115 17 89 - E-MAIL: loures.municipal@cm-
loures.pt 
 
 
Disponível on-line no site oficial da Câmara Municipal de Loures: http://www.cm-loures.pt 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 8/2011 
Diário da República, 1.ª série, n.º 17, de 25 de janeiro de 2011 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÍNDICE 
 

 Pág. 
  
CÂMARA MUNICIPAL  
91.ª Reunião Ordinária 
 
 
 

5 
 
 
       

PRESIDÊNCIA 
 
VEREADORES 

17 
 

45 
  
  
UNIDADES ORGÂNICAS 61 

 
OBRAS MUNICIPAIS  

 
61 

EDUCAÇÃO 72 
PLANEAMENTO FIMANCEIRO E APROVISIONAMENTO 72 
COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 73 
TURISMO 74 
AMBIENTE 74 
CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 75 
RECURSOS HUMANOS 75 
  
  
  
  

ANUNCIOS - Súmula 76 
 
 

 

 
ANEXOS ÀS PROPOSTAS DE DELIBERAÇÃO: 
 

 N.º 288/2021 
 N.º 293/2021  
 N.º 301/2021 
 
 

 
 
ANEXO DIPLOMAS LEGAIS: 

 

 
 

 Resolução do Conselho de Ministros nº 70-B/2021 de  4 de junho 
 Resolução do Conselho de Ministros nº 74-A/2021 de  9 de junho 
 Resolução do Conselho de Ministros nº 76-A/2021 de 17 de junho 
 Resolução do Conselho de Ministros nº 77-A/2021 de 24 de junho 

 

 

 



 

 

N.º 13 

 

 
 

1 de JULHO 
de 2021 

 
 
 
 

5 

 

 

 
CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

91.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 30 de junho de 2021 

 
 

 
  
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NN..ºº  229988//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  VVOOTTOO  DDEE  PPEESSAARR  PPEELLOO  
FFAALLEECCIIMMEENNTTOO  DDEE  FFRRAANNCCIISSCCOO  AANNTTÓÓNNIIOO  
MMAARRTTIINNSS  DDUUAARRTTEE,,  SSUUBBSSCCRRIITTOO  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  EE  PPEELLOOSS  SSRRSS  
VVEERREEAADDOORREESS  EELLEEIITTOOSS  PPEELLAA  CCOOLLIIGGAAÇÇÃÃOO  
DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCAA  UUNNIITTÁÁRRIIAA  
 

Voto de Pesar pelo falecimento de Francisco 
António Martins Duarte 

 
Foi com profundo pesar que recebemos a notícia do 
falecimento do destacado Bucelense Francisco 
António Martins Duarte.  
 
Francisco Duarte nasceu a 15 de agosto de 1936, na 
Bemposta. Foi músico de jazz no Grupo Musical e 
Recreativo da Bemposta durante cerca de 10 anos, 
participando ainda na equipa de futebol local. 
 
Em 1977 foi eleito para a direção do Grupo Musical e 
Recreativo da Bemposta, destacando-se o impulso 
que deu para a construção da nova sede, entre 
muitas outras realizações da coletividade. 
 
 Ao longo de 32 mandatos desempenhou várias 
funções nos órgãos sociais da coletividade, 
participando ainda como músico na tocata do 
Rancho de Folclore e Etnografia “Os Ceifeiros da 
Bemposta”. 
 
Após o 25 de abril de 1974 integrou a Comissão 
Recenseadora da freguesia, passando a participar 
na organização de todos os atos eleitorais. 
 
Nas primeiras eleições livres foi eleito Presidente da 
Assembleia de Freguesia de Bucelas, como 
independente nas listas da CDU nos mandatos de: 
 

 Presidente da Assembleia de Freguesia de 
11/07/1977 a 26/01/1980 

 1º Secretário da Assembleia de Freguesia de 
maio de 1984 a maio de 1985 

 Presidente da Assembleia de Freguesia de 
maio de 1985 a 08/01/1986 

 Presidente da Assembleia de Freguesia de 
17/01/1990 a 05/01/1994 

 Presidente da Assembleia de Freguesia de 
abril de 1995 a dezembro de 1995. 

Entre 1996 e 2001 exerceu o cargo de Presidente    
da Junta de Freguesia de Bucelas de: 
 

 De dezembro de 1995 a 02/03/1998 
 De 02/03/1998 a 09/02/2002 
 Como Tesoureiro desta Junta de Freguesia de 

09/01/2002 a 28/10/2005. 
 
Foi também membro da Assembleia Municipal de 
Loures, demonstrando sempre o maior compromisso 
com o desenvolvimento da Freguesia de Bucelas e 
do Concelho de Loures, pelo que merece o nosso 
público reconhecimento. 

 
Durante os seus oitenta e quatro anos de vida, 
salientamos o seu humanismo para com todos os 
que com ele tiveram o privilégio de conviver, a sua 
predisposição para a colaboração e a sua 
responsabilidade com o movimento associativo da 
Freguesia, com a democracia e a causa pública. 
Em 2004, recebeu da Câmara Municipal de Loures a 
Medalha de Municipal de Mérito e Dedicação.  
 
A Câmara Municipal de Loures, reunida em sessão 
ordinária, dia 30 de junho, delibera: 
 
1. Expressar o seu pesar pelo falecimento de 

Francisco António Martins Duarte, 
endereçando à sua família, amigos e a todos 
quantos sentirão a sua ausência as mais 
sentidas condolências. 

2. Observar um minuto de silencia em sua 
memória. 

 
Sendo aprovado, o presente voto deve ser remetido 
à sua família, às associações e coletividades da 
Freguesia de Bucelas e às Freguesias e Uniões de 
Freguesias do Concelho de Loures. 
 
Loures, 30 de junho de 2021 
 
 

Os Vereadores da CDU 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade e cumprido um 
minuto de silêncio em memória do falecido) 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NN..ºº  229999//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  VVOOTTOO  DDEE  PPEESSAARR  PPEELLOO  
FFAALLEECCIIMMEENNTTOO  DDEE  DDOOMMIINNGGOOSS  LLOOPPEESS  
CCAARRDDOOSSOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTOO  PPEELLAASS  SSRRAASS..  
VVEERREEAADDOORRAASS  EE  PPEELLOOSS  SSRRSS  VVEERREEAADDOORREESS  
EELLEEIITTOOSS  PPEELLOO  PPAARRTTIIDDOO  SSOOCCIIAALLIISSTTAA  
  
Voto de Pesar pelo falecimento de Domingos 

Lopes Cardoso 
  
Nascido a 1 de abril de 1941, na localidade de 
Palhais, Freguesia de Loures, Domingos Lopes 
Cardoso faleceu aos 80 anos no passado dia 21 
de junho. 
 
Pai de dois filhos, fruto do casamento com Maria 
de Matos Lopes em 1971, Lopes Cardoso 
desenvolveu toda a sua atividade profissional, na 
antiga SACOR, onde desempenhou as funções 
de empregado de escritório. 
 
Não obstante a sua atividade profissional, foi um 
cidadão ativo na vida pública. Militante do Partido 
Socialista encarou com determinação essa 
militância, tendo-se mantido leal aos seus ideais, 
e apoiando o seu partido nas mais diversas 
causas.  
 
Foi eleito Presidente da Junta de Freguesia de 
Loures, nas primeiras eleições autárquicas após o 
25 de abril de 1974, realizadas a 12 de dezembro 
de 1976, tendo sido reeleito, para o exercício do 
mesmo cargo no mandato seguinte de 1979 a 
1982.  
 
Após o exercício do cargo de Presidente de 
Junta, o seu forte sentido de participação cívica, 
contribuiu para que continuasse a sua ligação 
com a Freguesia e as suas coletividades, como 
sócio da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Loures, do Grupo Sportivo de 
Loures e da Sociedade Filarmonia União 
Pinheirense. 
 
Face ao exemplo, e à capacidade que 
demonstrou de marcar constante presença na 
comunidade de forma ativa, e da maneira como 
contribui para o desenvolvimento da sua 
Freguesia, os vereadores do Partido Socialista 
têm a honra de propor que a Câmara Municipal 
de Loures, reunida a 30 de junho 2021, delibere: 
  
 Guardar um minuto de silêncio em 

memória de Domingos Lopes Cardoso; 
 Remeter o presente voto de pesar à 

família enlutada, à Assembleia Municipal 
de Loures, à Assembleia de Freguesia de 
Loures, à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Loures, ao 

Grupo Sportivo de Loures, à Sociedade 
Filarmonia União Pinheirense e à secção 
de Loures do Partido Socialista. 

 
Loures, 30 de junho de 2021, 
 
 
       Os Vereadores do Partido Socialista 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade e cumprido um 
minuto de silêncio em memória do falecido) 
 
 
AATTAA  DDAA  8888ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002211..0055..1199  
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Presidente 
da Câmara, os Senhores Vereadores Casimiro 
António da Piedade Menezes e António 
Manuel Lopes Marcelino e a Senhora 
Vereadora Maria Rita Colaço Leão por não 
terem estado presentes na reunião a que 
respeita a ata)  
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  228877//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  DDEELLIIBBEERRAARR  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  AA  
NNÃÃOO  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  EE  CCOONNSSEEQQUUEENNTTEE  
EEXXTTIINNÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  EE  
RREEVVOOGGAAÇÇÃÃOO  DDAA  DDEECCIISSÃÃOO  DDEE  CCOONNTTRRAATTAARR  
RREELLAATTIIVVAA  AAOO  CCOONNCCUURRSSOO  PPÚÚBBLLIICCOO  
VVIISSAANNDDOO  AA  CCEEDDÊÊNNCCIIAA  EEMM  DDIIRREEIITTOO  DDEE  
SSUUPPEERRFFÍÍCCIIEE  SSOOBBRREE  PPAARRCCEELLAA  DDEE  TTEERRRREENNOO  
SSIITTAA  EEMM  MMOOSSCCAAVVIIDDEE  PPAARRAA  CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  EE  
EEXXPPLLOORRAAÇÇÃÃOO  DDEE  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO  EE  PPAARRQQUUEE  
DDEE  EESSTTAACCIIOONNAAMMEENNTTOO  SSUUBBTTEERRRRÂÂNNEEOO,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 8.ª Sessão 

Extraordinária da Assembleia Municipal de 
Loures, realizada em 17 de setembro de 
2020, que incidiu sobre a proposta de 
deliberação nº 421/2020, foi aprovado o 
procedimento de concurso tendente à 
celebração de um contrato de cedência em 
direito de superfície de uma parcela de 
terreno, com a área de 8.122 m2, com direito 
de utilização do subsolo, para construção de 
um equipamento e construção de um parque 
para estacionamento automóvel subterrâneo 
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e subsequente exploração pelo prazo de 40 
anos; 
 

B. Por despacho do Senhor Presidente da 
Câmara, datado de 30 de dezembro de 2020, 
foi prorrogado o prazo para apresentação das 
propostas no âmbito do procedimento de 
concurso público tendente à celebração de 
um contrato de cedência em direito de 
superfície de uma parcela de terreno, com a 
área de 8.122 m2, com direito de utilização do 
subsolo, para construção de um equipamento 
e construção de um parque de 
estacionamento automóvel subterrâneo e 
subsequente exploração pelo prazo de 40 
anos, com as contrapartidas previstas e 
integrantes do Caderno de Encargos, até ao 
dia 4 de fevereiro de 2021, ratificado na 79.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Loures, realizada em 13 de janeiro de 2021; 
 

C. Em 22 de fevereiro de 2021, reuniu o Júri 
para abertura e análise das propostas, tendo-
se verificado que não foram apresentadas 
propostas no procedimento, ficando o mesmo 
deserto; 
 

D. A não apresentação de propostas por 
nenhum concorrente constitui causa de não 
adjudicação, extinguindo-se o procedimento e 
determina a revogação da decisão de 
contratar. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e 
na alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à 
Assembleia Municipal para deliberação, a não 
adjudicação do procedimento de concurso 
público tendente à celebração de um contrato de 
cedência em direito de superfície de uma parcela 
de terreno, com a área de 8.122 m2, com direito 
de utilização do subsolo, para construção de um 
equipamento e construção de um parque para 
estacionamento automóvel subterrâneo e 
subsequente exploração pelo prazo de 40 anos, 
com a consequente extinção do procedimento, 
revogando a decisão de contratar, por analogia, 
nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 79.º conjugado com o n.º 1 do artigo 80.º 
ambos do Código dos Contratos Públicos. 
 
Loures, 24 de junho de 2021. 
 

(…) 
 

(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, da Senhora 

Vereadora e dos Senhores Vereadores eleitos 
pela Coligação Democrática Unitária. 
Abstiveram-se as Senhoras Vereadoras e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista e a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata)  
 
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  228888//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  RREELLAATTÓÓRRIIOO  FFIINNAALL,,  AA  
AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  EE  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  
RREEFFEERREENNTTEE  AAOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  PPAARRAA  
AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  
NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  PPRROOJJEETTOO  AAMMAA  ––  
AADDAAPPTTAAÇÇÃÃOO  AAOO  MMEEIIOO  AAQQUUÁÁTTIICCOO,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures foi lançado o concurso 
público em conformidade com o previsto nos 
artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 
1, alínea a) e 474.º, n.º 3, alínea c), todos do 
Código dos Contratos Públicos, concurso 
desenvolvido sob o número de processo 
54047/DCA/2021, com vista à celebração de 
contratos para aquisição de serviços de 
transporte no âmbito do projeto AMA – 
Adaptação ao Meio Aquático, por lotes, em 
número de 4, para o ano letivo de 2021/2022; 
 

B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 
de propostas, o júri do procedimento elaborou 
o Relatório Preliminar com análise, avaliação e 
ordenação das propostas apresentadas pelos 
concorrentes, tendo-o submetido a audiência 
prévia com concessão de prazo que também 
já decorreu, e sem que fossem apresentadas 
quaisquer observações por parte dos 
concorrentes nesse âmbito; 
 

C. Entretanto, o júri elaborou o Relatório Final, 
que se anexa, e que cabe submeter a 
deliberação da Câmara Municipal de Loures 
com vista à aprovação do mesmo, em virtude 
de ser o órgão competente para a decisão de 
contratar; 
 

D. O teor do Relatório Final, dá nota, em síntese, 
da proposta de adjudicação dos lotes 1, 2, 3 e 
4 à mesma entidade, a concorrente V.A. Tour 
Operador Unipessoal, Lda., porquanto essa 
mesma entidade apresentou o mais baixo 
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preço para cada um dos respetivos lotes, 
sendo, portanto, ordenada em 1º lugar em 
cada um deles; 
 

E. O preço base do lote 1 foi fixado em 
€146.398,50 (cento e quarenta e seis mil, 
trezentos e noventa e oito euros e cinquenta 
cêntimos), e é agora proposto adjudicar a 
proposta da concorrente V.A. Tour Operador 
Unipessoal, Lda., com o preço global de 
€106.863,00 (cento e seis mil, oitocentos e 
sessenta e três euros); 
 

F. O preço base do lote 2 foi fixado em 
€93.305,50 (noventa e três mil, trezentos e 
cinco euros e cinquenta cêntimos), e é agora 
proposto adjudicar a proposta da concorrente 
V.A. Tour Operador Unipessoal, Lda., com o 
preço global de €71.242,00 (setenta e um mil, 
duzentos e quarenta e dois euros); 
 

G. O preço base do lote 3 foi fixado em 
€80.582,00 (oitenta mil, quinhentos e oitenta e 
dois euros), e é agora proposto adjudicar a 
proposta da concorrente V.A. Tour Operador 
Unipessoal, Lda., com o preço global de 
€71.242,00 (setenta e um mil, duzentos e 
quarenta e dois euros); 
 

H. O preço base do lote 4 foi fixado €95.190,50 
(noventa e cinco mil, cento e noventa euros e 
cinquenta cêntimos), e é agora proposto 
adjudicar a proposta da concorrente V.A. Tour 
Operador Unipessoal, Lda., com o preço 
global de €47.435,00 (quarenta e sete mil, 
quatrocentos e trinta e cinco euros); 
 

I. O preço base global fixado no concurso, 
decorrente do somatório dos preços base dos 
lotes 1, 2, 3 e 4, foi de €415.476,50 
(quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e 
setenta e seis euros e cinquenta cêntimos) e o 
que agora se propõe adjudicar resulta no 
preço contratual global máximo de 
€296.782,00 (duzentos e noventa e seis mil, 
setecentos e oitenta e dois euros), traduzindo-
se numa poupança para o Município, tendo 
em conta o valor inicial estimado que o 
Município estava disposto a suportar, de 
€118.694,50 (cento e dezoito mil, seiscentos e 
noventa e quatro euros e cinquenta cêntimos); 
 

J. Adjudicada que seja a proposta da 
concorrente V.A. Tour Operador Unipessoal, 
Lda., em cada um dos lotes 1, 2, 3 e 4 do 
procedimento, se mostra necessária a 
aprovação, por parte da Câmara Municipal, do 
projeto de minuta do contrato a celebrar, que 
se anexa;  

 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos do disposto na alínea dd), do n.º 1, do 
artigo 33º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 
12/09, nos artigos 73º, 98º, e números 3 e 4 do 
artigo 148º, todos do Código dos Contratos 
Públicos, na sua redação atual, aprovar: 
 
1 - O Relatório Final referente ao concurso 

público desenvolvido sob o número de 
processo 54047/DCA/2021, com vista à 
celebração de contratos de aquisição de 
serviços de transporte no âmbito do projeto 
AMA – Adaptação ao Meio Aquático, por lotes, 
em número de 4, para o ano letivo de 
2021/2022; 
 

2 - E, conforme decorre do dito relatório, as 
inerentes adjudicações às propostas 
apresentadas pela concorrente V.A. Tour 
Operador Unipessoal, Lda. e ordenadas em 1º 
lugar em cada um dos lotes 1, 2, 3 e 4, e pelos 
preços contratuais, por lote, conforme se 
seguem: 
 
 Lote 1: €106.863,00 (cento e seis mil, 

oitocentos e sessenta e três euros); 
 Lote 2: €71.242,00 (setenta e um mil, 

duzentos e quarenta e dois euros); 
 Lote 3: €71.242,00 (setenta e um mil, 

duzentos e quarenta e dois euros); 
 Lote 4: €47.435,00 (quarenta e sete mil, 

quatrocentos e trinta e cinco euros); 
 
3 - O projeto de minuta do contrato a celebrar 

entre o Município de Loures e a entidade 
concorrente V.A. Tour Operador Unipessoal, 
Lda., respeitante aos 4 lotes em apreço nesta 
proposta. 

 
Loures, 24 de junho de 2021. 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade)  
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Projeto de Minuta do 
Contrato a celebrar entre o Município de Loures e 
a V.A. Tour Operador Unipessoal, Lda., 
respeitante aos 4 lotes, está disponibilizado em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  228899//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AASS  MMEEDDIIDDAASS  
EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAASS  EEMM  SSEEDDEE  DDEE  
AARRRREENNDDAAMMEENNTTOO  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  PPAANNDDEEMMIIAA  
CCOOVVIIDD  1199,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. O estado de emergência e/ou calamidade com 

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

B. O Município implementou as medidas 
aprovadas pelas Propostas de Deliberação n.º 
484/2020 e 40/2021, aprovadas na 72ª 
Reunião ordinária, de 07.10.2020 e na 80ª 
Reunião ordinária, de 24.01.2021, 
respetivamente, e cujo prolongamento se 
considera necessário propor face à 
manutenção dos pressupostos que estiveram 
subjacentes às mesmas.  

 
Tenho a hora de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto nas alíneas i) e h) do n.º 2 do artigo 
23º e das alíneas e) e v) do n.º 1 do artigo 33º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, delibere aprovar: 
 
1. A isenção da aplicação da indeminização 

moratória (IM)/juros às rendas de habitação 
municipal até dezembro de 2021; 

 
2. O alargamento do prazo do pagamento em 

mais 45 dias em todas as faturas emitidas até 
dezembro de 2021, permitindo deste modo 
que a fatura de dezembro seja paga até final 
do mês de janeiro 2022. 

 
Loures, 24 de junho de 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade)  
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  229900//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AACCEEIITTAAÇÇÃÃOO  DDAA  DDOOAAÇÇÃÃOO  
DDOO  LLIIVVRROO  ““MMEEMMÓÓRRIIAASS  EE  EENNCCAANNTTOOSS  DDEE  
PPEENNHHAA  GGAARRCCIIAA””  PPAARRAA  IINNTTEEGGRRAAÇÇÃÃOO  NNOO  
AACCEERRVVOO  DDOO  PPOOLLOO  DDEE  SSAACCAAVVÉÉMM  DDAA  
AACCAADDEEMMIIAA  DDOOSS  SSAABBEERREESS  --  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  
SSÉÉNNIIOORR  DDEE  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que:  
 
A. O proprietário do livro “Memórias e Encantos 

de Penha Garcia”, melhor descrito na 
informação n.º 35/DE-ACADEMIA/SLC, de 14 
de junho, pretende doá-lo ao Município de 
Loures, por forma a que conste no acervo do 
Polo de Sacavém da Academia dos Saberes – 
Universidade Sénior de Loures; 
 

B. É competência da Câmara Municipal aceitar 
doações, legados e heranças a benefício de 
inventário. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea j), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a aceitação da doação do livro 
“Memórias e Encantos de Penha Garcia”, para 
integração no acervo do Polo de Sacavém da 
Academia dos Saberes – Universidade Sénior de 
Loures. 
 
Loures, 24 de junho de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade)  
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  229911//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  CCEELLEEBBRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  1122  
((DDOOZZEE))  CCOONNTTRRAATTOOSS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  AA  
TTEERRMMOO  CCEERRTTOO  EE  11  ((UUMM))  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  
TTRRAABBAALLHHOO  AA  TTEERRMMOO  IINNCCEERRTTOO,,  PPAARRAA  AA  
GGEESSLLOOUURREESS,,  GGEESSTTÃÃOO  DDEE  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  
SSOOCCIIAAIISS,,  EE..MM..,,  UUNNIIPPEESSSSOOAALL,,  LLDDAA,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que:  
 
A. A Gesloures, Gestão de Equipamentos 

Sociais, E.M., Unipessoal. Lda., através do 
Oficio 015/PCA de 15/06/2021 vem solicitar à 
Câmara Municipal deliberação sobre a 
necessidade de recrutamento de recursos 
humanos; 
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B. Para o desempenho de todas as tarefas 
adstritas ao Departamento de Operação, 
Manutenção e Conservação de Equipamentos, 
entre as quais o apoio direto aos alunos do 
Projeto de Adaptação ao Meio Aquático, se 
verifica a necessidade de promover o 
recrutamento de até 12 trabalhadores de 
apoio; 
 

C. Igualmente há a necessidade de promover o 
recrutamento de um assistente administrativo 
por forma a assegurar o cumprimento das 
atividades inerente ao Serviço de Atenção ao 
Cliente e Secretarias, considerando o período 
de férias que se aproxima e antecipando a 
ausência de uma trabalhadora grávida;  
 

D. A imprescindibilidade do recrutamento tendo 
em vista assegurar o cumprimento das 
obrigações de prestação de serviço público 
legalmente estabelecidas, sendo os 
recrutamentos imprescindíveis para a 
assegurar a capacidade operacional mínima 
dos serviços, nomeadamente de atendimento 
ao público, tarefa cuja não execução seria 
suscetível de pôr em causa o funcionamento 
da empresa e o cumprimento das obrigações 
de prestação de serviço público a que está 
vinculada; 
 

E. A impossibilidade de satisfazer as 
necessidades de pessoal por recurso a 
pessoal que já se encontre colocado em 
situação de requalificação ou ao abrigo de 
outros instrumentos de mobilidade; 
 

F. Os encargos com os recrutamentos em causa 
estão incluídos no orçamento da Gesloures 
em vigor; 
 

G. O cumprimento, pontual e integral, dos 
deveres de informação previstos na Lei n.º 
57/2011, de 28 de novembro, alterada pela Lei 
n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro; 
 

H. No ano de 2021, nos termos do artigo 59.º, n.º 
2 da Lei n.º 75--B/2020, de 31 de dezembro, 
“As empresas do setor público empresarial só 
podem proceder ao recrutamento de 
trabalhadores para a constituição de vínculos 
de emprego por tempo indeterminado ou a 
termo nos termos do disposto no decreto-lei de 
execução orçamental.". 
 

I. Nos anos anteriores, a Lei do Orçamento de 
Estado integrou disposição idêntica, tendo 
sido adotado o entendimento, face ao disposto 
no decreto-lei de execução orçamental, que a 
competência para autorizar a celebração de 

contratos de trabalho estaria cometida à 
Câmara Municipal. 

 
Tenho a honra de propor que:  
 
Ao abrigo da alínea f) do n.º 1 do artigo 33º, do 
anexo i da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua atual redação, conjugado com o artigo 37º, da 
Lei 50/2012 de 31 de agosto, e nos termos do 
artigo 59º, n.º 2 da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de 
dezembro, a Câmara Municipal delibere autorizar 
a Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M, a celebrar: 
  
1. Até 12 (doze) contratos de trabalho a termo 

certo, por um ano, para a categoria de 
trabalhador de apoio; 

2. 1 (um) contrato a termo incerto, até seis 
meses, para a categoria de assistente 
administrativo. 

 
Loures, 24 de junho de 2021 
 

 (…) 
 
(Aprovada por unanimidade)  
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  229922//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  IINNÍÍCCIIOO  TTIIPPOO  EE  PPEEÇÇAASS  
DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO;;  --  OOSS  EELLEEMMEENNTTOOSS  DDOO  
PPRROOJJEETTOO;;  --  AA  AAUUTTOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  DDEESSPPEESSAA;;  --  
AA  FFUUNNDDAAMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRREEÇÇOO  BBAASSEE;;  --  OO  
CCRRIITTÉÉRRIIOO  DDEE  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  EE  DDEE  
DDEESSEEMMPPAATTEE;;  --  AA  NNÃÃOO  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  PPOORR  
LLOOTTEESS;;  --  OO  VVAALLOORR  DDAA  CCAAUUÇÇÃÃOO;;  --  AA  
CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  EE  DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  
CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNOO  JJUURRII  NNOOSS  TTEERRMMOOSS  DDOO  
NN..ºº  22  DDOO  AARRTTIIGGOO  6699ºº  DDOO  CCÓÓDDIIGGOO  DDOOSS  
CCOONNTTRRAATTOOSS  PPÚÚBBLLIICCOOSS;;  --  AA  PPUUBBLLIICCAAÇÇÃÃOO  
DDOO  AANNÚÚNNCCIIOO;;  --  AA  DDEESSIIGGNNAAÇÇÃÃOO  DDEE  
RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEESS  AAUUTTOORRIIZZAADDOOSS  PPAARRAA  
AASSSSIINNAATTUURRAA  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  NNAA  
PPLLAATTAAFFOORRMMAA  EELLEETTRRÓÓNNIICCAA;;  --  AA  
DDEESSIIGGNNAAÇÇÃÃOO  DDOO  GGEESSTTOORR  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO;;  --  
AA  DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNOO  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  NNOOSS  TTEERRMMOOSS  DDOO  
AARRTTIIGGOO  110099ºº  DDOO  CCÓÓDDIIGGOO  DDOOSS  CCOONNTTRRAATTOOSS  
PPÚÚBBLLIICCOOSS;;  --  RREELLAATTIIVVAAMMEENNTTEE  ÀÀ  
EEMMPPRREEIITTAADDAA  ““OOBBRRAASS  DDEE  UURRBBAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  NNAA  
UUGGTT  77((AAUUGGII))  ––  BBAAIIRRRROO  PPOORRTTEELLAA  DDEE  AAZZÓÓIIAA,,  
SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  AAZZÓÓIIAA””,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando: 
 
A. A necessidade de proceder às Obras de 

Urbanização no Bairro Portela de Azóia, 
Unidade de Gestão Territorial n.º 7, para 
impedir que se verifique maior degradação da 
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via e garantir a segurança de circulação do 
trânsito, assim como o conforto de todos os 
utilizadores do espaço público; 
 

B. O facto de se tratar de trabalhos que devem 
ser executados no âmbito da manutenção das 
vias; 
 

C. Que se verifica a necessidade de recurso à 
contratualização da empreitada para a 
execução destes trabalhos; 
 

D. Que a respetiva despesa está contemplada na 
ação 2016/I/40, com o PRC n.º 2333, datado 
de 23 de junho de 2021, R.O.: 
10.03/07.01.04.1, Cl. Analítica: 94.3.3.1.01; 
 

E. O conteúdo das informações n.º 0429/DI/AS, 
datada de 23/06/2021, com o registo de 
WEBDOC E/73298/2021, e 033/DOM-
AAE/SG, com registo E/ 73700/2021, datada 
de 23/06/2021, as quais se dão para os 
devidos e legais efeitos, por integralmente 
reproduzidas, e como fazendo parte integrante 
da presente proposta; 
 

F. As peças do procedimento de formação do 
contrato de empreitada de obras públicas 
“Obras de Urbanização na UGT7 (AUGI) – 
Bairro da Portela da Azóia”, ao qual foi 
atribuído o processo número 1540-E/DOM, 
encontram-se concluídas e devidamente 
instruídas nos termos e para os efeitos do 
artigo 40º do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 
de janeiro, na sua redação atual, doravante 
designado por CCP. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 36º, artigo 38º, n.º 2 do 
artigo 40º, do n.º 4 do artigo 47º, da alínea c) do 
n.º 1 do artigo 16º e da alínea b) do artigo 19º, 
todos do D.L. 18/2008, de 29 de janeiro (CCP), na 
sua atual redação, e bem assim, da alínea f) do 
n.º 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro. 
 
1. A aprovação da abertura do procedimento por 

Concurso Público, nos termos da alínea b) do 
artigo 19º do CCP, pelo valor base de € 
425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil 
euros) sem IVA, com um prazo máximo de 
execução de 120 (cento e vinte) dias; 
 

2. A aprovação do projeto de repavimentação, 
cujo projeto de execução inclui as plantas de 
intervenção e respetiva memória descritiva 

dado que se trata de uma repavimentação de 
acordo com o existente; 
 

3. A aprovação dos seguintes projetos de 
execução para: (i) Remodelação da Rede de 
Águas Residuais Domésticas e Pluviais na 
Portela de Azóia – UGT7, (ii) Demolição e 
Reconstrução de Muros de Suporte na Área 
de Cedência 7 – Lote 88 e (iii) Demolição e 
Reconstrução de Muros de Suporte na Área 
de Cedência 7 – Lote 70; 
 

4. A aprovação do preço base do concurso no 
montante de 425.000,00€ (quatrocentos e 
vinte e cinco mil euros), acrescido do respetivo 
IVA à taxa legal em vigor, tendo em conta os 
custos médios unitários de trabalhos do 
mesmo tipo constantes em procedimentos 
anteriores;  
 

5. A aprovação do prazo máximo de 120 (cento e 
vinte) dias para execução da obra; 
 

6. A aprovação do prazo de 30 (trinta) dias para 
a apresentação de propostas; 
 

7. A aprovação do critério de adjudicação – 
proposta economicamente mais vantajosa, 
nos termos da alínea b)) do n.º 1 do artigo 74º 
do CCP, na modalidade Monofator, e os 
seguintes critérios de desempate: 
 

a) o preço mais baixo apresentado para o 
artigo “11.1.5 - Execução de camada de 
desgaste em betão betuminoso com 
gravilhas basálticas tipo 0/14mm na 
espessura de 5cm depois de compactada”; 
 

b) Em caso de subsistência do empate, 
propõe-se que o mesmo seja dirimido por 
via de um sorteio, a realizar através de ato 
público, com prévia comunicação aos 
concorrentes, relativamente ao local e hora. 

 
8. A aprovação das peças do procedimento: 

programa do concurso e caderno de encargos, 
que se anexam; 

 
9. A aprovação de caução a prestar pelo 

empreiteiro no valor de 5% do valor da 
adjudicação, com o respetivo reforço na 
mesma percentagem; 

 
10. A aprovação da seguinte constituição e 

composição do júri: 
 

Presidente Luís Lopes 

1.º vogal efetivo Ana Saraiva 
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Presidente Luís Lopes 

2.º vogal efetivo Ana Margarida Boto 

1.º suplente Teresa Gomes 

2.º suplente Elisabete  Martins 

 
11. A aprovação da delegação das seguintes 

competências no Júri: 
 

a) Prestação de esclarecimentos; 
 

b) Análise e decisão sobre pedidos de 
classificação de documentos da proposta; 

 
c) Submissão de propostas de decisão ao 

respetivo órgão competente para a decisão 
de contratar relativas a (i) erros e 
omissões, (ii) retificação das peças, (iii) 
qualificação dos candidatos, (iv) 
adjudicação e (v) prorrogação de prazo; 

 
d) Audiência prévia dos concorrentes 

referente ao projeto de decisão e à 
respetiva lista ordenada dos mesmos; 

 
e) Prorrogação de prazos, nos termos do n.º 3 

do artigo 64º do CCP. 
 
12. A autorização para a publicação do anúncio do 

concurso no sítio internet do Diário da 
República. 
 

13. Designar a seguinte funcionária, ao abrigo do 
disposto nos n.ºs 1, 2 e 7 do artigo 54º da Lei 
n.º 96/2015, de 17 de agosto, como 
representante autorizado para assinar 
eletronicamente os documentos da 
responsabilidade da entidade adjudicante na 
plataforma eletrónica Vortal: Elisabete Martins, 
Assistente Técnico; 
 

14. Aprovar a designação do Gestor do Contrato, 
Eng.ª Ana Margarida Boto, proposta na 
Informação nº 0429/DI/AS, datada de 
23/06/2021, nos termos do artigo 290º-A do 
CCP. 

 
Loures, 24 de junho de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade)  
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  229933//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AABBEERRTTUURRAA  DDOO  PPEERRÍÍOODDOO  
DDEE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  PPÚÚBBLLIICCAA  RREELLAATTIIVVAA  ÀÀ  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIMMIITTAAÇÇÃÃOO  DDAA  UUNNIIDDAADDEE  
DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDEENNOOMMIINNAADDAA  DDEE  ""UUNNIIDDAADDEE  
DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDOO  RREEGGAATTIINNHHOO  --11""  
((SSOOCCOORRSSUULL  --  CCOOMMÉÉRRCCIIOO  EE  
RREEVVAALLOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  EEMMBBAALLAAGGEENNSS,,  LLDDAA)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  
MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. A SOCORSUL - Comércio e Revalorização de 

Embalagens Lda. solicitou a delimitação de 
uma Unidade de Execução a concretizar por 
iniciativa particular (proprietário), submetido e 
registado com o n.º E/25087/2021; 
 

B. O pedido tem enquadramento nos artigos 147º 
e 149º do Regime dos Instrumentos de Gestão 
Territorial aprovado pelo D.L. n.º 80/2015 e no 
disposto no n.º 3 do artigo 193º do RPDM; 
 

C. A área a delimitar abrange uma superfície de 
5048.10 m2, localizada em Pintéus, na União 
das Freguesias de Santo Antão e São Julião 
do Tojal, em solo urbano, e constitui o 
principal eixo de atividades económicas dos 
Tojais, conforme proposta dos termos de 
referência em anexo; 
 

D. O PDM de Loures publicado em 2015 prevê 
uma Unidade Operativa de Planeamento e 
Gestão: a UOPG D, - Eixo Logístico e a 
SUOPG 12 – Tojais, tendo por objetivos, 
designadamente: 
 

a. A criação de um tecido industrial 
emergente através da concretização das 
áreas urbanizáveis, de indústria e terciário 
e consolidação das existentes; 
 

b. Concretização da estrutura ecológica 
urbana, atribuindo-lhe um papel relevante 
na ordenação do urbano-industrial; 

 
E. Nos termos da SUOPG 12, na ausência de 

plano de pormenor, o licenciamento de 
operações urbanísticas deve ser precedido de 
delimitação de unidades de execução; 
 

F. Para o efeito se promoveu o estudo de 
enquadramento urbanístico para uma área de 
40.392 m2 (em anexo) para delimitação de 
duas Unidades de Execução no Regatinho 
estabelecendo os princípios orientadores das 
operações urbanísticas a realizar, dos quais 
se salientam: 
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a. A necessidade de as intervenções serem 
suportadas por uma solução de conjunto 
que permita integrar o acesso rodoviário a 
todas as parcelas, assim como todas as 
infraestruturas; 
 

b. A execução de operações urbanísticas 
associadas à reconfiguração viária e às 
demais infraestruturas da área de 
intervenção, com objetivos programáticos, 
servirem de matriz ao desenho urbano que 
se pretende implementar; 

 
G. A área a delimitar em concreto é de 

propriedade do interessado, que pretende o 
desenvolvimento do projeto; 
 

H. A necessidade de dinamização da estrutura 
económica da União das Freguesias de Santo 
Antão e São Julião do Tojal, com novas 
empresas, capazes de promover 
oportunidades de emprego; 
 

I. O interesse público na adaptação da estrutura 
viária; 
 

J. A informação do serviço constante da 
INF/3/DPU/HH/2021 e despachos da Chede 
da Divisão da DPU e do Sr. Diretor do DPGU 
(com registo informático n.º E/71952/2021), os 
quais propõem a delimitação a abertura de 
discussão pública para delimitação da 
Unidade de Execução; 

 
Tenho a honra de propor que a Câmara 
Municipal de Loures, delibere, ao abrigo das 
atribuições previstas nas alíneas n), do n.º 2, 
do artigo 23º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 e 
ainda nos termos do artigo 89º do Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial aprovado pelo D.L. n.º 80/2015 
(aplicável por força do n.º 4 do artigo 148º) e 
artigo 149º do mesmo diploma: 
 
Aprovar e submeter a discussão pública por 
um período de 20 dias úteis, a intenção de 
delimitação da Unidade de Execução, 
denominada de “Unidade de Execução do 
Regatinho - 1”, abrangendo a área definida e 
os termos de referência que constam da 
proposta dos serviços municipais em anexo. 
 
(…) 
 

Loures, 23 de junho de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade)  
 

NOTA DA REDAÇÃO: A Proposta de delimitação 
da Unidade de Execução do Regatinho- 1, está 
disponibilizada em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  229944//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  AAOO  
RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  TTIITTUULLAADDOO  
PPEELLOO  AALLVVAARRÁÁ  NNºº..  0077//22000099  ((PPRROOCC..ºº  NNºº..  
6699..226644//UURRBB__LLAA__LL//22002200  ––  TTIIAAGGOO  FFIILLIIPPEE  
CCAARRIIAASS  MMOORRAAIISS)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. Tiago Filipe Carias Morais, requereu uma 

alteração ao alvará do loteamento n.º 07/2009, 
sito no Bairro das Maroitas, na Freguesia da 
União das Freguesias de Santa Iria de Azoia, 
São João da Talha e Bobadela; 
 

B. A alteração proposta consiste na alteração ao 
Regulamento do Loteamento, aditando um 
artigo único para permitir a alteração de 
utilização dos lotes, no sentido de simplificar 
os vários pedidos de alteração de uso 
formulados; 
 

C. Para o efeito foi proposta a seguinte redação: 
 

a. “Nos lotes com edificação ou a edificar cujo 
uso dominante seja habitacional, será 
possível a alteração do uso da fração 
destinada a atividade económica para o 
uso habitacional ou vice-versa, sem que 
seja necessário proceder à retificação do 
alvará de loteamento nº 07/2009, desde 
que, não resulte qualquer aumento da área 
total de construção e do número de fogos, 
previstos no quadro urbanimétrico para o 
lote em questão, ficando a área de 
atividade económica a converter sempre 
agregada ao(s) fogo(s) existente(s), de 
forma, a não comprometer o cálculo da 
área de compensação realizado no âmbito 
do alvará de loteamento nº 07/2009 e em 
conformidade com o previsto no nº 2 do 
art.º 42º do RMAUGI de Loures em vigor, e 
também vertido no nº 4 do art.º 194 do 
Regulamento do PDM de Loures em 
vigor.”; 

 
D. Da notificação aos proprietários dos lotes e da 

consulta pública, não resultou qualquer 
oposição à pretensão de alteração do 
regulamento do loteamento; 
 

E. Foi consultada a Junta de Freguesia da União 
das Freguesias de Santa Iria de Azoia, São 
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João da Talha e Bobadela, tendo esta dado 
parecer favorável no documento com o registo 
informático n.º E/26178/2021; 
 

F. Pelo teor da informação dos serviços 
municipais e pelo despacho do Diretor do 
DPGU com o n.º E/54924/2021, é proposto 
aceitar o pedido de alteração ao alvará de 
loteamento;  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artº. 5º, art.º 23º e n.º 4 do 
art.º 27º do RJUE (Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação), estabelecido pelo 
Decreto–Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação vigente: 
 

Aprovar a alteração ao regulamento do 
loteamento titulado pelo alvará n.º 07/2009, 
nos termos referidos no ponto 2.5 da 
informação técnica, conforme pretensão 
instruída no processo 
69264/URB_LA_L/2020, em nome de Tiago 
Filipe Carias Morais 

 
(…) 

 
Loures, 23 de junho de 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade)  
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  229955//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  LLIICCEENNÇÇAA  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  TTIITTUULLAADDAA  PPEELLOO  AALLVVAARRÁÁ  
NNºº..  1122//22000033,,  QQUUEE  IINNCCIIDDEE  SSOOBBRREE  OO  LLOOTTEE  7755,,  
NNOO  BBAAIIRRRROO  DDOO  OOLLIIVVAALL  QQUUEEIIMMAADDOO,,  EEMM  SSÃÃOO  
JJUULLIIÃÃOO  DDOO  TTOOJJAALL  ((PPRROOCCºº..  NNºº..  
6688..771111//UURRBB__LLAA__LL//22002200  ––  NNEELLSSOONN  SSÉÉRRGGIIOO  
MMAAGGAALLHHÃÃEESS  MMOORREEIIRRAA  BBAARRBBOOSSAA)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  
MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. Nelson Sérgio Magalhães Moreira Barbosa, 

requereu uma alteração ao alvará do 
loteamento n.º 12/2003, sito no Bairro do 
Olival Queimado, na Freguesia da União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal; 

 
B. A proposta consiste na alteração aos 

parâmetros do lote n.º 75, através da: 
 

a. Retificação da área do lote, com diminuição 
de 47 m2; 

b. Aumento da área do polígono de 
implantação da construção do lote 75; 

c. Diminuição da área de construção acima 
da cota de soleira com a redução de 2 
pisos, para 1 piso; 

 
C. Da notificação aos proprietários dos lotes e da 

consulta pública, não resultou qualquer 
oposição à pretensão de alteração do 
loteamento; 
 

D. Foi consultada a Junta de Freguesia da União 
das Freguesias de Santo Antão e São Julião 
do Tojal, tendo esta dado parecer favorável no 
documento com o registo informático n.º 
E/125354/2020;  
 

E. Pelo teor da informação dos serviços 
municipais e pelo despacho do Diretor do 
DPGU com o n.º E/43714/2021, é proposto 
aceitar o pedido de alteração ao alvará de 
loteamento;  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nos artigos 5º, 23º e n.º 4 do art.º 27º 
do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação 
vigente: 
 

Aprovar a alteração à licença do 
loteamento titulada pelo alvará n.º 12/2003 
que incide sobre o lote 75, no Bairro do 
Olival Queimado, em São Julião do Tojal, 
nos termos dos parâmetros urbanísticos 
referidos na Planta Síntese, e do quadro 
urbanimétrico, conforme pretensão 
instruída no processo 
68711/URB_LA_L/2020, em nome de Nelson 
Sérgio Magalhães Moreira Barbosa. 

 
(…) 

 
Loures, 23 de junho de 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade)  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  229966//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR,,  SSOOBB  CCOONNDDIIÇÇÃÃOO  DDEE  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  PPEELLAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
DDAA  RREEDDUUÇÇÃÃOO  DDEE  ÁÁRREEAASS  DDEE  DDOOMMÍÍNNIIOO  
PPÚÚBBLLIICCOO,,  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  LLIICCEENNÇÇAA  DDEE  
LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  TTIITTUULLAADDAA  PPEELLOO  AALLVVAARRÁÁ  NNºº..  
0011//8811,,  NNAA  UURRBBAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  QQUUIINNTTAA  DDAA  
CCAALLDDEEIIRRAA,,  TTOORRRREESS  DDAA  BBEELLAA  VVIISSTTAA,,  UUNNIIÃÃOO  
DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTOO  AANNTTÓÓNNIIOO  DDOOSS  
CCAAVVAALLEEIIRROOSS  EE  FFRRIIEELLAASS  ((PPRROOCCºº..  NNºº..  
6633..996622//LLAA//LL//NN//22001166  ––  EESSTTIILL  ––  EESSTTUUDDOOSS,,  
IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOOSS  EE  UURRBBAANNIIZZAAÇÇÃÃOO,,  SS..AA..)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  
MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. A sociedade Estil – Estudos, Investimentos e 

Urbanização, S.A., requereu uma alteração à 
licença de loteamento, titulada pelo alvará n.º 
01/81, sito no Urbanização Quinta da Caldeira 
– Unidade 6A, Torres da Bela Vista, na União 
das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas;  
 

B. A proposta consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos deste loteamento, 
nomeadamente, e em síntese: 
 

a. Através da supressão dos lotes 19 e 20 
(destinados a torres habitacionais com 16 
pisos, cada um com 90 fogos), previstos a 
norte, e prejudicados de construção com a 
área que se destinou a equipamento 
(templo de Shiva); 

 
b. Constituição de um conjunto de novos lotes 

(lotes 19, 20, 21, 22, 24 e 25) localizados a 
sul, junto à Rua Vergílio Ferreira, para 
construção de edifícios em banda, mais 
baixos, com 8 pisos, com redução da área 
bruta de construção, diminuição superfície 
de pavimento e menor número de fogos; 

 
c. Redução de área para arruamentos em 

3.763 m2, mas potenciando maior área de 
cedência para espaços verdes e utilização 
coletiva; 

 
C. No diferencial de áreas a menos (por redução 

dos atuais lotes 19 e 20), com a área de 
ocupação a mais (para implantação dos novos 
lotes), resulta uma diminuição de área de 
domínio público de 1.347,85m2; 
 

D. A alteração preconizada cumpre folgadamente 
os parâmetros de cedência para espaços 
verdes e equipamentos de utilização coletiva 
prevista no Regulamento do PDM (artigo 
195º/1 e anexo V); 

E. Da notificação aos proprietários dos lotes e da 
consulta pública, não resultou qualquer 
oposição à pretensão de alteração do 
loteamento; 
 

F. Foi consultada a União das Freguesias de 
Santo António dos Cavaleiros e Frielas, a fls 
80, tendo o parecer sido favorável; 
 

G. Pelo teor da informação dos serviços 
municipais e pelo despacho do Diretor do 
DPGU (a fls 274 a 277 do Processo 
63962/LA/L/N/2016) é proposto aceitar o 
pedido de alteração ao alvará de loteamento;  
 

H. A redução de área já afeta ao domínio público 
decorrente da alteração ao loteamento, impõe 
a aprovação prévia da Assembleia Municipal 
de Loures; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo 
das disposições conjugadas do disposto no 
n.º 1 do art. 5º e do art. 23º e n.º 4 do art. 27º 
do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação 
vigente: 
 

Aprovar, sob condição de aprovação pela 
assembleia municipal da redução de áreas 
de domínio público inerente, a alteração à 
licença de loteamento titulada pelo alvará 
nº 01/81 que incide sobre os lotes 19 e 20, 
na Urbanização Quinta da Caldeira, 
Unidade 6A, Torres da Bela Vista, em 
Santos António dos Cavaleiros, nos termos 
expressos na síntese e quadro 
urbanimétrico, conforme pretensão 
instruída no processo 63962/LA/L/N/2016, 
em nome de Estil – Estudos, Investimentos 
e Urbanização, S.A.,  

 
Submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal, nos termos do disposto na 
alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º e alínea q) 
do n.º 1, do artigo 25º do anexo I, da Lei 
75/2013, a: 

 
Redução de área de domínio público em 
1.347,85m2 inerente à aprovação da 
alteração à licença do loteamento titulado 
pelo alvará n.º 01/81, de 29/01/1981. 

 
(…) 

 
Loures, 21 de junho de 2021 

 
(…) 
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(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, da Senhora 
Vereadora, dos Senhores Vereadores eleitos 
pela Coligação Democrática Unitária, das 
Senhoras Vereadoras e dos Senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 
Abstiveram-se a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  229977//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDEE  22  LLUUGGAARREESS  DDEE  
EESSTTAACCIIOONNAAMMEENNTTOO  EEXXIIGGÍÍVVEEIISS  PPOORR  VVIIAA  DDOO  
RRPPDDMM  ((PPRROOCC..ºº  6666..118811//UURRBB__LL__EE  ––  
AARRRRUUDDAARRQQ,,  LLDDAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  PPAAUULLOO  RRUUII  AAMMAADDOO  
 
Considerando que: 
 
A. Arrudarq, Lda., requereu a legalização de 

edificação no núcleo antigo de Bucelas, na 
Rua Augusto Primavera, n. º 7; 
 

B. De acordo com os critérios de 
dimensionamento de lugares de 
parqueamento, seriam exigíveis 2 lugares de 
estacionamento, em cumprimento do disposto 
no anexo IV do RPDM; 
 

C. É tecnicamente impossível dotar o interior do 
imóvel de mais estacionamento dado que a 
parcela tem apenas 44,88m2, e por outro lado, 
não se vislumbra alternativa fora do lote por 
inserir-se numa área urbana consolidada e 
antiga, com um arruamento de reduzido perfil; 
 

D. A exigência de estacionamento pode ser 
excecionada nos termos do disposto no n.º 3, 
dos artigos 150º do RPDM, e n.ºs 1-c) e 2 do 
artigo 33º do RMEU; 
 

E. O parecer favorável da Junta de Freguesia de 
Bucelas, expresso no documento 
E/62978/2021; 
 

F. Pela informação dos serviços municipais e o 
despacho do Sr. Diretor do DPGU expressos 
na informação n.º 86/DPGU/DGU/21 
(registada em sistema com o n.º 
E/54471/2021), é aplicável a exceção de 
isenção de dotação de estacionamento; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
exceção prevista nos termos do n.º 3 do artigo 
150º do Regulamento do PDM, conjugado com 
o n.º 6 do artigo 33º do RMEU, aprovar: 

A isenção do cumprimento de 2 (dois) 
lugares de estacionamento, para resposta 
ao pedido de legalização de edificação na 
Rua Augusto Primavera, n.º 7, em Bucelas, 
formulado por Arrudarq, Lda, no âmbito do 
processo n.º 66181/URB_L_E. 

 
(…) 
 

Loures, 23 de junho de 2021, 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade)  
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  330000//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  
SSEERRVVIIÇÇOOSS  IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALLIIZZAADDOOSS  DDEE  
ÁÁGGUUAASS  EE  RREESSÍÍDDUUOOSS  DDOOSS  MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS  DDEE  
LLOOUURREESS  EE  OODDIIVVEELLAASS,,  CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  
PPRROOPPOOSSTTAA  NNºº  118866//22002211,,  DDEE  2255  DDEE  JJUUNNHHOO,,  
RREEFFEERREENNTTEE  AA  AADDEENNDDAA  AAOO  CCOONNTTRRAATTOO  DDAA  
EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  
CCOONNDDUUTTAASS  DDEE  DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  NNAA  
UURRBBAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  CCOODDIIVVEELL  ––  FFAASSEE  11,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  

 
Considerando que: 

A. Foi adjudicado a empreitada de Requalificação 
da Av. D. Dinis e Remodelação da Rede de 
Água de Abastecimento a Odivelas – Fase 1B, 
em agrupamento de entidades adjudicantes 
com o município de Odivelas, em que a 
empresa Luis Frazão, construção Civil e Obras 
Públicas, S.A. vem solicitar 2º pedido de 
prorrogação de prazo de execução, por 66 
dias, da referida empreitada; 

 
B. O Conselho de Administração dos SIMAR 

(CA), na 90.ª reunião ordinária, do dia 25 de 
junho de 2021 aprovou a proposta n.º 183/21 
relativa ao pedido de prorrogação do prazo de 
execução. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere 
aprovar, nos termos do Decreto Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, na sua atual redação (Código da 
Contratação Pública) a proposta n.º 183/21, de 25 
de junho relativa ao 2º pedido de prorrogação de 
prazo de execução da empreitada de 
Requalificação da Av. D. Dinis e Remodelação da 
Rede de Água de Abastecimento a Odivelas – 
Fase 1B. 
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Loures, 28 de junho de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  330011//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  
SSEERRVVIIÇÇOOSS  IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALLIIZZAADDOOSS  DDEE  
ÁÁGGUUAASS  EE  RREESSÍÍDDUUOOSS  DDOOSS  MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS  DDEE  
LLOOUURREESS  EE  OODDIIVVEELLAASS,,  CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  
PPRROOPPOOSSTTAA  NNºº  118833//22002211,,  DDEE  2255  DDEE  JJUUNNHHOO,,  
RREEFFEERREENNTTEE  AAOO  22ºº  PPEEDDIIDDOO  DDEE  
PPRROORRRROOGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  PPRRAAZZOO  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  
DDAA  EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  RREEQQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  
AAVV..  DD..  DDIINNIISS  EE  RREEMMOODDEELLAAÇÇÃÃOO  DDAA  RREEDDEE  DDEE  
ÁÁGGUUAA  DDEE  AABBAASSTTEECCIIMMEENNTTOO  AA  OODDIIVVEELLAASS  ––  
FFAASSEE  11BB,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDAA  CCÂÂMMAARRAA  

 
Considerando que: 
 
A. No seguimento da devolução de contrato 

anterior por parte do tribunal de Contas, se 
torna necessário proceder a adenda ao 
contrato da empreitada de “Substituição de 
Condutas de Distribuição na Urbanização da 
Codivel – Fase 1”, adjudicada no seguimento 
do concurso público CP 11/2020, 
PEMP/11/2020; 

 
B. O Conselho de Administração dos SIMAR 

(CA), na 90.ª reunião ordinária, do dia 25 de 
junho de 2021 aprovou a proposta n.º 186/21. 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere 
aprovar, nos termos do Decreto Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, na sua atual redação (Código da 
Contratação Pública) a proposta n.º 186/21, de 25 
de junho relativa adenda ao contrato da 
empreitada de “Substituição de Condutas de 
Distribuição na Urbanização da Codivel – Fase 1”. 
 
Loures, 28 de junho de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade)  
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Adenda ao Contrato 
celebrado entre os Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas e a Construbuild, está disponibilizada 
em Anexo nas páginas finais da presente edição 
 
 

 
 

DESPACHO Nº 207/2021 
 

de 16 de junho de 2021 
 

(registo E/71497/2021, de 18 de junho de 2021) 
 
 

DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  EE  SSUUBBDDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  
CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  

  
 

1. Considerando a delegação de competências 
da Câmara Municipal no seu Presidente, 
através da Deliberação n.º 691/2019, 
aprovada na reunião de Câmara de 18 de 
dezembro, e publicitada através do Edital n.º 
192/2019 e no Loures Municipal, Boletim de 
Deliberações e Despachos, Edição n.º 24, de 
18 de dezembro de 2019;  
 

2. Considerando que o artigo 34.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na redação em 
vigor, conjugado com o artigo 44.º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo, 
prevê a possibilidade de delegação de parte 
das competências da Câmara no seu 
Presidente, e subsequentemente deste nos 
Vereadores; 
 

3. Considerando que, se torna imperioso recorrer 
à figura jurídica da “delegação e 
subdelegação de competências”, a qual 
constitui um decisivo instrumento de 
desconcentração administrativa, destinado a 
conferir eficácia à gestão e resposta útil às 
mais prementes necessidades operacionais, 
bem como maior celeridade na tomada das 
decisões, mediante a formalização de um 
instrumento único e uniformizado com a 
delegação e subdelegação de competências 
nos Senhores Vereadores; 

 
Ao abrigo do estatuído no n.º 2 do artigo 36.º, do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
retificada pelas Declarações de Retificação n.º 
46-C/2013, de 01 de novembro e n.º 50-A/2013, 
de 11 de novembro, e alterada pela Lei n.º 
25/2015, de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 
de julho, Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, Lei n.º 
42/2016, de 28 de dezembro, Lei n.º 50/2018, de 
16 de agosto, da Lei n.º 66/2020, de 4 de 
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novembro, e do disposto no artigo 44.º do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, alterado 
pela Lei n.º 77/2020, de 16 de novembro e artigo 
18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho, na 
sua atual redação e, tendo igualmente em conta o 
disposto no artigo 3.º do Regulamento da 
Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de 
Loures (Despacho n.º 9712/2019, de 24 de 
outubro, DR n.º 205/II série), delego e 
subdelego: 
 
I. Nos Srs. Vereadores Paulo Jorge Piteira 

Leão; Tiago Farinha Matias e Gonçalo Filipe 
Vintém Caroço, todas as isenções, reduções 
e pagamentos fracionados de taxas que 
dependam de despacho do Presidente da 
Câmara Municipal, nos termos do disposto nos 
artigos 10.º e 14.º do Regulamento de Taxas 
do Município de Loures (publicado em D.R.-II 
série, pelo Aviso n.º 1964/2021, de 29 de 
janeiro); 
 

II. No Sr. Vereador Tiago Farinha Matias, as 
competências que me foram delegadas pela 
Câmara Municipal na sua 52.ª Reunião 
Ordinária, de 18 de dezembro, e as minhas 
competências próprias, relativamente às 
Unidades Orgânicas e Serviços Municipais a 
seguir enumeradas: 

 
I 

 
A. Observando os seguintes CRITÉRIOS 

GERAIS: 
 
1. O dever de executar e velar pelo cumprimento 

das deliberações da Assembleia e da Câmara 
Municipal; 
 

2. A delegação da competência prevista na 
alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
redação em vigor, a qual abrange a decisão 
de todos os assuntos relacionados com a 
gestão e direção dos recursos humanos afetos 
às respetivas áreas de atividade, com exceção 
de atos relativos à alteração do respetivo 
vínculo contratual, designadamente: 
 

a) Aprovar e alterar o mapa de férias e 
restantes decisões relativas a férias com 
respeito pelo interesse do serviço; 
 

b) Autorizar férias, mediante os respetivos 
mapas e requerimentos, dos trabalhadores 
da unidade orgânica e ausências ao 
serviço por pequenos períodos; 

 

c) Controlar a assiduidade, visando 
informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Quadro 
Normativo do Relógio de Ponto; 

 
d) Justificar e injustificar faltas no âmbito do 

Serviço; 
e) Autorizar deslocações em serviço no País; 
 

f) Autorizar a realização e o pagamento de 
trabalho suplementar, conforme o estatuído 
no artigo 120.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual 
redação; 

 
g) Instaurar procedimentos disciplinares e 

nomear os instrutores dos processos; 
 

h) Emitir parecer sobre requerimentos 
referentes a mobilidade de recursos 
humanos. 

 
3. Modificar ou revogar os atos praticados por 

trabalhadores afetos aos serviços sob sua 
responsabilidade, nos termos da alínea c) do 
n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na redação em 
vigor; 

 
4. Executar as opções do plano e orçamento 

aprovados; 
 
5. Alienar bens móveis; 
 
6. No âmbito das atribuições das Unidades 

Orgânicas distribuídas e no que respeita à 
CONTRATAÇÃO PÚBLICA, e do disposto 
nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação em vigor, e na alínea b) 
do n.º 1 do art.º 18.º conjugada com o n.º 2 do 
art.º 29.º ambos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de junho e do artigo 109.º do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual 
redação, as competências para autorizar a 
realização de despesas inerentes ao contrato 
a celebrar, nos termos do artigo 36.º do 
mesmo código, até ao limite de 200.000,00€ 
(duzentos mil euros), relativamente à 
locação, aquisição de bens e serviços e 
empreitadas de obras públicas, bem como 
aprovar os projetos e as peças dos 
procedimentos de formação dos contratos, e, 
também a consequente adjudicação, 
aprovação da minuta do contrato e outorga 
dos consequentes contratos; 
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6.1. Ainda, no âmbito da Contratação Pública, 
as restantes competências que o citado 
Código dos Contratos Públicos confere ao 
órgão competente para a decisão de 
contratar, entidade adjudicante, contraente 
público e ao dono de obra, e ainda praticar 
todos os atos preparatórios e instrumentais 
inerentes à fase de formação e à fase de 
execução dos contratos. 
 

7. Autorizar a realização de despesas 
orçamentadas até ao limite de 200.000,00€ 
(duzentos mil euros), com exceção das 
referidas no n.º 2 do art.º 30.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
atual redação;  
 

8. Gerir instalações e equipamentos afetos às 
respetivas áreas de atividade; 
 

9. Gestão da utilização de veículos municipais, 
nas respetivas áreas de atividade, nos termos 
definidos no Regulamento de Utilização de 
Veículos Municipais; 
 

10. As necessárias à direção dos procedimentos, 
no âmbito da instrução dos procedimentos 
administrativos em que a Câmara Municipal ou 
o Presidente da Câmara sejam o órgão 
competente para a decisão final, nos termos 
dos n.ºs 1 e 4 do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro e 
alterado pela Lei n.º 72/2020, de 16 de 
novembro, bem como para a decisão dos 
procedimentos administrativos, nos termos 
previstos nos artigos 95.º, 131.º, 132.º e 133.º 
do mesmo Código; 
 

11. A prevista no artigo 62.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, para a emissão de alvarás 
relativamente às áreas atribuídas; 
 

12. As atribuídas ao Presidente da Câmara pelos 
atuais Regulamentos Municipais, nas 
respetivas áreas atribuídas;  
 

13. Conceder licenças policiais e fiscais, nos 
termos da lei, regulamentos e posturas, nas 
áreas cujas funções lhes são atribuídas; 
 

14. Colaborar no apoio a programas e projetos de 
interesse municipal, em parceria com 
entidades da administração central, nos 
domínios sob sua responsabilidade; 
 

15. Assegurar a integração da perspetiva de 
género nas áreas que lhe forem atribuídas; 
 

16. O exercício das demais competências 
legalmente conferidas, tendo em vista o 
prosseguimento normal das atribuições do 
Município; 
 

17. Promover as publicações das deliberações ou 
decisões, nos termos previstos no artigo 56.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação em vigor, e do artigo 19º 
do Regimento da Câmara, nos domínios da 
sua responsabilidade;  
 

18. A prevista na alínea l) do n.º 1 do artigo 35.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação em vigor, para assinar 
ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal com destino a quaisquer entidades, 
exceto: 
 

a)  A que for dirigida ao Presidente da 
República, ao Primeiro-ministro, Ministros, 
Secretários de Estado, Presidentes do 
Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia 
da República, Presidentes de Câmara e 
Presidente da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses, a menos que, no 
que se refere a esta última individualidade, 
se trate de assuntos correntes em instrução 
nos serviços municipais; 
 

b)  A que constituir, por si, informação, 
proposta ou decisão vinculativa para o 
Município ou constitutiva de direitos de 
terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se 
deva pronunciar. 

 
B. Ficam, o Senhor Vice-Presidente e os 

Senhores Vereadores, autorizados a 
procederem às subdelegações das 
competências ora conferidas que, em cada 
caso, se revelem mais adequadas, nos 
dirigentes das respetivas unidades orgânicas, 
nos termos e dentro dos limites estabelecidos 
no artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua atual redação. 
 

C. As competências ora delegadas e 
subdelegadas, abrangem a prática de todos os 
atos inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento 
quando for o caso, realização de atos 
instrutórios, notificações e a gestão e 
despacho dos assuntos das respetivas 
unidades orgânicas e, ainda, a prática de 
outros atos e formalidades de carácter 
instrumental necessários ao exercício da 
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competência decisória do delegante ou 
subdelegante, bem como a tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
inerentes. 

 
1. Distribuição de funções relativamente às 

seguintes unidades orgânicas: 
 
 DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS 

(DOM) 
 DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E 

GESTÃO URBANISTICA (DPGU) 
 DIVISÃO DE TRANSPORTES E OFICINAS 

(DTO) 
 DIVISÃO DE ÁREAS URBANAS DE 

GÉNESE ILEGAL (DAUGI) 
 GABINETE DE PLANEAMENTO (GP) 
 
2. Para além das competências mencionadas no 

Ponto I e das inerentes à gestão das 
assinaladas unidades orgânicas, tendo em 
vista assegurar o cumprimento da missão que 
às mesmas se encontra atribuída pelos artigos 
7.º e 8.º da Estrutura Nuclear, pelos artigos 
31.º e 32.º da Estrutura Flexível e pelo artigo 
39.º todos do Regulamento da Estrutura 
Orgânica da Câmara Municipal de Loures, são 
lhe também, delegadas e subdelegadas as 
seguintes: 

 
2.1. No âmbito das OBRAS MUNICIPAIS:  
 

a) Promover a execução e coordenar as obras 
de construção, reconstrução e 
manutenção:  
 

i. De edifícios municipais; 
ii. Das infraestruturas rodoviárias; 
iii. Equipamentos coletivos e espaços 

públicos; 
 

b) Executar obras por administração direta; 
 

c) Gerir e decidir sobre os sistemas de 
circulação viária e de estacionamento, 
nomeadamente no que diz respeito à rede 
viária, vias pedonais e clicáveis, 
sinalização, semaforização e 
estacionamento; 

 
d) Proceder, conjuntamente com o Serviço 

Municipal de Proteção Civil, à elaboração, 
aplicação e avaliação do Plano Municipal 
de Segurança Rodoviária; 

 
e) Promover e coordenar estudos, projetos e 

obras que visem assegurar a manutenção 
e o funcionamento dos equipamentos 

elétricos e eletromecânicos do município ou 
a cargo deste;  

 
f) As previstas no Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual 
redação, para autorizar a realização de 
despesas até ao limite de 200.000,00€ 
(duzentos mil euros), relativas a 
empreitadas, bem como aprovar os 
projetos e as peças dos procedimentos de 
formação dos contratos, e, também a 
consequente adjudicação e aprovação da 
minuta do contrato, bem como outorga dos 
mesmos, e ainda a competência para a 
aplicação de multas, neste caso, apenas 
para as situações em que a multa a aplicar 
não exceda 50% do valor máximo legal ou 
contratualmente previsto; 

 
i. E, ainda, no âmbito da Contratação 

Pública e no que respeita a 
empreitadas e até aos limites 
assinalados, as restantes 
competências que o citado Código 
dos Contratos Públicos confere ao 
órgão competente para a decisão de 
contratar, à entidade adjudicante, ao 
Contraente Público e ao dono da 
obra, e ainda os de praticar todos os 
atos preparatórios e instrumentais 
inerentes à fase de formação e à 
fase de execução dos contratos; 
 

ii. As previstas no Decreto-Lei n.º 
59/99, de 2 de março, na parte 
aplicável a procedimentos 
eventualmente existentes, até ao 
limite assinalado na presente alínea 
f); 

 
g) Decidir sobre o estacionamento de veículos 

nas vias públicas e demais lugares 
públicos;  
 

h) As atribuídas à Câmara e ao Presidente da 
Câmara pelo Decreto-Regulamentar n.º 2-
A/2005, de 24 de março e pelo Decreto-
Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, relativo 
à utilização das vias públicas para a 
realização de atividades de caráter 
desportivo, festivo ou outras que possam 
afetar o trânsito normal, bem como pelo 
Regulamento de Sinalização do Trânsito 
aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º 
22-A/98, de 1 de outubro, alterado pelos 
Decretos-Regulamentares n.ºs 41/2002, de 
20 de agosto, 13/2003, de 26 de junho, 
2/2011, de 3 de março e 6/2019, de 22 de 
outubro e pelo Decreto-Lei n.º 39/2010, de 
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26 de abril, e pela Retificação n.º 9-D/2003, 
de 18 de junho; 

 
i) As atribuídas à Câmara e ao Presidente da 

Câmara pelo Regulamento de Obras e 
Trabalhos na Via Pública relativo à 
construção, instalação, uso e 
conservação de infraestruturas no 
Município de Loures, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 45, de 5 de 
março de 2013; 

 
j) As atribuídas no âmbito do Regime de 

Acesso à Atividade e ao Mercado dos 
Transportes em Táxi, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de agosto 
na sua redação atual. 

 
k) As atribuídas no âmbito do Decreto-Lei n.º 

100/2018, de 28 de novembro, que 
transfere competências no domínio das 
vias de comunicação, quanto à gestão 
dos troços de estrada, equipamentos e 
infraestruturas transferidas para a gestão 
do município; 

 
2.2. No âmbito do PLANEAMENTO E GESTÃO 

URBANÍSTICA:  
 

a) As estabelecidas nas alíneas j) e k) do n.º 2 
do art.º 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na redação em vigor, 
de:  

 
1. Conceder autorizações de utilização de 

edifícios;  
 

2. Embargar e ordenar a demolição de 
quaisquer obras, construções ou 
edificações, efetuadas por particulares 
ou pessoas coletivas, nos seguintes 
casos:  

 
2.1 Sem licença ou na falta de qualquer 

outro procedimento de controlo 
prévio, legalmente previsto ou com 
inobservância das condições neles 
constantes; 
 

2.2 Com violação dos regulamentos, das 
posturas municipais, de medidas 
preventivas, de normas provisórias, 
de áreas de construção prioritária, de 
áreas de desenvolvimento urbano 
prioritário ou de planos municipais de 
ordenamento do território 
plenamente eficazes. 

 
b) Ordenar, precedendo vistoria, a demolição 

total ou parcial ou beneficiação de 

construções que ameacem ruína ou 
constituam perigo para a saúde ou 
segurança das pessoas; 
 

c) Exercer o controlo prévio, designadamente 
nos domínios da construção, reconstrução, 
conservação ou demolição de edifícios, 
assim como relativamente aos 
estabelecimentos insalubres, incómodos, 
perigosos ou tóxicos; 

 
d) Assegurar, com caráter transitório e até à 

integral implementação e 
operacionalização de todos os serviços de 
atendimento e informação aos cidadãos de 
acordo com a nova estrutura orgânica 
municipal em vigor, a receção, registo e 
encaminhamento dos pedidos e dos 
documentos apresentados no âmbito do 
controlo prévio de operações urbanísticas, 
de licenciamento e/ou autorizações 
relativos a matérias atribuídas aos 
respetivos serviços que integram o 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, incluindo a prestação de 
atendimento aos munícipes e cidadãos que 
se revele necessário no âmbito das 
competências que lhe são delegadas e 
subdelegadas;  

 
e) As previstas pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, na redação em vigor, que 
foram delegadas pela Câmara Municipal no 
Presidente e as expressamente conferidas 
pelo referido Regime Jurídico ao 
Presidente, nomeadamente, as que se 
reportam às seguintes disposições legais: 

 
1. Conceder as licenças administrativas ao 

abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º, 
respeitantes a: 
 
a) obras de urbanização e os trabalhos 

de remodelação de terrenos em área 
não abrangida por operação de 
loteamento, previstas na alínea b) do 
n.º 2 do artigo 4.º; 
 

b) obras de construção, de alteração ou 
de ampliação em área não abrangida 
por operação de loteamento ou por 
plano de pormenor, previstas na 
alínea c) do n.º 2 do artigo 4.º; 

 
c) obras de conservação, reconstrução, 

ampliação, alteração ou demolição 
de imóveis classificados ou em vias 
de classificação, bem como de 
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imóveis integrados em conjuntos ou 
sítios classificados ou em vias de 
classificação, e as obras de 
construção, reconstrução, ampliação, 
alteração exterior ou demolição de 
imóveis situados em zonas de 
proteção de imoveis classificados ou 
em vias de classificação, previstas 
na alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º; 

 
d) obras de reconstrução das quais 

resulte um aumento da altura da 
fachada ou do número de pisos, 
previstas na alínea e) do n.º 2 do 
artigo 4.º; 

 
e) obras de demolição das edificações 

que não se encontrem previstas em 
licença de obras de reconstrução, 
previstas na alínea f) do n.º 2 do 
artigo 4.º; 

 
f) obras de construção, reconstrução, 

ampliação, alteração ou demolição 
de imóveis em áreas sujeitas a 
servidão administrativa ou restrição 
de utilidade pública, previstas na 
alínea h) do n.º 2 do artigo 4.º; 

 
g) operações urbanísticas das quais 

resulte a remoção de azulejos de 
fachada, independentemente da sua 
confrontação com a via pública ou 
logradouros, prevista na alínea i) do 
n.º 2 do artigo 4.º; 

 
h) as demais operações urbanísticas 

que não estejam sujeitas a 
comunicação prévia ou isentas de 
controlo prévio, nos termos do 
disposto na alínea j) do n.º 2 do 
artigo 4.º. 

 
2. Conceder autorização de utilização de 

edifícios ou suas frações, bem como a 
alteração da utilização dos mesmos, ao 
abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 4.º 
e no n.º 3 do artigo 5.º; 
 

3. Aprovar, ao abrigo do disposto no n.º 4 
do artigo 5.º, pedidos de informação 
prévia, nos termos do artigo 14.º; 

 
4. Certificar a verificação dos requisitos do 

destaque, para efeitos do registo predial 
da parcela destacada, nos termos do 
disposto no n.º 9 do artigo 6.º; 

 
5. Emitir parecer prévio não vinculativo, 

nas situações e no prazo fixado, nos 

termos do disposto no n.º 2 do artigo 
7.º; 

 
6. Dirigir a instrução do procedimento, sem 

prejuízo das competências do gestor do 
procedimento, nos termos do n.º 2 do 
art.º 8.º; 

 
7. Decidir no âmbito do saneamento e 

apreciação liminar, nos termos do artigo 
11.º; 

 
8. Certificar a promoção das consultas a 

entidades externas, nos termos do 
disposto no n.º 12 do artigo 13.º; 

 
9. Proceder às notificações, nos termos e 

para os efeitos previstos no n.º 4 do 
artigo 14.º e no n.º 3 do artigo 65.º;  

 
10. Decidir sobre os pedidos de informação 

prévia, nos termos do disposto no n.º 1 
do artigo 16º, bem como os atos 
constantes dos n.ºs 2 e 3 do mesmo 
artigo; 

 
11. Decidir sobre o projeto de arquitetura, 

nos termos do disposto no n.º 3 do 
artigo 20.º; 

 
12. Decidir sobre a prorrogação do prazo, 

nos termos do n.º 5 do art.º 20.º; 
 

13. Promover a consulta pública para 
efeitos do disposto nos artigos 22.º e n.º 
2 do 27.º, nos termos e condições 
fixados no regulamento municipal; 

 
14. Decidir sobre os pedidos de 

licenciamento, nos termos do disposto 
nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 
23.º, relativos a obras de urbanização e 
obras previstas nas alíneas c) a f) do n.º 
2 do artigo 4.º; 

 
15. Aprovar licença parcial para construção 

de estrutura para as obras previstas nas 
alíneas c) a e) do n.º 2 do artigo 4º, nos 
termos do disposto no n.º 6 do artigo 
23.º; 

 
16. Celebrar contratos com os requerentes 

que se comprometam a assegurar as 
infraestruturas necessárias à obra, nos 
termos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do 
artigo 25.º; 

 
17. Promover a atualização de documentos 

nos procedimentos de alteração à 
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licença, nos termos do disposto no n.º 6 
do artigo 27.º; 

 
18. Aprovar alterações à licença de 

loteamento, com ou sem variação do 
número de lotes, que se traduzam na 
variação das áreas de implantação, de 
construção ou variação do número de 
fogos até 3%, nos termos e condições 
definidas no n.º 8 do artigo 27.º; 

 
19. Fiscalizar e inviabilizar a execução das 

operações urbanísticas objeto de 
comunicação prévia e promover as 
medidas necessárias à reposição da 
legalidade urbanística, quando se 
verifique que não foram cumpridas as 
normas e condicionantes legais e 
regulamentares, ou que estas não 
tenham sido precedidas de pronúncia 
das entidades externas competentes ou 
que com elas não se conformem, nos 
termos do disposto nos n.ºs 8 e 9 do 
artigo 35.º; 

 
20. Definir no alvará ou instrumento notarial, 

as parcelas afetas aos domínios público 
e privado do município, nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 44.º; 

 
21. Liquidar as compensações urbanísticas 

previstas nos artigos 44.º e 57.º; 
 

22. Emitir as certidões, nos termos do 
disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 49.º; 

 
23. Estabelecer as condições e o prazo de 

execução das obras de urbanização, 
bem como a sua alteração, nos termos 
do disposto nos n.ºs 1 e 7 do artigo 53.º; 

 
24. Fixar as condições e prazo de execução 

de obras, nos termos do disposto nos 
artigos 57.º e 58.º;  

 
25. Fixar prazo, por motivo de interesse 

público devidamente fundamentado, 
para a execução faseada de obras, nos 
termos previstos no n.º 1 do artigo 59.º; 

 
26. Determinar a realização de vistoria com 

vista a concessão de autorização de 
utilização, nos termos definidos no n.º 2 
do artigo 64.º; 

 
27. Designar técnicos, nos termos e nas 

condições previstas na lei, para a 
constituição da comissão de realização 
de vistoria, nos termos do disposto no 
n.º 2 do artigo 65.º; 

28. Proceder à certificação para efeitos de 
constituição de propriedade horizontal 
prevista no n.º 3 do artigo 66.º; 

 
29. Declarar as caducidades previstas no 

artigo 71.º, nos termos do n.º 5 do 
mesmo artigo; 

 
30. Revogar a licença de operações 

urbanísticas, nos termos do disposto no 
n.º 2 do artigo 73.º; 

 
31. Emitir o alvará para a realização das 

operações urbanísticas e conceder 
prorrogação, do prazo para o 
interessado requerer a respetiva 
emissão, nos termos do art.º 75.º e n.º 2 
do artigo 76.º;  

 
32. Proceder ao averbamento no caso de 

substituição do titular do alvará, nos 
termos definidos no n.º 7 do artigo 77.º; 

 
33. Publicitar a emissão do alvará de 

licença de loteamento, nos termos do 
n.º 2 do artigo 78.º; 

 
34. Proceder à apreensão de alvarás 

cassados, nos termos do n.º 4 do artigo 
79.º; 

 
35. Decidir sobre o pedido de execução de 

trabalhos de demolição ou de 
escavação e contenção periférica, nos 
termos do n.º 1º do artigo 81º; 

 
36. Promover a execução de obras, nos 

termos do disposto no n.º 1 do artigo 
84.º; 

 
37. Acionar as cauções, nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 84.º; 
 

38. Proceder ao levantamento do embargo, 
nos termos previstos no n.º 4 do artigo 
84.º; 

 
39. Emitir, oficiosamente, alvará, nos termos 

previstos no n.º 4 do artigo 84.º e n.º 9 
do artigo 85.º; 

 
40. Fixar prazo para a prestação de caução 

destinada a garantir a limpeza e 
reparação de danos causados em 
infraestruturas públicas, nos termos 
previstos no artigo 86.º; 

 
41. Determinar a execução de obras 

necessárias à correção de más 
condições de segurança ou de 
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salubridade ou de conservação 
necessárias à melhoria do arranjo 
estético, nos termos do n.º 2 do artigo 
89.º e alínea a) do n.º 3 do artigo 102.º; 

 
42. Ordenar ou determinar a demolição, 

total ou parcial, das construções que 
ameacem ruína ou ofereçam perigo 
para a saúde e para segurança das 
pessoas, nos termos do disposto no n.º 
3 do artigo 89.º e alínea b) do n.º 3 do 
artigo 102.º; 

 
43. Emitir as certidões a que aludem os n.ºs 

5 e 6 do artigo 89.º; 
 

44. Nomear técnicos para efeitos de vistoria 
prévia, nos termos do disposto no n.º 1 
do artigo 90.º; 

 
45. Tomar posse administrativa de imóveis 

para efeitos de obras coercivas, nos 
termos previstos no n.º 1 do artigo 91.º; 

 
46. Ordenar o despejo administrativo dos 

prédios ou parte dos prédios, nos 
termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 92.º e nos n.ºs 2 e 4 do artigo 
109.º; 

 
47. Contratar com empresas privadas para 

efeitos de fiscalização, nos termos do 
disposto no n.º 5 do artigo 94.º e de 
acordo com os limites estabelecidos 
para autorização de realização de 
despesa nos termos do n.º 6 do Ponto I 
do presente Despacho; 

 
48. Exercer a fiscalização, designadamente 

ordenando inspeções e vistorias, nos 
termos dos artigos 94.º a 96.º; 

 
49. Adotar as medidas adequadas de tutela 

e restauração da legalidade urbanística, 
nos termos do disposto no nº 1 do artigo 
102.º; 

 
50. Proceder à notificação e fixação de 

prazo, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 1 do artigo 102.º-A; 

 
51. Solicitar a entrega de documentos e 

elementos, nos termos e para os efeitos 
do disposto no n.º 3 do artigo 102.º-A; 

 
52. Fornecer a informação sobre os termos 

em que se deve processar a legalização 
de operações urbanísticas, prevista no 
n.º 6 do artigo 102.º-A; 

 

53. Proceder, oficiosamente, à legalização 
de operações urbanísticas e exigir o 
pagamento das respetivas taxas fixadas 
em regulamento municipal, nos termos 
do disposto no n.º 8 do artigo 102.º-A; 

 
54. Proceder ao embargo de obras de 

urbanização de edificação ou de 
demolição, bem como quaisquer 
trabalhos de remodelação de terrenos, 
nos termos do n.º 1 do artigo 102.º-B; 

 
55. Promover a realização dos trabalhos de 

correção ou alteração por conta do 
titular da licença ou do apresentante da 
comunicação prévia, nos termos 
previstos no n.º 1 e n.º 3 do artigo 105.º; 

 
56. Ordenar a demolição total ou parcial da 

obra ou a reposição do terreno, nos 
termos do artigo 106.º; 

 
57. Determinar a posse administrativa e a 

execução coerciva, nos termos do artigo 
107.º; 

 
58. Decidir o meio de cobrança das 

quantias relativas a despesas com a 
realização de obras coercivas, nos 
termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 108.º; 

 
59. Praticar todos os atos necessários à 

execução do arrendamento forçado 
previstos do artigo 108.º-B; 

 
60. Ordenar e fixar prazo para a cessação 

de utilização de edifícios ou de suas 
frações, nos termos do n.º 1 do artigo 
109.º; 

 
61. Prestar a informação, nos termos e para 

os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 
110.º; 

 
62. Fixar, no mínimo, um dia por semana 

para que os serviços estejam 
disponíveis aos cidadãos para a 
apresentação de eventuais pedidos de 
esclarecimento ou de informação ou 
reclamações, nos termos do disposto no 
n.º 5 do artigo 110.º; 

 
63. Autorizar o pagamento fracionado das 

taxas, nos termos previstos no n.º 2 do 
artigo 117.º, bem como as isenções e 
reduções que dependam de despacho 
do Presidente da Câmara Municipal nos 
termos do disposto no artigo 10.º do 
Regulamento de Taxas do Município de 
Loures; 
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64. Manter atualizada a relação dos 
instrumentos jurídicos previstos no 
artigo 119.º; 

 
65. Prestar informações sobre processos 

relativos a operações urbanísticas, nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 
120.º; 

 
66. Enviar mensalmente os elementos 

estatísticos para o Instituto Nacional de 
Estatística, nos termos do n.º 1 do artigo 
126.º. 

 
f) As delegadas pela Câmara no Presidente e 

as expressamente conferidas ao 
Presidente, relativas aos processos de 
urbanismo aos quais se aplica o Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação anterior ao Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9 de setembro; 
 

g) Participar ao Ministério Público os crimes 
de desobediência, resultantes do não 
cumprimento de embargos, ou outras 
notificações no âmbito da reposição da 
legalidade urbanística; 

 
h) As atribuídas à Câmara e ao Presidente da 

Câmara pelo Regulamento de Obras e 
Trabalhos na Via Pública relativo à 
construção, instalação, uso e 
conservação de infraestruturas no 
Município de Loures, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 45, de 5 de 
março de 2013, na parte referente ao 
urbanismo; 

 
i) Nos casos em que seja ainda aplicável, as 

competências atribuídas pelo n.º 1 do 
artigo 2.º, artigo 7°, n.º 2 do artigo 9.º, 
artigos 12.º, 15.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, n.º 2 
e 6 do artigo 23.º, n.º 4 do artigo 27.º, artigo 
30.º, n.º 1 do artigo 32.º, artigo 33.º e 35.º, 
n.º 2 do artigo 36.º, artigo 38.º e 41.º, n.º 2 
do artigo 47.º, artigo 50.º e 50.º-A, artigo 
51.º, 54.º e 55.º, n.º 6 do artigo 62.º, artigo 
n.º 63.º, 65.º, 68.º e 72.º do Regime 
Jurídico do Licenciamento Municipal de 
Obras Públicas, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 445/91, de 20 de novembro;  

 
j) Ordenar, precedendo vistoria, a demolição 

total ou parcial da obra ou a beneficiação 
de construções que ameacem ruína ou 
constituam perigo para a saúde ou 
segurança das pessoas, incluindo as 
previstas no Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de agosto de 

1951, na sua atual redação, 
designadamente, as dos artigos 7.º, 8.º, 
12.º, 21.º, 26.º, 58.º parágrafo único, 60.º 
parágrafo único, 61.º, 63.º, 78.º, 82.º, 124.º, 
125.º, 136.º, 137.º e 139.º; 

 
k) As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 

220/2008, de 12 de novembro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 224/2015, de 9 de 
outubro, que estabelece o Regime 
Jurídico da Segurança Contra Incêndios 
em Edifícios; 

 
l) Realizar vistorias, executar, de forma 

exclusiva ou participada, a atividade 
fiscalizadora atribuída por lei e nos termos 
por esta definidos, incluindo fiscalizar e 
aplicar sanções em matéria de segurança 
contra risco de incêndio; 

 
m) As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 

39/2008, de 7 de março, que aprovou o 
Regime Jurídico da Instalação, 
Exploração e Funcionamento dos 
Empreendimentos Turísticos, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 80/2017, 
de 30 de junho, bem como as atribuídas 
pelo Decreto-Lei 128/2014, de 29 de 
agosto, alterado pela Lei n.º 62/2018, de 
22 de agosto, que aprovou o Regime 
Jurídico da Exploração dos 
Estabelecimentos de Alojamento Local; 

 
n) As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 

80/2017, de 30 de junho, que implementa 
as medidas “Simplex + - Licenciamentos 
Turísticos + Simples”; 

 
o) As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 

267/2002, de 26 de novembro, alterado 
pelo Decretos-Lei n.º 389/2007, de 30 de 
novembro, 31/2008, de 25 de fevereiro, 
195/2008, de 6 de outubro, 217/2012, de 
09 de outubro e pela Lei n.º 15/2015, de 16 
de fevereiro, que que estabelece os 
procedimentos e define as competências 
para efeitos de Licenciamento e 
Fiscalização de Instalações de 
Armazenamento de Produtos de 
Petróleo e Instalações de Postos de 
Abastecimento de Combustíveis; 

 
p) As atribuídas pelo Anexo ao Decreto-Lei 

n.º 10/2015, de 16 de janeiro, alterado 
pelo Decreto – Lei n.º 102/2017, de 23 de 
agosto e pela Lei n.º 15/2018, de 27 de 
março, que aprovou o Regime Jurídico de 
Acesso e Exercício de Atividades de 
Comércio, Serviços e Restauração 



 

 

N.º 13 

 

 
 

1 de JULHO 
de 2021 

 
 
 
 

26 

 

(RJAEACSR), no que se refere aos 
aspetos de natureza urbanística; 

 
q) As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de setembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
173/2008, de 26 de agosto, pela Lei n.º 64-
A/2008, de 31 de dezembro, pelos 
Decretos-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto 
e n.º 73/2011, de 17 de junho, pela Lei n.º 
82-D/2014, de 31 de dezembro, Decreto-
Lei n.º 75/2015, de 11 de maio, pelo 
Decreto-Lei n.º 103/2015, de 15 de junho e 
pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de maio, pelo 
Decreto-Lei n.º 71/2016 de 04 de 
novembro, pelo Decreto-Lei n.º 152-
B/2017, de 11 de dezembro e pela Lei n.º 
71/2018, de 31 de dezembro, que aprovou 
o Regime Geral da Gestão de Resíduos, 
referentes ao âmbito urbanístico;  

 
r) As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 

163/2006, de 8 de agosto, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro, pelo Decreto-Lei n.º 125/2017, 
de 04 de outubro e pelo Decreto-Lei n.º 
95/2019, de 18 de julho, que aprovou o 
Regime da Acessibilidade aos Edifícios 
e Estabelecimentos que recebem 
público, vias públicas e edifícios 
habitacionais;   

 
s) As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 

118/2013, de 20 de agosto, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 68-A/2015, de 30 de abril, 
Decreto-Lei n.º 194/2015, de 14 de 
setembro, Decreto-Lei n.º 251/2015, de 25 
de novembro, Decreto-Lei n.º 28/2016, de 
23 de junho, pela Lei n.º 52/2018, de 20 de 
agosto e pelo Decreto-Lei n.º 95/2019, de 
18 de julho, que aprovou o Sistema de 
Certificação Energética de Edifícios, o 
Regulamento de Desempenho 
Energético dos Edifícios de Habitação e 
o Regulamento de Desempenho 
Energético dos Edifícios de Comércio e 
Serviços; 

 
t) As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 

309/2002, de 16 de dezembro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16 de 
junho, Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de 
setembro, Decreto-Lei n.º 48/2011, de 01 
de abril e pelo Decreto-Lei n.º 204/2012, de 
29 de agosto, que aprovou o Regime da 
Instalação e Funcionamento dos 
Recintos de Espetáculos e 
Divertimentos Públicos, com exceção 
para o licenciamento da instalação de 
recintos itinerantes e improvisados, 

cabendo-lhe igualmente designar os 
técnicos para integrar a comissão de 
vistorias;  

 
u) As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 

146/2006, de 31 de julho e pelo Decreto-
Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado 
pela Declaração de Retificação n.º 
18/2007, de 16 de março e com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
278/2007, de 1 de agosto, que aprovou o 
Regulamento Geral do Ruido;  

 
v) As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 

169/2012, de 1 de agosto, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 de maio, 
pelo Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de 
junho e pelo Decreto-Lei n.º 20/2019, de 30 
de janeiro, que cria o Sistema de Indústria 
Responsável;  

 
w) As conferidas pelo Decreto-Lei n.º 

320/2002, de 28 de dezembro, com a 
redação conferida pela Lei n.º 65/2013, de 
27 de agosto, que estabelece o Regime de 
Manutenção e Inspeção de Ascensores, 
Monta Cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes;  

 
x) As conferidas pelo Decreto-Lei n.º 

307/2009, de 23 de outubro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 
32/2012, de 14 de agosto e pelo Decreto-
Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, pelo 
Decreto-Lei n.º 88/2017, de 27 de julho e 
pelo Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21 de 
maio, relativa ao Regime Jurídico da 
Reabilitação Urbana;  

 
y) As atribuídas no âmbito do Decreto-Lei n.º 

105/2018, de 29 de novembro, quanto à 
decisão de gestão e execução de 
programas, de âmbito nacional e regional, 
no que se refere à reabilitação urbana; 

 
z) As previstas no Decreto-Lei n.º 48/2011, 

de 1 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
141/2012, de 11 de julho, e pelo Decreto-
Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, que 
simplifica o regime de acesso e 
“Licenciamento Zero”, no que se refere 
aos aspetos de natureza urbanística; 

 
aa) As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro, com 
exceção da prevista na alínea a) do n.º 4 
do artigo 5.º, ressalvando o estabelecido na 
alínea e) do número 2.4. do Ponto III do 
presente Despacho; 
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bb) As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 48/96, 
15 de maio, na redação dada pelo 
Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, 
que aprovou o Regime de Horários de 
Funcionamento aos Estabelecimentos 
Comerciais;   

 
cc) As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e 
Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, 
pela Lei n.º 37/2017, 02 de junho e pelo 
Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 
dezembro e Lei n.º 71/2018, de 31 de 
dezembro, que aprovou o Regime Jurídico 
da Avaliação de Impacte Ambiental; 

 
dd) No âmbito da Contratação Pública e no 

que respeita à execução de obras 
coercivas promovidas pelo Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística: 

 
i. As previstas no Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual 
redação, para autorizar a realização de 
despesas até ao limite de €200.000,00 
(duzentos mil euros), bem como 
aprovar os projetos e as peças dos 
procedimentos de formação dos 
contratos, e, também a consequente 
adjudicação e aprovação da minuta do 
contrato, bem como outorga dos 
mesmos, e ainda a competência para a 
aplicação de multas apenas, neste 
caso, para as situações em que a multa 
a aplicar não exceda 50% do valor 
máximo legal ou contratualmente 
previsto;  
 

ii. E, ainda, no âmbito da Contratação 
Pública e no que respeita à execução 
de obras coercivas e dentro dos limites 
assinalados, as restantes competências 
que o citado Código dos Contratos 
Públicos confere ao órgão competente 
para a decisão de contratar, à entidade 
adjudicante, ao Contraente Público e ao 
dono da obra, e ainda os de praticar 
todos os atos preparatórios e 
instrumentais inerentes à fase de 
formação e à fase de execução dos 
contratos. 

 
2.3. No âmbito da FISCALIZAÇÃO TÉCNICA 

URBANÍSTICA e OBRAS COERCIVAS: 
 

a) Assegurar e efetuar as ações de 
fiscalização e inspeção das operações 
urbanísticas sujeitas a licenciamento, 

comunicação prévia ou autorização de 
utilização, nos termos do Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação;  
 

b) Assegurar e efetuar as vistorias no âmbito 
do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação e Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas;  

 
c) Assegurar e efetuar as ações de 

fiscalização e inspeção, bem como, as 
vistorias, no âmbito do Regime Jurídico da 
Reabilitação Urbana e Instrumento 
Financeiro para a Reabilitação e 
Revitalização Urbanas; 

 
d) Propor, no âmbito das operações 

urbanísticas, o embargo parcial, ou total, 
das obras, lavrando o respetivo auto, 
procedendo à intimação para reposição da 
legalidade, assim como à execução de 
obras de conservação e limpeza dos 
prédios, nos termos do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação; 

 
e) Participar ao Ministério Público os crimes 

de desobediência, resultantes do não 
cumprimento de embargos, ou outras 
notificações no âmbito da reposição da 
legalidade urbanística; 

 
f) Propor, promover e assegurar no âmbito 

das operações urbanísticas, a execução de 
intervenções coercivas, aprovadas 
superiormente, e a posse administrativa 
dos prédios onde se irão realizar essas 
intervenções, efetuando as vistorias e 
respetivos autos, nos termos do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação e 
vistorias para a Caracterização Urbana; 

 
g) Lançar procedimentos de contratação 

pública para intervenções coercivas e 
proceder à sua fiscalização; 

 
h) Verificar o cumprimento das obrigações 

dos promotores e dos contraentes, 
previstas na lei ou nos contratos de 
natureza urbanística; 

 
i) Assegurar a fiscalização das instalações de 

abastecimento de combustíveis; 
 

j) Propor a cassação dos alvarás, no âmbito 
das operações urbanísticas da 
competência do serviço, nos casos 
previstos na lei; 
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k) Assegurar o saneamento liminar e 
apreciação liminar no âmbito das 
autorizações ou alterações de utilização. 

 
2.4. No âmbito das ÁREAS URBANAS DE 

GÉNESE ILEGAL: 
 

a) As atribuídas pela Lei n.º 91/95, de 2 de 
setembro, na sua atual redação, que 
estabelece o Regime Excecional para a 
Reconversão Urbanística das Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal: 
 
1. Efetuar requerimentos de certidão de 

prédio ou prédios em AUGI na 
Conservatória do Registo Predial, nos 
termos definidos no n.º 3 do artigo 9.º; 
 

2. Indicar o representante da Câmara nas 
Assembleias de Proprietários das 
Administrações Conjuntas, nos termos 
do n.º 4 do artigo 9.º;  

 
3. Aceitar a documentação relativa à 

gestão financeira das AUGI, ao abrigo 
do n.º 8 do artigo 16.º-C; 

 
4. Dispensar a apresentação de projetos 

das redes viária, de eletricidade, de 
águas, de esgotos e de arranjos de 
espaço exteriores, bem como o 
faseamento da sua execução, nos 
termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º; 

 
5. Solicitar elementos instrutórios em falta, 

nos termos definidos no artigo 19.º;  
 

6. Proceder à realização de vistorias, nos 
termos definidos no n.º 1 do artigo 22.º; 

 
7. Emitir alvará de loteamento, ao abrigo 

do artigo 29.º; 
 

8. Proceder ao licenciamento condicionado 
de obras particulares conformes com o 
projeto de loteamento aprovado, nos 
termos definidos no artigo 51.º; 

 
9. Emitir parecer sobre a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do 
número de compartes de prédios 
rústicos, ao abrigo do artigo 54.º. 

 
b) Ordenar, procedendo vistoria, a demolição 

total ou parcial da obra ou a beneficiação 
de construções que ameacem ruína ou 
constituam perigo para a saúde ou 
segurança das pessoas, incluindo as 
previstas no Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 38382, de 7 de agosto de 
1951, na sua atual redação, 
designadamente, as dos artigos n.ºs 7.º, 
8.º, 12.º, 21.º, 26.º, 58.º único, 60.º único, 
61.º, 63.º, 78.º, 82.º, 124.º, 125.º, 136.º, 
137.º e 139.º;  
 

c) As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 
163/2006, de 8 de agosto, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de 
setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 125/2017, 
de 04 de outubro, que aprovou o Regime 
da Acessibilidade aos Edifícios e 
Estabelecimentos que Recebem Público, 
Via Pública e Edifícios Habitacionais; 

 
d) As previstas pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, na redação em vigor, que 
foram delegadas pela Câmara Municipal no 
Presidente e as expressamente conferidas 
pelo referido Regime Jurídico ao 
Presidente, nomeadamente as que se 
reportam às seguintes disposições legais: 

 
1. Conceder as licenças administrativas ao 

abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º, 
respeitantes a: 

 
a) Obras de urbanização e os trabalhos 

de remodelação de terrenos em área 
não abrangida por operação de 
loteamento, previstas na alínea b) do 
n.º 2 do artigo 4.º; 
 

b) Obras de construção, de alteração 
ou de ampliação em área não 
abrangida por operação de 
loteamento ou por plano de 
pormenor, previstas na alínea c) do 
n.º 2 do artigo 4.º; 

 
c) Obras de conservação, 

reconstrução, ampliação, alteração 
ou demolição de imóveis 
classificados ou em vias de 
classificação, bem como de imóveis 
integrados em conjuntos ou sítios 
classificados ou em vias de 
classificação, e as obras de 
construção, reconstrução, ampliação, 
alteração exterior ou demolição de 
imóveis situados em zonas de 
proteção de imoveis classificados ou 
em vias de classificação, previstas 
na alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º; 

 
d) Obras de reconstrução das quais 

resulte um aumento da altura da 
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fachada ou do número de pisos, 
previstas na alínea e) do n.º 2 do 
artigo 4.º; 

 
e) Obras de demolição das edificações 

que não se encontrem previstas em 
licença de obras de reconstrução, 
previstas na alínea f) do n.º 2 do 
artigo 4.º; 

 
f) Obras de construção, reconstrução, 

ampliação, alteração ou demolição 
de imóveis em áreas sujeitas a 
servidão administrativa ou restrição 
de utilidade pública, previstas na 
alínea h) do n.º 2 do artigo 4.º; 

 
g) Operações urbanísticas das quais 

resulte a remoção de azulejos de 
fachada, independentemente da sua 
confrontação com a via pública ou 
logradouros, previstas na alínea i) do 
n.º 2 do artigo 4.º;  

 
h) As demais operações urbanísticas 

que não estejam sujeitas a 
comunicação prévia ou isentas de 
controlo prévio, nos termos do 
disposto na alínea j) do n.º 2 do 
artigo 4.º. 

 
2. Conceder autorização de utilização de 

edifícios ou suas frações, bem como a 
alteração da utilização dos mesmos, ao 
abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 4.º 
e no n.º 3 do artigo 5.º; 
 

3. Aprovar, ao abrigo do disposto no n.º 4 
do artigo 5.º, pedidos de informação 
prévia, nos termos do artigo 14.º; 

 
4. Certificar a verificação dos requisitos do 

destaque, para efeitos do registo predial 
da parcela destacada, nos termos do 
disposto no n.º 9 do artigo 6.º; 

 
5. Emitir parecer prévio não vinculativo, 

nas situações e no prazo fixado, nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 
7.º; 

 
6. Dirigir a instrução do procedimento de 

controlo prévio, sem prejuízo das 
competências do gestor do 
procedimento, nos termos do n.º 2 do 
art.º 8.º;  

 
7. Decidir no âmbito do saneamento e 

apreciação liminar, nos termos do artigo 
11.º; 

8. Certificar a promoção das consultas a 
entidades externas, nos termos do 
disposto no n.º 12 do artigo 13.º; 

 
9. Proceder às notificações, nos termos e 

para os efeitos previstos no n.º 4 do 
artigo 14.º e no n.º 3 do artigo 65.º;  

 
10. Decidir sobre os pedidos de informação 

prévia, nos termos do disposto no n.º 1 
do artigo 16.º, bem como os atos 
constantes dos n.ºs 2 e 3 do mesmo 
artigo; 

 
11. Decidir sobre o projeto de arquitetura, 

nos termos do disposto no n.º 3 do 
artigo 20.º; 

 
12. Decidir sobre a prorrogação do prazo, 

nos termos do n.º 5 do art.º 20.º; 
 

13. Promover a consulta pública para 
efeitos do disposto nos artigos 22.º e n.º 
2 do 27.º, nos termos e condições 
fixados no regulamento municipal; 

 
14. Decidir sobre os pedidos de 

licenciamento, nos termos do disposto 
nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 
23.º, relativos a obras de urbanização e 
obras previstas nas alíneas c) a f) do n.º 
2 do artigo 4.º; 

 
15. Aprovar licença parcial para construção 

de estrutura para as obras previstas nas 
alíneas c) a e) do n.º 2 do artigo 4.º, nos 
termos do disposto no n.º 6 do artigo 
23.º; 

 
16. Celebrar contratos com os requerentes 

que se comprometam a assegurar as 
infraestruturas necessárias à obra, nos 
termos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do 
artigo 25.º; 

 
17. Promover a atualização de documentos 

nos procedimentos de alteração à 
licença, nos termos do disposto no n.º 6 
do artigo 27.º; 

 
18. Aprovar alterações à licença de 

loteamento, com ou sem variação do 
número de lotes, que se traduzam na 
variação das áreas de implantação, de 
construção ou variação do número de 
fogos até 3%, nos termos e condições 
definidas no n.º 8 do artigo 27.º; 

 
19. Fiscalizar e inviabilizar a execução das 

operações urbanísticas objeto de 
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comunicação prévia e promover as 
medidas necessárias à reposição da 
legalidade urbanística, quando se 
verifique que não foram cumpridas as 
normas e condicionantes legais e 
regulamentares, ou que estas não 
tenham sido precedidas de pronúncia 
das entidades externas competentes ou 
que com elas não se conformem, nos 
termos do disposto nos n.ºs 8 e 9 do 
artigo 35.º; 

 
20. Definir no alvará ou instrumento notarial, 

as parcelas afetas aos domínios público 
e privado do município, nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 44.º; 

 
21. Liquidar as compensações urbanísticas 

previstas nos artigos 44.º e 57.º;  
 

22. Emitir as certidões, nos termos do 
disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 49.º; 

 
23. Estabelecer as condições e o prazo de 

execução das obras de urbanização, 
bem como a sua alteração, nos termos 
do disposto nos n.ºs 1 e 7 do artigo 53.º; 

 
24. Fixar as condições e prazo de execução 

de obras, nos termos do disposto nos 
artigos 57.º e 58.º;  

 
25. Fixar prazo, por motivo de interesse 

público devidamente fundamentado, 
para a execução faseada de obras, nos 
termos previstos no n.º 1 do artigo 59.º; 

 
26. Determinar a realização de vistoria com 

vista a concessão de autorização de 
utilização, nos termos definidos no n.º 2 
do artigo 64.º; 

 
27. Designar técnicos, nos termos e nas 

condições previstas na lei, para a 
constituição da comissão de realização 
de vistoria, nos termos do disposto no 
n.º 2 do artigo 65.º; 

 
28. Proceder à certificação para efeitos de 

constituição de propriedade horizontal 
prevista no n.º 3 do artigo 66.º; 

 
29. Declarar as caducidades previstas no 

artigo 71.º, nos termos do n.º 5 do 
mesmo artigo; 

 
30. Revogar a licença de operações 

urbanísticas, nos termos do disposto no 
n.º 2 do artigo 73.º; 

 

31. Emitir o alvará para a realização das 
operações urbanísticas e conceder 
prorrogação, por uma vez, do prazo 
para o interessado requerer a respetiva 
emissão, nos termos do art.º 75.º e n.º 2 
do artigo 76.º;  

 
32. Proceder ao averbamento no caso de 

substituição do titular do alvará, nos 
termos definidos no n.º 7 do artigo 77.º; 

 
33. Publicitar a emissão do alvará de 

licença de loteamento, nos termos do 
n.º 2 do artigo 78.º; 

 
34. Proceder à apreensão de alvarás 

cassados, nos termos do n.º 4 do artigo 
79.º; 

 
35. Decidir sobre o pedido de execução de 

trabalhos de demolição ou de 
escavação e contenção periférica, nos 
termos do n.º 1.º do artigo 81.º; 

 
36. Promover a execução de obras, nos 

termos do disposto no n.º 1 do artigo 
84.º; 

 
37. Acionar as cauções, nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 84.º; 
 

38. Proceder ao levantamento do embargo, 
nos termos previstos no n.º 4 do artigo 
84.º; 

 
39. Emitir, oficiosamente, alvará, nos termos 

previstos no n.º 4 do artigo 84.º e n.º 9 
do artigo 85.º; 

 
40. Fixar prazo para a prestação de caução 

destinada a garantir a limpeza e 
reparação de danos causados em 
infraestruturas públicas, nos termos 
previstos no artigo 86.º; 

 
41. Determinar a execução de obras 

necessárias à correção de más 
condições de segurança ou de 
salubridade ou de conservação 
necessárias à melhoria do arranjo 
estético, nos termos do n.º 2 do artigo 
89.º e alínea a) do n.º 3 do artigo 102.º; 

 
42. Ordenar ou determinar a demolição, 

total ou parcial, das construções que 
ameacem ruína ou ofereçam perigo 
para a saúde e para segurança das 
pessoas, nos termos do disposto no n.º 
3 do artigo 89.º e alínea b) do n.º 3 do 
artigo 102.º;  
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43. Emitir as certidões a que aludem os n.ºs 
5 e 6 do artigo 89.º; 

 
44. Nomear técnicos para efeitos de vistoria 

prévia, nos termos do disposto no n.º 1 
do artigo 90.º; 

 
45. Tomar posse administrativa de imóveis 

para efeitos de obras coercivas, nos 
termos previstos no n.º 1 do artigo 91.º; 

 
46. Ordenar o despejo administrativo dos 

prédios ou parte dos prédios, nos 
termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 92.º e nos n.ºs 2 e 4 do artigo 
109.º; 

 
47. Contratar com empresas privadas para 

efeitos de fiscalização, nos termos do 
disposto no n.º 5 do artigo 94.º, e de 
acordo com os limites estabelecidos 
para autorização de realização de 
despesa nos termos do n.º 6 do Ponto I 
do presente Despacho; 

 
48. Exercer a fiscalização, designadamente 

ordenando inspeções e vistorias, nos 
termos dos artigos 94.º a 96.º; 

 
49. Adotar as medidas adequadas de tutela 

e restauração da legalidade urbanística, 
nos termos do disposto no nº 1 do artigo 
102.º; 

 
50. Proceder à notificação e fixação de 

prazo, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 1 do artigo 102.º-A; 

 
51. Solicitar a entrega de documentos e 

elementos, nos termos e para os efeitos 
do disposto no n.º 3 do artigo 102.º-A; 

 
52. Fornecer a informação sobre os termos 

em que se deve processar a legalização 
de operações urbanísticas, prevista no 
n.º 6 do artigo 102.º-A; 

 
53. Proceder, oficiosamente, à legalização 

de operações urbanísticas e exigir o 
pagamento das respetivas taxas fixadas 
em regulamento municipal, nos termos 
do disposto no n.º 8 do artigo 102.º-A; 

 
54. Proceder ao embargo de obras de 

urbanização de edificação ou de 
demolição, bem como quaisquer 
trabalhos de remodelação de terrenos, 
nos termos do n.º 1 do artigo 102.º-B; 

 

55. Promover a realização dos trabalhos de 
correção ou alteração por conta do 
titular da licença ou do apresentante da 
comunicação prévia, nos termos 
previstos no n.º 1 e n.º 3 do artigo 105.º; 

 
56. Ordenar a demolição total ou parcial da 

obra ou a reposição do terreno, nos 
termos do artigo 106.º; 

 
57. Determinar a posse administrativa e a 

execução coerciva, nos termos do artigo 
107.º; 

 
58. Decidir o meio de cobrança das 

quantias relativas a despesas com a 
realização de obras coercivas, nos 
termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 108.º; 

 
59. Praticar todos os atos necessários à 

execução do arrendamento forçado 
previstos do artigo 108.º-B; 

 
60. Ordenar e fixar prazo para a cessação 

de utilização de edifícios ou de suas 
frações, nos termos do n.º 1 do artigo 
109.º; 

 
61. Prestar a informação, nos termos e para 

os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 
110.º; 

 
62. Fixar, no mínimo, um dia por semana 

para que os serviços estejam 
disponíveis aos cidadãos para a 
apresentação de eventuais pedidos de 
esclarecimento ou de informação ou 
reclamações, nos termos do disposto no 
n.º 5 do artigo 110.º; 

 
63. Autorizar o pagamento fracionado das 

taxas, nos termos previstos no n.º 2 do 
artigo 117.º, bem como as isenções e 
reduções que dependam de despacho 
do Presidente da Câmara Municipal nos 
termos do disposto no artigo 10º do 
Regulamento de Taxas do Município de 
Loures; 

 
64. Manter atualizada a relação dos 

instrumentos jurídicos previstos no 
artigo 119.º; 

 
65. Prestar informações sobre processos 

relativos a operações urbanísticas, nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 
120.º; 

 
66. Enviar mensalmente os elementos 

estatísticos para o Instituto Nacional de 
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Estatística, nos termos do n.º 1 do artigo 
126.º. 

 
e) As atribuídas à Câmara Municipal, com 

exceção da prevista na alínea a), do n.º 4 
do artigo 5.º, pelo Decreto-Lei n.º 
165/2014, de 5 de novembro, na sua atual 
redação, que aprova o regime de 
regularização e de alteração e ou 
ampliação de estabelecimentos e 
explorações de atividades industriais, 
pecuárias, de operações de gestão de 
resíduos e de explorações de pedreiras 
incompatíveis com instrumentos de gestão 
territorial e ou condicionantes ao uso do 
solo, no que se refere às áreas urbanas de 
génese ilegal.  

 
2.5. No âmbito dos TRANSPORTES E 

OFICINAS: 
 

a)  Promover a elaboração e execução de 
projetos de intervenção na área dos 
transportes; 
 

b) As competências previstas no 
Regulamento Municipal de Utilização de 
Veículos Municipais, sem prejuízo do 
disposto no n.º 9 do Ponto I do presente 
despacho; 

 
c) Assegurar a gestão da frota municipal, bem 

como das áreas afetas à locação de 
veículos; 

 
d) Alienar os veículos propriedade do 

Município que se tornem dispensáveis nos 
termos da lei, com exceção das 
transmissões a título gratuito; 

 
e) Estabelecer critérios de utilização e 

renovação da frota municipal; 
 

f) Promover todos os atos necessários à 
gestão da frota municipal, incluindo os 
relativos a matrículas, livretes, 
transferências de propriedade e respetivos 
averbamentos; 

 
g) Gerir o espaço oficinal, parqueamento de 

viaturas e máquinas municipais, e 
circulação de veículos. 

 
2.6. No âmbito do PLANEAMENTO: 
 

a) Promover e executar as ações necessárias 
para o planeamento estratégico integrado e 
desenvolvimento do Concelho; 
 

b) Promover o alinhamento com os processos 
de planeamento externos (planos 
nacionais, regionais e/ou supramunicipais); 

 
c) As competências para a coordenação do 

processo de monitorização do Plano Diretor 
Municipal e propor a abertura de processos 
de revisão, alteração ou suspensão do 
mesmo;  

 
d) Promover a monotorização e avaliação do 

estado do ordenamento do território;  
 

e) Planear e gerir os processos relativos à 
mobilidade e transportes públicos;  

 
f) Coordenar os processos de elaboração de 

pareceres para entidades externas em 
matéria de mobilidade e transportes 
públicos;  

 
g) As competências para o planeamento e 

gestão, conjuntamente com o respetivo 
vereador do pelouro, das cartas educativas, 
equipamentos sociais, cultural, desportivo e 
outras de relevado interesse municipal; 

 
h) Gerir o sistema de informação 

georreferenciada, em articulação com os 
sistemas nacionais e internacionais de 
informação geográfica.  

 
O presente despacho produz efeitos reportados a 
16 de junho de 2021.  

 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

(a) Bernardino Soares 
 

 

DESPACHO Nº 208/2021 
 

de 18 de junho de 2021 
 

(registo E/71564/2021, de 18 de junho de 2021) 
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Considerando que: 
 
A. O Governo tem vindo a avaliar a cada sete 

dias — com base, designadamente, nos dados 
epidemiológicos verificados em cada município 
— o âmbito de aplicação territorial das regras 
sanitárias; 
 

B. Nestes termos, e para o efeito, o Governo 
publicou a RCM n.º 76-A/2021, de 17 de 
junho, em que se determina que no próximo 
período de uma semana ficam enquadrados 
no nível de risco elevado os municípios de 
Albufeira, Arruda dos Vinhos, Braga, Cascais, 
Lisboa, Loulé, Odemira, Sertã e Sintra, ficando 
no nível de risco muito elevado o município 
de Sesimbra; 
 

C. Concomitantemente, todos os restantes 
municípios do território nacional continental 
ficam enquadrados na fase 1 de 
desconfinamento; 
 

D. Entram em alerta os municípios de Alcochete, 
Águeda, Almada, Amadora, Barreiro, 
Grândola, Lagos, Loures, Mafra, Moita, 
Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Sardoal, 
Seixal, Setúbal, Sines, Sobral de Monte 
Agraço e Vila Franca de Xira; 
 

E. É prevista a possibilidade de acesso a eventos 
mediante a apresentação do Certificado Digital 
COVID da UE. 
 

F. Por via da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 76-A/2021, de 17 de junho, o 
Governo altera as medidas aplicáveis a 
determinados Municípios, no âmbito da 
situação de calamidade e altera as RCM’s n.º 
70-B/2021, de 4 de junho e a RCM n.º 74-
A/2021, de 9 de junho, estabelecendo novos 
critérios com vista à continuação da estratégia 
de levantamento de medidas de confinamento 
no âmbito do combate à pandemia da doença 
COVID-19; 
 

G. Se continua a considerar essencial que se 
mantenha a necessidade 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; 
 

H. 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; 
 

I. A presente RCM n.º 76-A/2021, de 17 de 
junho, constitui para todos os efeitos legais 
cominação suficiente, designadamente para o 
preenchimento do tipo de crime de 
desobediência; 
 

J. Dada a situação epidemiológica na Área 
Metropolitana de Lisboa, o seu possível 
alastramento ao restante território nacional, e 
face à presença e proliferação de variantes de 
preocupação, é prevista uma proibição de 
circulação de e para a Área Metropolitana 
de Lisboa entre as 15:00 h do dia 18 de 
junho e as 06:00 h do dia 21 de junho; 

 
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 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, através da RCM n.º 76-
A/2021, de 17 de junho, alterar a RCM n.º 70-
B/2021, de 04 de junho, a RCM n.º 74-A/2021, 
de 09 de junho, declarar a prorrogação da 
situação de calamidade em todo o território 
nacional continental, alterar algumas das 
regras aplicáveis e em vigor, até às 23:59 h do 
dia 27 de junho de 2021, com efeitos a partir 
do dia 18 de junho de 2021, sem prejuízo de 
eventuais renovações nos termos da Lei. 
 
Mantém-se, em síntese, as regras gerais 
estabelecidas, as medidas de 
desconfinamento e o regime da situação de 
calamidade, previsto e regulado no anterior 
Despacho da Presidência n.º 180/2021 de 12 
de junho: 
 
Teletrabalho e desfasamento de horário 
 Aplica-se a todo o território continental: a 

organização desfasada de horários e o 
teletrabalho em situações específicas 
(nomeadamente trabalhadores abrangidos 
pelo regime excecional de proteção de 
imunodeprimidos e doentes crónicos); 

 
A testagem é alargada - a realização de testes 
continua a fazer-se: 
 
 A quem pretenda assistir ou participar em 

eventos de natureza cultural, desportiva, 
corporativa ou familiar (por exemplo, 
casamentos e batizados) se o número de 
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participantes exceder o definido pela DGS 
para efeitos de testagem de participantes em 
eventos, de acordo com as normas e 
orientações da Direção-Geral da Saúde 
(DGS); 
 

 a trabalhadores que, independentemente do 
vínculo laboral, da modalidade ou da natureza 
da relação jurídica, prestem atividade em 
locais de trabalho com 150 ou mais 
trabalhadores; 
 

 Por determinação da autoridade de saúde, 
existe a possibilidade de ser impedido o 
acesso a esses locais sempre que: 
 

 A pessoa recuse fazer o teste; 
 

 Não seja apresentado comprovativo de 
resultado negativo de teste laboratorial para 
despiste do SARS-CoV-2, realizado nos 
termos das orientações específicas da DGS; 
 

 Se verifique um resultado positivo no teste 
realizado. 

 
Continuam as medidas sanitárias e de saúde 
pública: confinamento obrigatório de doentes, 
infetados e pessoas sob vigilância ativa, uso de 
máscaras ou viseiras nos locais de trabalho, 
controlo de temperatura corporal. 
 
As seguintes instalações, estabelecimentos e 
equipamentos continuam encerradas: 
 
 Atividades recreativas, de lazer e diversão:  

 
 Discotecas, bares e salões de dança ou de 

festa; 
 Parques de diversões, parques recreativos 

e similares, salvo casos admitidos; 
 Outros locais ou instalações semelhantes 

às anteriores. 
 

 Atividades em espaços abertos, espaços e 
vias públicas ou espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas: 
 
 Desfiles e festas populares ou 

manifestações folclóricas ou outras de 
qualquer natureza. 

 
 Espaços de jogos e apostas: 

 
 Salões de jogos e salões recreativos. 

 
 Atividades de restauração: 

 
 Bares e afins. 

 

Continuam excluídos de encerramento  
estabelecimentos turísticos, alojamento local, 
alojamento estudantil, farmácias, escolas, 
funerárias e outros. 
 
Mantêm-se também as regras a cumprir pelos 
estabelecimentos ou locais abertos ao público 
independentemente do município em que se 
localizem-regras de ocupação, permanência e 
distanciamento físico, nomeadamente a ocupação 
máxima indicativa de 0,05 pessoas/m2 de área 
(salvo os estabelecimentos de prestação de 
serviços) e distância mínima de 2 m entre as 
pessoas. 
 
A venda e consumo de bebidas 
alcoólicas continua proibida nos mesmos 
termos.  
 
Os veículos particulares com lotação superior a 
cinco lugares continuam a poder circular apenas 
com dois terços da sua capacidade e os 
ocupantes a usar máscara ou viseira, salvo se 
integrarem o mesmo agregado familiar. 
 
São permitidos feiras e mercados por 
autorização do presidente da câmara, com o 
necessário plano de contingência. 
 
Os funerais devem ter um limite máximo de 
presenças, a determinar pela autarquia local, e 
cumprir as medidas organizacionais que 
garantem ausência de aglomerados e controlo 
das distâncias de segurança.   
 
REGRAS ESPECIAIS PARA OS MUNICÍPIOS 
(onde se inclui o Município de Loures): 
 
 É proibida a circulação de e para a Área 

Metropolitana de Lisboa no período 
compreendido entre as 15:00 h do dia 18 de 
junho e as 06:00 h do dia 21 de junho, 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; 
 

 Por determinação e recomendação da 
Autoridade de Saúde Pública dos 
concelhos de Loures e Odivelas e dado o 
agravamento da situação epidemiológica dos 
concelhos respetivos, com transmissão 
comunitária importante, devido a circulação de 
variantes do vírus com maior 
transmissibilidade, e considerando o facto de 
não se ter ainda atingido a imunidade de 
grupo, no atual contexto epidemiológico, são 
desaconselhadas quaisquer iniciativas que 
reúnam um número considerável de 
pessoas, dado que as mesmas tem a 
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potencialidade de amplificação da transmissão 
da infeção por SARS-CoV-2, sendo possível 
inclusivamente entre pessoas assintomáticas, 
sendo o risco tanto maior, quanto maior o 
número de pessoas envolvidas; 
 

 Concomitantemente, são igualmente 
desaconselhadas o alargamento de 
esplanadas e a colocação de écrans de 
televisão no exterior dos estabelecimentos 
para visionamento dos jogos do 
campeonato europeu de futebol, atento o 
princípio da precaução em saúde pública e por 
se considerar que o visionamento de um 
desporto de massas, é suscetível de promover 
a aglomeração de pessoas na esplanada e/ou 
na via pública, por tempo mais prolongado que 
o habitual e com maior probabilidade de 
adoção de comportamentos de risco acrescido 
de transmissão do vírus SARS-CoV-2 
(elevação do tom de voz, abraços, consumo 
de bebidas alcoólicas e de cigarros), sendo 
estes comportamentos difíceis de controlar; 
 

 As atividades de comércio de retalho alimentar 
e não alimentar funcionam de acordo com 
o horário do respetivo licenciamento; 
 

 O horário da restauração permite admissão 
de clientes até às 00:00 h e encerramento até 
à 01:00 h. Os grupos têm um limite de seis 
pessoas no interior e 10 pessoas nos espaços 
ou serviços de esplanadas abertas; 
 

 Os equipamentos culturais encerram à 01:00 
h, ficando excluída a entrada a partir das 
00:00 h; 
 

 Os demais estabelecimentos e equipamentos, 
de prestação de serviços, abertos ao público, 
continuam a encerrar à 01:00 h, salvo eventos 
de natureza familiar; 
 

 Os eventos de natureza familiar, incluindo 
casamentos e batizados, têm uma lotação 
limitada a 50% do espaço em que sejam 
realizados; 
 

 Na prática de todas as atividades de treino e 
competitivas amadoras, incluindo de escalões 
de formação, fica admitida a presença de 
público desde que com lugares marcados, 
distanciamento, regras de acesso e com limite 
de lotação correspondente a 33 % da lotação 
total do recinto desportivo. No caso de o treino 
e competições fora de recintos desportivos, é 
admitida a presença de público com limites de 
lotação e regras a definir pela DGS; 
 

 Os serviços públicos desconcentrados 
prestam atendimento presencial sem 
necessidade de marcação prévia; as lojas de 
cidadão mantêm o atendimento presencial por 
marcação, sem prejuízo da prestação desses 
serviços através dos meios digitais e dos 
centros de contacto com os cidadãos e as 
empresas; 

 
Não obstante as medidas assinaladas, considera-
se avisado, continuar a alertar para a 
necessidade de não criar situações que 
ponham em causa a capacidade hospitalar do 
País e do concelho de Loures, pese embora a 
evolução verificada na situação pandémica e 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 aglomerações de pessoas em 
lotação superior a 50% da capacidade do 
espaço em que sejam realizados; 
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2. A realização de todas as atividades 
desportivas, aulas de grupo de ginásios e 
academias, bem como a atividade física ao 
ar livre, com limite de pessoas e nos 
termos definidos pela DGS; nos pavilhões 
municipais e outras instalações 
desportivas, as atividades desportivas (aulas, 
treinos e competições) e todas as atividades 
de treino e competitivas amadoras, incluindo 
de escalões de formação, fica admitida a 
presença de público desde que com lugares 
marcados, distanciamento, regras de acesso e 
com limite de lotação correspondente a 33 % 
da lotação total do recinto desportivo. No caso 
de o treino e competições fora de recintos 
desportivos, é admitida a presença de público 
com limites de lotação e regras a definir pela 
DGS; 
 

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 continuidade 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, 
condicionados às orientações específicas e/ou 
aos pareceres técnicos emitidos pela DGS – 
Direção Geral de Saúde - Autoridade Saúde 
Concelhia, quanto ao seu funcionamento; 
 

6. A manutenção da atividade e 
funcionamento de bibliotecas, 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 encerram à 01:00 h, ficando 
excluída a entrada a partir das 00:00 h; 
 

7. O 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 retomando o 
atendimento presencial; 
 

8. A retoma do funcionamento de todos os 
serviços de atendimento presencial, 
incluindo as tesourarias; 
 

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, continua condicionada à 
evolução da situação epidemiológica e à 
decisão das respetivas entidades gestoras 
(Juntas/Uniões de Freguesias), sujeitas à 
execução dos respetivos “planos de 
contingência” e parecer da Autoridade de 
Saúde; acompanhadas de ações de 
sensibilização de todos os feirantes e 
comerciantes, relativas à execução do “plano 
de contingência”, outras medidas de 
prevenção e práticas de higiene sanitária, 
garantindo sempre o cumprimento de todas as 
regras aplicáveis a este tipo de eventos; 
 

11. As atividades de comércio de retalho 
alimentar e não alimentar passam a 
funcionar de acordo com o horário do 
respetivo licenciamento; 
 

12. O atendimento no interior dos restaurantes, 
cafés e pastelarias, continua com o limite 
máximo de 6 (seis) pessoas por mesa no seu 
interior, e o limite de 10 (dez) pessoas por 
mesa em esplanadas; não são permitidas o 
alargamento de esplanadas e a colocação 
de écrans de televisão no exterior dos 
estabelecimentos para visionamento dos 
jogos do campeonato europeu de futebol, 
atento o princípio da precaução em saúde 
pública; o horário da restauração continua a 
permitir admissão de clientes até às 00:00 h e 
encerramento até à 01:00 h; 
 

13. Continua proibida a 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; 
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15. A continuidade de funcionamento e da 
atividade de comércio a retalho e de 
prestação de serviços em estabelecimentos 
abertos ao público, 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; 
 

16. 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; 
 

17. A continuidade da atividade de fiscalização 
da LouresParque — Empresa Municipal de 
Estacionamento de Loures, EM. no 
cumprimento do pagamento do 
estacionamento tarifado à superfície, e a 
retoma do atendimento presencial; 
 

18. A continuidade da atividade regular dos 
serviços de fiscalização, nas várias áreas de 
competência municipal, condicionadas às 
medidas de segurança sanitária exigíveis; 
 

19. 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; 
 

20. O funcionamento de todos os parques 
infantis e recreativos para crianças, 
equipamentos de diversão e similares 
(incluindo parques de diversão infantil de 
natureza privada) devendo, no entanto, a 
circulação e permanência nestes 
equipamentos respeitar as regras 
sanitárias aplicáveis e as recomendações 
específicas para os espaços em causa 
definidas pela DGS; 
 

21. Continuam 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. Apesar da retoma do atendimento 
presencial, continua a recomendar-se 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. A 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 
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máscaras comunitárias, e o reforço da 
informação e esclarecimento da população; 
 

28. A manutenção da insistência junto do 
Governo, para a necessidade do reforço 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, apelar à população do concelho 
de loures para que continue a adoptar 
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 nas Resoluções de 
Conselho de Ministros n.º 76-A/2021, de 17 de 
junho e a RCM n.º 74-A/2021, de 09 de junho, 
que declaram a situação de calamidade 
pública, no âmbito da pandemia da doença 
Covid-19, alterando as medidas aplicáveis, 
entrando em vigor às 15:00 h do dia 18 de 
junho de 2021 e cessando às 23:59 horas do 
dia 27 de junho 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 

DESPACHO Nº 209/2021 
 

de 21 de junho de 2021 
 

(registo E/71781/2021, de 21 de junho de 2021) 
 
 

PPRROOCCEESSSSOO::  22330066//2200..33JJFFLLSSBB  ––  IINNQQUUÉÉRRIITTOO  
JJUUDDIICCIIAALL  ((11..ºº  IINNTTEERRRROOGGAATTÓÓRRIIOO  JJUUDDIICCIIAALL))  ––  

RREEFFªª::  114488994499334400  ––  1188  JJUUNNHHOO  DDEE  22002211  
 
A. Como é do conhecimento público, no passado 

dia 16/junho/2021, o Município de Loures foi 
informado da realização de uma operação 
da Polícia Judiciária a esta Autarquia, 
através da Unidade Nacional de Combate à 
Corrupção e no âmbito de inquérito dirigido 
pelo Ministério Público (DIAP de Loures), 
operação essa, que contou com a colaboração 
ativa da Administração Municipal e dos 
Serviços Municipais envolvidos, no sentido do 
apuramento da veracidade dos factos e da 
Justiça; 
 

B. Esta operação policial culminou com a 
detenção de doze indivíduos (oito dos 
coarguidos são trabalhadores do Município), 
com idades compreendidas entre os 44 e os 
64 anos, por suspeitas da prática de crimes de 
corrupção passiva e de corrupção ativa; 
 

C. Como consequência da investigação em 
curso, no passado dia 18 de junho do 
corrente, o Município de Loures foi informado 
do despacho resultante do 1.º interrogatório 
judicial deste Inquérito e das medidas de 
coação aplicadas aos arguidos em causa; 

D. Assim foram fixadas aos trabalhadores da 
Autarquia as seguintes medidas de coação: 
 

a) Para além das obrigações decorrentes do 
Termo de Identidade e Residência já 
prestados, foi determinada a suspensão do 
exercício de funções de fiscais do 
Município de Loures, ou atividade pública 
conexa, nos termos do disposto na alínea 
a) do n.º 1 do art.º.199º do CPP – Código 
de Processo Penal; 
 

b) A proibição de frequentar ou permanecer 
nas imediações e instalações da Polícia 
Municipal de Loures e da Câmara 
Municipal de Loures e todos os seus 
departamentos, nos termos do disposto na 
alínea a) do n.º 1, do artigo 200.º do Cód. 
Proc. Penal; 
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c) A obrigação de não contatar por qualquer 
forma com os coarguidos e com todas as 
testemunhas dos autos, bem como com os 
funcionários da Polícia Municipal de 
Loures, e ainda, com os funcionários do 
Departamento Urbanístico da Câmara 
Municipal de Loures, nos termos do 
disposto da alínea d) do n.º 1 do artigo 
200.º, do Cód. Proc. Penal; 

 
d) Quanto aos restantes arguidos 

(exteriores ao Município), para além das 
obrigações decorrentes do TIR já prestado, 
ficaram proibidos de contatar por qualquer 
forma com os coarguidos e com todas as 
testemunhas do inquérito, nos termos do 
disposto na alínea d) do n.º 1, do artigo 
200.º, do Cód. Proc. Penal; 

 
e) Ficando ainda o Município com a 

obrigação e o dever de informar de 
imediato o Tribunal, caso os arguidos 
incumpram as medidas de coação 
aplicadas, relativamente às áreas de 
intervenção de cada uma das entidades 
administrativas referenciadas.  

 
E. Importa recordar que a condição de arguido 

imputada aos trabalhadores em causa, deve 
ser entendida por definição, como pessoas 
que foram formalmente constituídas como 
sujeitos processuais e relativamente a quem 
corre processo penal como eventuais 
responsáveis pelo(s) crime(s) que 
constitui(em) objeto desse mesmo processo; 
 

F. Os arguidos, a partir da respetiva constituição 
(momento de aquisição desse estatuto 
processual), passam a ter um conjunto de 
direitos e deveres processuais, por força do 
seu estatuto processual (artigo 61.º do CPP); 
 

G. Acresce, que as medidas de coação 
decretadas, que tiveram lugar no âmbito do 
processo de inquérito, não têm por fim punir os 
arguidos. Diferentemente, a medida de coação 
tem efeito preventivo e visa acautelar o normal 
desenvolvimento do inquérito. Neste momento 
também ainda não há uma culpa formada, 
gozando os arguidos, plenamente, da 
presunção de inocência; 
 

H. Neste enquadramento, não será despicienda a 
necessidade de garantir que a conduta da 
Administração Municipal e dos Serviços 
Municipais, devem respeitar os princípios da 
legalidade e da proporcionalidade. 

 
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), 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 o seguinte: 
 
1. Informar os Órgãos Autárquicos do concelho, 

os Serviços Municipais e o Universo 
Empresarial do Município de Loures, do 
conteúdo e teor do presente despacho; 
 

2. Em especial, conferir a orientação ao Serviço 
de Polícia Municipal, ao DPGU e ao DRH, no 
sentido de garantirem as medidas orgânicas 
necessárias, no sentido de assegurarem o 
cumprimento integral das atribuições e 
competências dos respetivos Serviços, no 
domínio da ação de fiscalização municipal; 
 

3. Garantir o cumprimento integral do conteúdo 
material do despacho judicial acima 
identificado, assim como das medidas de 
coação determinadas, em especial, a 
proibição dos trabalhadores constituídos 
arguidos de frequentarem ou permanecerem 
nas imediações e instalações da Polícia 
Municipal de Loures, da Câmara Municipal de 
Loures e de todos os seus departamentos, nos 
termos do disposto na alínea a) do n.º 1, do 
artigo 200.º do Cód. Proc. Penal. 

 
O Presidente da Câmara 

 
 

(a) Bernardino Soares 
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ALTERA AS MEDIDAS APLICÁVEIS A 

DETERMINADOS MUNICÍPIOS, NO ÂMBITO 
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Considerando que: 
 
A. O Governo tem vindo a avaliar a cada sete 

dias — com base, designadamente, nos dados 
epidemiológicos verificados em cada município 
— o âmbito de aplicação territorial das regras 
sanitárias; 

 
B. A evolução da situação epidemiológica no 

território nacional continental, não recomenda 
a estratégia preconizada na RCM n.º 70-
B/2021, de 4 de junho e que esta prossiga no 
dia 28 de junho de 2021; 

 
C. Para o efeito, o Governo publicou a RCM n.º 

77-A/2021, de 24 de junho, em que se 
determina que devem continuar a vigorar as 
regras vigentes nos últimos 15 dias, motivo 
pelo qual a presente resolução prorroga a 
vigência da RCM n.º 74 -A/2021, de 9 de 
junho, na sua redação atual, até às 23:59 h 
do dia 11 de julho de 2021, continuando a 
aplicar-se aquelas regras, sem progressão no 
desconfinamento de qualquer município do 
território nacional continental; 

 
D. Na sequência da publicação desta RCM, ficou 

também determinado que os seguintes 
municípios são considerados «municípios 
de risco elevado» para efeitos de 
aplicabilidade daquelas medidas até à próxima 
revisão: Alcochete, Almada, Amadora, Arruda 
dos Vinhos, Barreiro, Braga, Cascais, 
Grândola, Lagos, Loulé, Loures, Mafra, Moita, 
Montijo, Odemira, Odivelas, Oeiras, Palmela, 
Sardoal, Seixal, Setúbal, Sines, Sintra, Sobral 
de Monte Agraço e Vila Franca de Xira e que 
os municípios de Albufeira, Lisboa e 
Sesimbra são aplicáveis as medidas 
respeitantes aos «municípios de risco 
muito elevado»; 

 
E. Face ao contexto epidemiológico, é 

igualmente prorrogada a limitação à 
deslocação ou circulação de e para a Área 
Metropolitana de Lisboa. No entanto, para 
além das exceções já anteriormente 
aplicáveis, passa também a ser admitida a 
circulação mediante apresentação de 
comprovativo de realização laboratorial de 
teste com resultado negativo, nos termos 
previstos na presente resolução, ou, 
alternativamente, mediante apresentação do 
Certificado Digital COVID da União Europeia; 

 
F. Se continua a considerar essencial que se 

mantenha a necessidade 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; 

 
G. 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; 

 
H. A presente RCM n.º 77-A/2021, de 24 de 

junho, constitui para todos os efeitos legais 
cominação suficiente, designadamente para o 
preenchimento do tipo de crime de 
desobediência; 

 
I. Dada a situação epidemiológica na Área 

Metropolitana de Lisboa, o seu possível 
alastramento ao restante território nacional, e 
face à presença e proliferação de variantes de 
preocupação, é proibida a circulação de e 
para a Área Metropolitana de Lisboa no 
período compreendido entre as 15:00 h 
do dia 25 de junho de 2021 e as 06:00 h do 
dia 28 de junho de 2021, 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. 

 
       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, da base 34 
da Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro, do artigo 
17.º da Lei n.º 81/2009, de 21 de agosto, 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, através da 
RCM n.º 77-A/2021, de 24 de junho, alterar a 
RCM n.º 70-B/2021, de 04 de junho, a RCM n.º 
74-A/2021, de 09 de junho, declarar a 
prorrogação da situação de calamidade em 
todo o território nacional continental, alterar 
algumas das regras aplicáveis e em vigor, até 
às 23:59 h do dia 11 de julho de 2021, com 
efeitos a partir das 00:00 h do dia 28 de junho 
de 2021, sem prejuízo de eventuais 
renovações nos termos da Lei. 
 
Mantém-se, em síntese, as seguintes regras: 

 
Área Metropolitana de Lisboa 
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 É novamente proibida a circulação de e 
para a AML a partir das 15 h do dia 25 de 
junho até 6 h de 2.ª feira, 28 de junho. 

 
 É ainda admitida a circulação mediante 

apresentação: 
 

 de comprovativo de realização 
laboratorial de teste de amplificação de 
ácidos nucleicos (TAAN) realizado nas 72 
horas anteriores à sua apresentação; 

 
 de comprovativo de realização 

laboratorial de teste rápido de antigénio 
(TRAg) para despiste da infeção por SARS-
CoV-2 com resultado negativo, realizado 
nas 48 horas anteriores à sua 
apresentação; 

 
 do Certificado Digital COVID da UE, que 

dispensa a apresentação de comprovativo 
de realização de teste para despiste da 
infeção por SARS-CoV-2. 

 
Grau de risco dos municípios  
 
Com efeitos às 00:00 h do dia 28 de junho, 
para o novo período de calamidade são 
qualificados como: 
 
 Municípios de risco elevado, e sujeitos às 

medidas específicas do regime da situação de 
calamidade: Alcochete; Almada; Amadora; 
Arruda dos Vinhos; Barreiro; Braga; Cascais; 
Grândola; Lagos; Loulé; Loures; Mafra; Moita; 
Montijo; Odemira; Odivelas; Oeiras; Palmela; 
Sardoal; Seixal; Setúbal; Sines; Sintra; Sobral 
de Monte Agraço; Vila Franca de Xira; 
 

 Municípios de risco muito elevado, sujeitos 
às medidas específicas aplicáveis: Albufeira, 
Lisboa e Sesimbra. 

 
Continuam aplicáveis as regras de 
teletrabalho e desfasamento de horário; no 
território continental continua em vigor a 
organização desfasada de horários e o 
teletrabalho em situações específicas (como 
trabalhadores no regime excecional de proteção 
de imunodeprimidos e doentes crónicos); nos 
municípios de risco o teletrabalho segue o regime 
excecional e transitório de reorganização do 
trabalho e de minimização de riscos (para além 
das situações de teletrabalho em casos 
específicos).  
 
Mantêm-se encerradas as atividades 
recreativas, de lazer e diversão (como discotecas, 
bares e salões de dança ou de festa, parques de 
diversões, parques recreativos e similares, salvo 

casos admitidos) ou instalações semelhantes, 
bem como desfiles e festas populares ou 
manifestações folclóricas ou outras de qualquer 
natureza em espaços abertos, nas vias públicas 
ou em espaços privados equiparados. Continuam 
fechados os bares e afins, e os espaços de jogos 
e apostas (salões de jogos e salões recreativos). 
 
Municípios de risco elevado: 
 

       Em Alcochete; Almada; Amadora; Arruda dos 
Vinhos; Barreiro; Braga; Cascais; Grândola; 
Lagos; Loulé; Loures; Mafra; Moita; Montijo; 
Odemira; Odivelas; Oeiras; Palmela; Sardoal; 
Seixal; Setúbal; Sines; Sintra; Sobral de Monte 
Agraço; Vila Franca de Xira: 

 
 Teletrabalho obrigatório quando as 

atividades o permitam;  
 

 Restaurantes, cafés e pastelarias podem 
funcionar até às 22h30 (no interior, com um 
máximo de 6 pessoas por grupo; em 
esplanada, 10 pessoas por grupo); 

 Espetáculos culturais até às 22h30; 
 

 Casamentos e batizados com 50 % da 
lotação; 

 
 Comércio a retalho alimentar e não 

alimentar até às 21h00; 
 

 Permissão de prática de todas as 
modalidades desportivas, sem público; 

 
 Permissão de prática de atividade física ao 

ar livre e em ginásios; 
 

 Eventos em exterior com diminuição de 
lotação, a definir pela Direção-Geral da 
Saúde (DGS); 

 
 Lojas de Cidadão com atendimento 

presencial por marcação. 
 

      Não obstante as medidas assinaladas, considera-
se avisado, continuar a alertar para a 
necessidade de não criar situações que 
ponham em causa a capacidade hospitalar do 
País e do concelho de Loures, pese embora a 
evolução verificada na situação pandémica e 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; 
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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 aglomerações de 
pessoas em lotação superior a 50% da 
capacidade 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, com limite de pessoas 
e nos termos definidos pela DGS; nos 
pavilhões municipais e outras 
instalações desportivas, as atividades 
desportivas (aulas, treinos e competições) 
e todas as atividades de treino e 
competitivas amadoras, incluindo de 
escalões de formação, sem a presença 
de público e regras a definir pela DGS; 

 
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 continuidade 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, 
condicionados às orientações específicas 
e/ou aos pareceres técnicos emitidos pela 
DGS – Direção Geral de Saúde - 
Autoridade Saúde Concelhia, quanto ao 
seu funcionamento; 

6. A manutenção da atividade e 
funcionamento de bibliotecas, 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 
encerram às 22,30 h; 

7.  O 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 
retomando o atendimento presencial, de 
preferência com marcação prévia; 

8.   A retoma do funcionamento de todos os 
serviços de atendimento presencial, 
incluindo as tesourarias, privilegiando o 
atendimento com marcação prévia; 

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, continua condicionada 
à evolução da situação epidemiológica e à 
decisão das respetivas entidades gestoras 
(Juntas/Uniões de Freguesias), sujeitas à 
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execução dos respetivos “planos de 
contingência” e parecer da Autoridade de 
Saúde; acompanhadas de ações de 
sensibilização de todos os feirantes e 
comerciantes, relativas à execução do 
“plano de contingência”, outras medidas de 
prevenção e práticas de higiene sanitária, 
garantindo sempre o cumprimento de 
todas as regras aplicáveis a este tipo de 
eventos; 

11. As atividades de comércio de retalho 
alimentar e não alimentar passam a 
funcionar de acordo com o horário do 
respetivo licenciamento, com o limite até 
às 21 h; 

12. O atendimento no interior dos 
restaurantes, cafés e pastelarias, 
continua com o limite máximo de 6 (seis) 
pessoas por mesa no seu interior, e o 
limite de 10 (dez) pessoas por mesa em 
esplanadas; não são permitidas o 
alargamento de esplanadas e a 
colocação de écrans de televisão no 
exterior dos estabelecimentos para 
visionamento dos jogos do campeonato 
europeu de futebol, atento o princípio da 
precaução em saúde pública; o horário da 
restauração, cafés e pastelarias podem 
funcionar até às 22,30 h; 

 
13. Continua proibida a 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 e da 

atividade de comércio a retalho e de 
prestação de serviços em 
estabelecimentos abertos ao público, 
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; 
 

16. 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; 

 
17. A continuidade da atividade de 

fiscalização da LouresParque — 
Empresa Municipal de Estacionamento 
de Loures, EM. no cumprimento do 
pagamento do estacionamento tarifado 
à superfície, e a retoma do atendimento 
presencial, de preferência com marcação 
prévia; 

 
18. A continuidade da atividade regular dos 

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

 
19. 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; 

 
20. O funcionamento de todos os parques 

infantis e recreativos para crianças, 
equipamentos de diversão e similares 
(incluindo parques de diversão infantil 
de natureza privada) devendo, no 
entanto, a circulação e permanência 
nestes equipamentos respeitar as 
regras sanitárias aplicáveis e as 
recomendações específicas para os 
espaços em causa definidas pela DGS; 

 
21. Continuam 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 
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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. Apesar da retoma do atendimento 

presencial, continua a recomendar-se 
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. A 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; 

 
28. A manutenção da insistência junto do 

Governo, para a necessidade do reforço 
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, apelar à população do 

concelho de Loures para que continue a 
adoptar 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 nas Resoluções de 
Conselho de Ministros n.º 77-A/2021, de 24 de 
junho e a RCM n.º 74-A/2021, de 09 de junho, 
que declaram a situação de calamidade 
pública, no âmbito da pandemia da doença 
Covid-19, alterando as medidas aplicáveis, 
entrando em vigor às 15:00 h do dia 25 de 
junho de 2021 e cessando às 23:59 horas do 
dia 11 de julho 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 216/2021 
 

de 21 de junho de 2021 
 

(registo E/72405/2021, de 22 de junho de 2021) 
 
 

SSUUBBDDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNOO  
DDIIRREETTOORR  DDOO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  

PPLLAANNEEAAMMEENNTTOO  EE  GGEESSTTÃÃOO  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  
 
Tendo em vista conferir maior celeridade e 
eficiência ao funcionamento dos serviços, ao 
abrigo do estatuído no artigo 38.º do Anexo I à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, no n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, na sua redação atual, mandada 
aplicar à administração local pela Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, alterada pela Lei n.º 114/2017, 
de 29 de dezembro e ainda nos artigos 44.º a 50.º 
do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro e no n.º 3 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, e considerando o disposto 
no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, aprovada pelo 
Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21 de maio e pela Lei 
n.º 118/2019, de 17 de Setembro e considerando 
ainda as competências que me foram delegadas 
e subdelegadas pelo Senhor Presidente da 
Câmara através do Despacho n.º 207/2021, de 16 
de Junho, subdelego no licenciado Luís Jorge 
Rodrigues de Carvalho, Diretor do 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, as seguintes competências: 
 
I - No âmbito da Contratação e da Realização 

de Despesa: 
  
1. Propor a contratação e contração de despesa 

para a realização de empreitadas promovidas 
pelo Departamento, no âmbito da execução de 
obras coercivas, até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros), bem como praticar todos 
os atos preparatórios e instrumentais inerentes 
à fase de formação e à fase de execução dos 
contratos; 

 
2. Propor a escolha de procedimentos de 

formação de contratos de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços; 

 

3. Propor o pagamento das despesas 
autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 

 
4. Autorizar o pagamento das despesas até ao 

valor de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil 
euros), acrescido de IVA, decorrentes de 
contratos estabelecidos pelo Município ou de 
outras obrigações municipais previamente 
autorizadas; 

 
5. Autorizar a realização de despesas e a 

escolha do procedimento de contrato de 
empreitada, locação e aquisição de bens 
móveis e aquisição de serviços até ao valor de 
5.000,00 € (cinco mil euros), acrescido de IVA; 

 
6. Autorizar as requisições internas no âmbito do 

DPGU; 
 
7. Praticar atos de administração ordinária, 

incluindo os de instrução de procedimentos, 
nomeadamente os de preparação e execução 
necessárias à decisão, no âmbito das 
competências do DPGU, e ainda os 
necessários à execução dos atos do 
Presidente ou da Câmara Municipal, 
nomeadamente: 
 

a) A homologação de autos de consignação 
de empreitadas; 
 

b) A homologação de autos de suspensão de 
empreitadas; 

 
c) A homologação de autos de receção de 

empreitadas; 
 

d) A homologação de autos de vistoria para 
redução de cauções; 

 
e) Aprovação das modificações aos planos de 

trabalho das empreitadas, desde que não 
envolvam alteração de custos. 

 
II – Em matéria de Gestão de Recursos 

Humanos do Departamento: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 

VEREADORES 
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Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Autorizar, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;   

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar; 
 

8. Autorizar a participação em ações de 
formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 
 

9. Propor a participação em formação interna, de 
acordo com os critérios definidos. 

 
III - No âmbito do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21 de 
maio e pela Lei n.º 118/2019, de 17 de 
setembro: 

 
1. Realizar vistorias e executar, de forma 

exclusiva ou participada, a atividade 
fiscalizadora atribuída por lei e nos termos por 
esta definida; 
 

2. Exercer as competências previstas no n.º 3 do 
artigo 5.º, n.º 9 do artigo 6.º, n.º 2 do artigo 7.º, 
n.º 2 do artigo 8.º, n.ºs 1, 2 e 7 do artigo 11.º, 
n.º 12 do artigo 13.º, n.º 4 do artigo 14.º, artigo 
15.º, n.º 5 e 6 do artigo 20.º, n.ºs 2 e 6 do 
artigo 27.º, n.ºs 8 e 9 do artigo 35.º, n.ºs 2 e 3 
do artigo 49.º, n.º 2 do artigo 64.º, n.º 2 do 
artigo 65.º, n.º 3 do artigo 66.º, artigo 75.º, n.º 
2 do artigo 76.º, n.º 7 do artigo 77.º, n.º 2 e 5 
do artigo 78.º, n.º 1 do artigo 81.º, n.º 2, 5 e 6 
do art. 89º, n.º 1 do artigo 90.º, artigo 95.º, 
artigo 96.º, n.º 1 e alínea a) do n.º 3 do art. 
102º, n.ºs 1, 3 e 6 do Art. 102º-A, n.ºs 1 e 3 do 
Art. 105º, n.ºs 2 e 3 do art 108º, 108º-B, n.ºs 1 
e 5 do artigo 110.º, n.ºs 1 do artigo 117.º e 
artigo 119.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, na sua redação vigente; 

3. Praticar todos os atos instrutórios necessários 
à promoção da discussão pública que precede 
a aprovação de operações de loteamento e 
respetivas alterações, impostas pelo artigo 
22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação vigente, bem como da 
notificação dos proprietários no âmbito das 
alterações aos loteamentos previstas no Art. 
65º do RMEU – Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização. 

 
IV - No âmbito do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
na redação anterior ao Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9 de setembro: 

 
1. Realizar vistorias e executar, de forma 

exclusiva ou participada, a atividade 
fiscalizadora atribuída por lei e nos termos por 
esta definida; 
 

2. Exercer as competências previstas no n.º 2 do 
artigo 8.º, artigo 11.º, artigo 13.º, n.º 4 do 
artigo 14.º, artigo 15.º, n.º 5 artigo 20.º, n.º 1 
do artigo 36.º, n.º 2 do artigo 64.º, n.º 2 do 
artigo 65.º, n.º 3 do artigo 66.º, artigo 75.º, 
artigo 76.º, n.º 7 do artigo 77.º, n.º 1 do artigo 
90.º, n.º 1 do artigo 95.º e artigo 96.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, 
com a redação anterior ao Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9 de setembro; 
 

3. Praticar todos os atos instrutórios necessários 
à promoção da discussão pública que precede 
a aprovação de operações de loteamento e 
respetivas alterações, impostas pelo artigo 
22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação anterior ao Decreto-Lei 
n.º 136/2014, de 9 de setembro. 

 
V – No âmbito de legislação específica: 
 
1. Dirigir o procedimento e a prática de todos os 

atos instrutórios e necessários ao exercício 
das competências da unidade orgânica, bem 
como exercer as competências delegadas e 
subdelegadas no ora subdelegante, no âmbito 
dos seguintes diplomas legais: 
 
a) Regulamento de Obras e Trabalhos na Via 

Pública relativo à construção, instalação, 
uso e conservação de infraestruturas no 
Município de Loures, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 45, de 5 de 
março de 2013, na parte referente ao 
urbanismo; 
 

b) Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de 
novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
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224/2015, de 9 de outubro, que estabelece 
o Regime Jurídico da Segurança Contra 
Incêndios em Edifícios; 

 
c) Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, 

que aprovou o Regime Jurídico da 
Instalação, Exploração e Funcionamento 
dos Empreendimentos Turísticos, com as 
alterações introduzidas pelos Decretos-Leis 
n.º 228/2009, de 14 de setembro, n.º 
15/2014, de 23 de janeiro, n.º 128/2014, de 
29 de agosto e n.º 186/2015, de 3 de 
setembro, bem como as atribuídas pelo 
Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 63/2015, de 
23 de abril, e Decreto-Lei n.º 62/2018, de 
22 de Agosto, que aprovou o Regime 
Jurídico da Exploração dos 
Estabelecimentos de Alojamento Local; 

 
d) As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 80/2017, 

de 30 de junho, que implementa as 
medidas “simplex + Licenciamentos 
Turísticos + simples”. 

 
e) As atribuídas pelo Anexo do Decreto-Lei n.º 

10/2015, de 16 de janeiro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 102/2017, de 23 de agosto, 
pela Lei n.º 15/2018, de 27 de março, que 
aprovou o Regime Jurídico de Acesso e 
Exercício de Atividades de Comércio, 
Serviços e Restauração (RJAEACSR), no 
que se refere aos aspetos de natureza 
urbanística; 

 
f) Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

setembro, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de 
agosto, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, pelos Decretos-Leis n.º 
183/2009, de 10 de agosto e n.º 73/2011, 
de 17 de junho, pela Lei n.º 82-D/2014, de 
31 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 
75/2015, de 11 de maio, pelo Decreto-Lei 
n.º 103/2015, de 15 de junho, pela Lei n.º 
7-A/2016, de 30 de maio, pelo Decreto-Lei 
n.º 71/2016, de 4 de novembro, pelo 
Decreto-Lei 152-B/2017, de 11 de 
dezembro e pela Lei n.º 71/2018 que 
aprovou o Regime Geral da Gestão de 
Resíduos, referentes ao âmbito urbanístico; 

 
g) Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 
9 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 
125/2017, de 4 de outubro, e pelo Decreto-
Lei n.º 95/2019, de 18 de julho que aprovou 
o Regime da Acessibilidade aos Edifícios e 
Estabelecimentos que recebem público, 
vias públicas e edifícios habitacionais; 

h) Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, 
alterado pelos Decretos-Leis n.º 68-A/2015, 
de 30 de abril e n.º 194/2015, de 14 de 
setembro, Decreto-Lei n.º 251/2015, de 25 
de novembro, da Lei n.º 52/2018, de 20 de 
agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 95/2019, de 
18 de julho, que aprovou o Sistema de 
Certificação Energética de Edifícios, o 
Regulamento de Desempenho Energético 
dos Edifícios de Habitação e o 
Regulamento de Desempenho Energético 
dos Edifícios de Comércio e Serviços; 

 
i) Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de 

dezembro, alterado pelos Decretos-Leis n.º 
141/2009, de 16 de junho, n.º 268/2009, de 
29 de setembro, n.º 48/2011, de 1 de abril 
e pelo Decreto-Lei n.º 204/2012, de 29 de 
agosto, que aprovou o Regime da 
Instalação e Funcionamento dos Recintos 
de Espetáculos e Divertimentos Públicos, 
bem como a designação de técnicos para 
integrar a comissão de vistorias, com 
exceção do licenciamento da instalação de 
recintos itinerantes e improvisados; 

 
j) Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho e 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, 
retificado pela Declaração de retificação n.º 
18/2007, de 16 de março e com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
278/2007, de 1 de agosto, que aprovou o 
Regulamento Geral do Ruído, 
designadamente emitir, no âmbito das 
competências do Departamento, a Licença 
Especial de Ruído prevista no artigo 15.º; 

 
k) Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2015, de 
11 de maio, Decreto-Lei n.º 39/2018 e 
Decreto-Lei n.º 20/2019, de 30 de janeiro e 
Portaria n.º 279/2015, de 14 de setembro, 
que cria e regem o Sistema de Indústria 
Responsável; 

 
l) Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de 

dezembro, com a redação conferida pela 
Lei n.º 65/2013, de 27 de agosto, que 
estabelece o Regime de Manutenção e 
Inspeção de Ascensores, Monta Cargas, 
Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes; 

 
m) Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 
11 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, 
de 16 de janeiro, Decreto-Lei n.º 102/2017, 
de 23 de agosto e Lei n.º 15/2018, de 27 de 
março, que simplifica o regime de acesso e 
“Licenciamento Zero”, no que se refere aos 
aspetos de natureza urbanística; 
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2. Dirigir o procedimento e a prática de todos os 
atos instrutórios e necessários ao exercício 
das competências da unidade orgânica, no 
âmbito dos seguintes diplomas legais: 
 
a) Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de 

outubro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro, pelo Decreto-Lei n.º 88/2017, de 
27 de julho e Decreto-Lei n.º 66/2019, de 
21 de maio, relativo ao Regime Jurídico da 
Reabilitação Urbana, incluindo assegurar e 
efetuar as ações de fiscalização e 
inspeção, bem como as vistorias, no âmbito 
deste regime legal; 
 

b) As atribuídas no âmbito do Decreto-Lei n.º 
105/2018, de 29 de novembro, quanto à 
mera gestão e execução de programas, de 
âmbito nacional e regional, no que se 
refere à reabilitação urbana; 

 
c) Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, relativo ao regime de 
regularização e de alteração e ou 
ampliação de estabelecimentos e 
explorações de atividades industriais, 
pecuárias, de operações de gestão de 
resíduos e de explorações de pedreiras 
incompatíveis com instrumentos de gestão 
territorial e ou condicionantes ao uso do 
solo; 

 
d) Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de 

novembro, alterado pelos Decretos-Leis n.º 
389/2007, de 30 de novembro, n.º 31/2008, 
de 25 de fevereiro, n.º 195/2008, de 6 de 
outubro, n.º 217/2012, de 9 de outubro e 
pela Lei n.º 15/2015, de 16 de fevereiro, 
que estabelece os procedimentos e define 
as competências para efeitos de 
Licenciamento e Fiscalização de 
Instalações de Armazenamento de 
Produtos de Petróleo e Instalações de 
Postos de Abastecimento de Combustíveis; 

 
e) Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, alterado pelos Decretos-Leis n.º 
47/2014, de 24 de março e n.º 179/2015, 
de 27 de agosto, Lei n.º 37/2017 de 2 de 
junho e pelo Decreto-Lei 152-B/2017, de 11 
de dezembro, que aprovou o Regime 
Jurídico da Avaliação de Impacte 
Ambiental. 

 
3. Aprovar os pedidos de substituição de 

técnicos apresentados em processos de 
urbanismo, em conformidade com os 
requisitos de qualificação profissional exigidos 

pela Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na redação 
dada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho. 

 
VI - No âmbito do Procedimento 

Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e 
a gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 
 

2. Elaborar e emitir títulos urbanísticos, bem 
como autorizar a passagem de certidões ou 
fotocópias, nos termos da lei;  
 

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles, cuja decisão seja da 
competência do subdelegante, nos termos da 
lei; 
 

4. As competências necessárias à direção dos 
procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos termos 
do artigo 55.º do Código do Procedimento 
Administrativo;  
 

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante; 
 

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

7. Decidir o arquivamento de processos das 
atribuições cometidas ao Departamento, 
nomeadamente, na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como, por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas;  
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8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências subdelegadas, 
exceto: 
 

a) A que for dirigida ao Presidente da 
República, ao Primeiro-Ministro, Ministros, 
Secretários de Estado, Presidentes do 
Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia 
da República, Presidentes de Câmara, 
Presidente da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

 
b) A que constituir, por si, informação, 

proposta ou decisão vinculativa para o 
Município ou constitutiva de direitos de 
terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Municípios se 
deva pronunciar; 

 
9. Assegurar o direito à informação de âmbito 

urbanístico, nos termos dos artigos 82.º e 
seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo; 
 

10. Propor a não decisão nos termos do disposto 
no n.º 2 do artigo 13.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 
 

11. Assegurar, com caráter transitório e até à 
integral implementação e operacionalização 
de todos os serviços de atendimento e 
informação aos cidadãos de acordo com a 
nova estrutura orgânica municipal em vigor, a 
receção, registo e encaminhamento dos 
pedidos e dos documentos apresentados no 
âmbito do controlo prévio de operações 
urbanísticas, de licenciamento e/ou 
autorizações relativos a matérias atribuídas 
aos respetivos serviços que integram o 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, incluindo a prestação de 
atendimento aos munícipes e cidadãos que se 
revele necessária, no âmbito das 
competências subdelegadas. 

 
VII – Outras áreas de atividade: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
do Departamento, de acordo com as normas em 
vigor. 
 
Fica, ainda, o Diretor do Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística, autorizado 
a subdelegar as competências ora conferidas, 

que em cada caso se revelem mais adequadas, 
nos dirigentes das respetivas unidades orgânicas, 
em conformidade com o disposto no artigo 46.º 
do Código do Procedimento Administrativo e nos 
termos e dentro dos limites estabelecidos no 
artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro. 
 
Do exercício das competências ora 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Este despacho produz efeitos a 16 de Junho de 
2021, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o disposto no presente 
despacho. 

 
 

O Vereador  
 
 

(a) Tiago Matias 
 
 

DESPACHO Nº 220/2021 
 

de 21 de junho de 2021 
 

(registo E/72494/2021, de 22 de junho de 2021) 
 
 

SSUUBBDDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNAA  
DDIIRREETTOORRAA  DDEE  OOBBRRAASS  MMUUNNIICCIIPPAAIISS  ((DDOOMM))  

 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, e 
considerando ainda as competências que me 
foram delegadas e subdelegadas pelo Senhor 
Presidente da Câmara através do Despacho n.º 
207/2021, de 16 de junho, subdelego na 
licenciada Maria Amélia de Jesus Pardal, 
Diretora do Departamento de Obras 
Municipais, as seguintes competências, no 
âmbito do mencionado Departamento: 
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I - No âmbito da Contratação e da Realização 
de Despesa:  

 
1. Propor a contratação e contração de despesa 

para a realização de empreitadas promovidas 
pelo Departamento até ao limite de 
200.000,00€ (duzentos mil euros), bem como 
praticar todos os atos preparatórios e 
instrumentais inerentes à fase de formação e à 
fase de execução dos contratos;  
 

2. Propor a escolha de procedimentos de 
formação de contratos de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços;  
 

3. Propor o pagamento das despesas 
autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 
 

4. Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou decorrentes 
de outras obrigações municipais previamente 
autorizados;  
 

5. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de empreitadas e 
locações e aquisições de bens móveis e de 
serviços até ao valor de 5.000,00 € (cinco mil 
euros), sem IVA; 
 

6. Autorizar as requisições internas no âmbito do 
DOM; 
 

7. Praticar atos de administração ordinária, 
incluindo os de administração de 
procedimentos, nomeadamente os de 
preparação e de execução necessárias à 
decisão, no âmbito das competências do 
DOM, e ainda os necessários à execução dos 
atos do ora subdelegante, do Presidente ou da 
Câmara Municipal, nomeadamente: 
 

a) A homologação de autos de consignação 
de empreitadas;  
 

b) A nomeação da direção técnica de 
fiscalização nas empreitadas até ao limite 
de 200.000,00€ (duzentos mil euros); 

 
c) Programar, promover, acompanhar e 

fiscalizar empreitadas até ao limite de 
200.000,00€ (duzentos mil euros); 

 
d) A homologação de autos de suspensão de 

empreitadas; 
 

e) A homologação de autos de receção de 
empreitadas; 

f) A homologação de autos de Vistoria para 
redução de cauções; 

 
g) Aprovação das modificações aos planos de 

trabalho das empreitadas, desde que não 
envolvam nem alteração do preço 
contratual nem dos prazos.  

 
II – Em matéria de Gestão de Recursos 

Humanos do Departamento: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 

2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 
 

3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 
trabalhadores; 
 

4. Autorizar, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;   
 

5. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 
 

6. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 
 

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar; 
 

8. Autorizar a participação em ações de 
formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 
 

9. Autorizar a participação de trabalhadores em 
formação interna, de acordo com os critérios 
definidos. 

 
III – Outras Áreas: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade do Departamento, de acordo com 
as normas em vigor. 
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2. Gerir e decidir sobre os sistemas de circulação 
viária e de estacionamento, nomeadamente no 
que diz respeito à rede viária, vias pedonais e 
cicláveis, sinalização, semaforização e 
estacionamento; 
 

3. Proceder, conjuntamente com o Serviço 
Municipal de Proteção Civil, à elaboração, 
aplicação e avaliação do Plano Municipal de 
Segurança Rodoviária; 
 

4. Decidir sobre o estacionamento de veículos 
nas vias públicas e demais lugares públicos;  
 

5. As respeitantes às competências atribuídas 
pelo Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 
de março, e pelo Decreto-Lei nº 44/2005, de 
23 de fevereiro, relativas à utilização das vias 
públicas para a realização de atividades de 
caráter desportivo, festivo ou outras que 
possam afetar o trânsito normal, e pelo 
Regulamento de Sinalização do Trânsito 
aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 22-
A/98, de 1 de outubro, alterado pelos Decretos 
Regulamentares nºs 41/2002, de 20 de 
agosto, 13/2003, de 26 de junho e 2/2011, de 
3 de março, e pelo Decreto-Lei nº 39/2010, de 
26 de abril, na atual redação conferida pelo 
Decreto-Lei nº 90/2014, de 11 de junho.   
 

6. As atribuídas no âmbito do Regulamento de 
Obras e Trabalhos na Via Pública relativo à 
construção, instalação, uso e conservação 
de infraestruturas no Município de Loures, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
45, de 5 de março de 2013; 
 

7. As atribuídas no âmbito do Regime de 
Acesso à Atividade e ao Mercado dos 
Transportes em Táxi, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 251/98, de 11 de agosto na sua 
redação atual; 
 

8. As atribuídas no âmbito do Decreto-Lei n.º 
100/2018, de 28 de novembro, que transfere 
competências no domínio das vias de 
comunicação, quanto a propostas de gestão 
dos troços de estrada, equipamentos e 
infraestruturas transferidas para a gestão do 
município; 

 
IV - No âmbito do Procedimento 

Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, 
nomeação do responsável pela direção do 

procedimento, realização de atos instrutórios, 
incluindo os de audiência prévia dos 
interessados, notificações e a gestão e despacho 
dos assuntos da respetiva unidade orgânica a 
seguir mencionados, bem como tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 
 

2. Autorizar a passagem de certidões ou 
fotocópias, nos termos da lei;  
 

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do delegante/subdelegante, nos 
termos da lei; 
 

4. As competências necessárias à direção dos 
procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos termos 
do artigo 55.º do Código do Procedimento 
Administrativo;  
 

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 
 

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

7. Decidir o arquivamento de processos das 
atribuições cometidas ao Departamento, 
nomeadamente, na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como, por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas;  
 

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 
 

a) A que for dirigida ao Presidente da 
República, ao Primeiro-Ministro, Ministros, 
Secretários de Estado, Presidentes do 
Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia 
da República, Presidentes de Câmara, 
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Presidente da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 
 

b) A que constituir, por si, informação, 
proposta ou decisão vinculativa para o 
Município ou constitutiva de direitos de 
terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Municípios se 
deva pronunciar; 

 
Fica, ainda, a Senhora Diretora do 
Departamento de Obras Municipais autorizada 
a subdelegar as competências ora conferidas, 
que em cada caso se revelem mais adequadas, 
nos dirigentes das respetivas unidades orgânicas, 
em conformidade com o disposto no artigo 46.º do 
Código do Procedimento Administrativo e nos 
termos e dentro dos limites estabelecidos no 
artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro.   
 
Do exercício das competências ora 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente despacho produz efeitos reportados a 
16 de junho 2021, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o presente 
Despacho.  

 
O Vereador  

 
 

(a) Tiago Matias 
 
 

DESPACHO Nº 224/2021 
 

de 21 de junho de 2021 
 

(registo E/72566/2021, de 22 de junho de 2021) 
 
 

SSUUBBDDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNOO  
CCHHEEFFEE  DDAA  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  ÁÁRREEAASS  UURRBBAANNAASS  DDEE  

GGÉÉNNEESSEE  IILLEEGGAALL  ((DDAAUUGGII))  
 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 

tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, e no n.º 
3 do artigo 29.º Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
junho, e considerando ainda as competências que 
me foram delegadas e subdelegadas pelo Senhor 
Presidente da Câmara através do Despacho n.º 
207/2021, de 16 de junho, subdelego no 
licenciado Rui Manuel Januário Paulo, Chefe 
da Divisão de Áreas Urbanas de Génese Ilegal, 
as seguintes competências, no âmbito da 
mencionada Divisão: 
 
I - No âmbito da Contratação e da Realização 

de Despesa: 
   

1. Propor a escolha de procedimentos de 
formação de contratos de locação e 
aquisição de bens móveis e aquisição de 
serviços;  
 

2. Propor o pagamento das despesas 
autorizadas ou em cumprimento de 
contratos ou de outras obrigações 
municipais; 

 
3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 

valor de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou 
decorrentes de outras obrigações 
municipais previamente autorizados;  

 
4. Autorizar a realização de despesas e a 

escolha do procedimento de contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 
5.000,00 € (cinco mil euros), sem IVA; 

 
5. Autorizar as requisições internas no âmbito 

da DAUGI. 
 
II – Em matéria de Gestão de Recursos 

Humanos da Divisão: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 

2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento  
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3. Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 
 

4. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 
trabalhadores; 
 

5. Autorizar, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;   
 

6. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 
 

7. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 
 

8. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar; 
 

9. Autorizar a participação em ações de 
formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 
 

10. Propor a participação em formação interna, de 
acordo com os critérios definidos. 

 
III – Outras áreas de atividade: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas no âmbito 
de atividade da DAUGI, de acordo com as 
normas em vigor; 
 

2. Gerir e zelar pelas instalações e equipamentos 
afetos à unidade orgânica; 

 
IV – No âmbito das ÁREAS URBANAS DE 

GÉNESE ILEGAL: 
 
1. Assegurar a realização dos procedimentos de 

controlo prévio das operações urbanísticas, da 
instrução à emissão dos títulos, 
nomeadamente, de informação prévia, 
licenciamento de operações de loteamento e 
obras de urbanização, no âmbito da 
reconversão urbanística das Áreas Urbanas 
de Génese Ilegal (AUGI), e de licenciamento 
condicionado de obras de edificação, 
verificando e assegurando o cumprimento da 
lei, dos regulamentos e dos instrumentos de 
gestão territorial; 
 

2. Promover e monitorizar a carta das Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) de forma a 
garantir a sua atualidade e adequação; 

3. Promover consultas, nomeadamente, públicas, 
previstas em lei e/ou regulamentos; 
 

4. As estabelecidas na alínea k) do n.º 2 do art.º 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação em vigor, e no artigo 
52.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na 
atual redação, de embargar e ordenar a 
demolição de quaisquer obras, construções ou 
edificações, efetuadas por particulares ou 
pessoas coletivas, não licenciadas ou 
autorizadas na AUGI; 
 

5. Promover a elaboração, alteração ou revisão 
do regulamento municipal das Áreas Urbanas 
de Génese Ilegal (AUGI), de compensações e 
taxas urbanísticas, monitorizando a sua 
aplicação de modo a garantir a sua atualidade 
e adequação; 
 

6. Promover a elaboração da carta temática das 
Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) de 
acordo com o disposto na legislação em vigor; 
 

7. Promover, atualizar e monitorizar, a carta das 
Áreas Insuscetíveis de Reconversão 
Urbanística (AIRU), na procura de uma 
estratégia que materialize a reafectação 
destas áreas ao uso previsto no Plano 
Municipal de Ordenamento do Território 
(PMOT); 
 

8. Assegurar a resposta aos vários pedidos, no 
âmbito do direito à informação, de certificação 
no domínio das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal (AUGI) ou Áreas Insuscetíveis de 
Reconversão Urbanística (AIRU), bem como o 
direito à informação. 
 

9. As atribuídas pela Lei n.º 91/95, de 2 de 
setembro, na sua atual redação, que 
estabelece o Regime Excecional para a 
Reconversão Urbanística das Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal: 

 
a) Propor a delimitação e redelimitação dos 

perímetros das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal (AUGI) e fixar/alterar a modalidade 
de reconversão, por iniciativa própria ou a 
requerimento de qualquer interessado, nos 
termos do disposto nos n.ºs 4, 5 e 7 do 
artigo 1.º e n.º 4 do artigo 8.º; 
 

b) Propor, após prévia audição dos 
interessados, a suspensão da ligação às 
redes de infraestruturas já em 
funcionamento que sirvam as edificações 
dos proprietários e comproprietários que 
violem o seu dever de reconversão, ao 
abrigo do disposto no n.º 7 do artigo 3.º; 
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c) Efetuar requerimentos de certidão de 

prédio ou prédios em AUGI na 
Conservatória do Registo Predial, nos 
termos definidos no n.º 3 do artigo 9.º; 

 
d) Indicar o representante da Câmara nas 

Assembleias de Proprietários das 
Administrações Conjuntas, nos termos do 
n.º 4 do artigo 9.º;  

 
e) Aceitar a documentação relativa à gestão 

financeira das AUGI, ao abrigo do n.º 8 do 
artigo 16.º-C; 

 
f) Dispensar a apresentação de projetos das 

redes viária, de eletricidade, de águas, de 
esgotos e de arranjos de espaço exteriores, 
bem como o faseamento da sua execução, 
nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º; 

 
g) Solicitar elementos instrutórios em falta, 

nos termos definidos no artigo 19.º; 
 

h) Proceder à realização de vistorias, nos 
termos definidos no n.º 1 do artigo 22.º;  

 
i) Designar técnicos, nos termos e nas 

condições previstas na lei, para a 
constituição da comissão de realização de 
vistoria, nos termos do disposto no n.º 3 do 
artigo 22.º; 

 
j) Praticar todos os atos instrutórios 

necessários à promoção da discussão 
pública que precede a aprovação de 
operações de loteamento e respetivas 
alterações, nos termos do disposto no n.º 7 
do artigo 24.º; 

 
k) Promover a publicitação das deliberações 

finais sobre o pedido de licenciamento da 
operação de loteamento, nos termos 
previstos no artigo 28.º; 

 
l) Emitir alvará de loteamento, ao abrigo do 

artigo 29.º; 
 

m) Promover, em caso de reconversão de 
iniciativa Municipal, a elaboração de 
contrato de urbanização a celebrar entre a 
Câmara Municipal e a comissão de 
administração, ou de adesão com cada um 
dos interessados, conforme o caso, a fim 
de definir as atribuições e o âmbito de 
intervenção de cada uma das entidades, 
nos termos referidos nos n.ºs 2 e 4 do 
artigo 32.º; 

 

n) Realizar, nos casos de reconversão sem o 
apoio da administração conjunta, todos os 
atos previstos na legislação aplicável, 
relativos à emissão do título de 
reconversão e execução integral das 
infraestruturas, ao abrigo do n.º 3 do artigo 
32.º. 

 
o) Proceder ao licenciamento condicionado de 

obras particulares conformes com o projeto 
de loteamento aprovado, nos termos 
definidos no artigo 51.º; 

 
p) Emitir parecer sobre a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número 
de compartes de prédios rústicos, ao abrigo 
do artigo 54.º. 

 
q) Participar ao Ministério Público os atos ou 

negócios jurídicos celebrados em violação 
do disposto no n.º 1 do artigo 54.º, ou 
promover a respetiva declaração judicial, 
nos termos do n.º 4 da citada disposição 
legal; 

 
10. As atribuídas pelo Regulamento Municipal 

para Reconversão Urbanística das Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal, aprovado pelo 
Regulamento n.º 593/2011, de 7 de 
novembro: 

 
a) Praticar todos os atos instrutórios 

necessários ao exercício de competências 
previstas no RMAUGI ou deliberação 
municipal. 
 

b) Propor a fixação de medidas preventivas 
destinadas a acautelar ou a evitar a 
alteração das circunstâncias e das 
condições de facto existentes, que possam 
comprometer ou tornar mais onerosa a 
reconversão urbanística das Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), ao 
abrigo do artigo 5.º; 

 
c) Emitir parecer no âmbito dos pedidos de 

ligação às redes de infraestruturas, 
designadamente, água, esgoto e 
eletricidade, das edificações sitas em Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), que 
ainda não disponham de instrumento de 
reconversão eficaz, concedidas a título 
precário, nos termos do artigo 27.º; 

 
d) Propor a autorização de funcionamento 

para atividades económicas em edificações 
sitas em Áreas Urbanas de Génese Ilegal 
(AUGI), que ainda não disponham de 
instrumento de reconversão eficaz, 
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concedidas a título precário, ao abrigo do 
artigo 28.º. 

 
11. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, na redação em vigor, que 
foram delegadas pela Câmara Municipal no 
Presidente e as expressamente conferidas 
pelo referido Regime Jurídico ao 
Presidente, nomeadamente as que se 
reportam às seguintes disposições legais: 

 
a) Certificar a verificação dos requisitos do 

destaque, para efeitos do registo predial 
da parcela destacada, nos termos do 
disposto no n.º 9 do artigo 6.º, nas áreas 
urbanas de génese ilegal; 
 

b) Decidir sobre a prorrogação do prazo, nos 
termos do n.º 4 do art.º 17.º; 

 
c) Definir no alvará ou instrumento notarial, 

as parcelas afetas aos domínios público e 
privado do município, nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 44.º; 

 
d) Liquidar as compensações urbanísticas 

previstas nos artigos 44.º e 57.º;  
 
e) Estabelecer as condições e o prazo de 

execução das obras de urbanização, bem 
como a sua alteração, nos termos do 
disposto nos n.ºs 1 e 7 do artigo 53.º; 

 
f) Fixar prazo, por motivo de interesse 

público devidamente fundamentado, para 
a execução faseada de obras, nos termos 
previstos no n.º 1 do artigo 59.º; 

 
g) Declarar as caducidades previstas no 

artigo 71.º, nos termos do n.º 5 do mesmo 
artigo; 

 
h) Revogar a licença de operações 

urbanísticas, nos termos do disposto no 
n.º 2 do artigo 73.º; 

 
i) Emitir o alvará para a realização das 

operações urbanísticas e conceder 
prorrogação, por uma vez, do prazo para 
o interessado requerer a respetiva 
emissão, nos termos do art.º 75.º e n.º 2 
do artigo 76.º;  

 
j) Proceder ao averbamento no caso de 

substituição do titular do alvará, nos 
termos definidos no n.º 7 do artigo 77.º; 

 

k) Proceder à apreensão de alvarás 
cassados, nos termos do n.º 4 do artigo 
79.º; 

 
l) Fixar prazo para a prestação de caução 

destinada a garantir a limpeza e 
reparação de danos causados em 
infraestruturas públicas, nos termos 
previstos no artigo 86.º; 

 
m) Adotar as medidas adequadas de tutela e 

restauração da legalidade urbanística, 
nos termos do disposto no nº 1 do artigo 
102.º; 

 
n) Proceder ao embargo de obras de 

urbanização de edificação ou de 
demolição, bem como quaisquer 
trabalhos de remodelação de terrenos, 
nos termos do n.º 1 do artigo 102.º-B; 

 
o) Promover a realização dos trabalhos de 

correção ou alteração por conta do titular 
da licença ou do apresentante da 
comunicação prévia, nos termos previstos 
no n.º 1 e n.º 3 do artigo 105.º; 

 
p) Ordenar a demolição total ou parcial da 

obra ou a reposição do terreno, nos 
termos do artigo 106.º; 

 
q) Determinar a posse administrativa e a 

execução coerciva, nos termos do artigo 
107.º; 

 
r) Decidir o meio de cobrança das quantias 

relativas a despesas com a realização de 
obras coercivas, nos termos dos n.ºs 2 e 
3 do artigo 108.º; 

 
s) Ordenar e fixar prazo para a cessação de 

utilização de edifícios ou de suas frações, 
nos termos do n.º 1 do artigo 109.º; 

 
t) Prestar a informação, nos termos e para 

os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 
110.º; 

 
u) Fixar, no mínimo, um dia por semana 

para que os serviços estejam disponíveis 
aos cidadãos para a apresentação de 
eventuais pedidos de esclarecimento ou 
de informação ou reclamações, nos 
termos do disposto no n.º 5 do artigo 
110.º; 

 
v) Autorizar o pagamento fracionado das 

taxas, nos termos previstos no n.º 2 do 
artigo 117.º; 
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w) Manter atualizada a relação dos 
instrumentos jurídicos previstos no artigo 
119.º; 

 
x) Prestar informações sobre processos 

relativos a operações urbanísticas, nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 
120.º; 

 
12. Ordenar, procedendo vistoria, a demolição 

total ou parcial da obra ou a beneficiação de 
construções que ameacem ruína ou 
constituam perigo para a saúde ou segurança 
das pessoas, incluindo as previstas no 
Regulamento Geral das Edificações 
Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
38382, de 7 de agosto de 1951, na sua atual 
redação, designadamente, as dos artigos n.ºs 
7.º, 8.º, 12.º, 21.º, 26.º, 58.º único, 60.º único, 
61.º, 63.º, 78.º, 82.º, 124.º, 125.º, 136.º, 137.º 
e 139.º, nas áreas urbanas de génese ilegal;  
 

13. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 220/2008, 
de 12 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 224/2015, de 9 de outubro, que estabelece 
o Regime Jurídico da Segurança Contra 
Incêndios em Edifícios, no que se refere às 
áreas urbanas de génese ilegal; 
 

14. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 267/2002, 
de 26 de novembro, alterado pelo Decretos-
Lei n.º 389/2007, de 30 de novembro, 31/2008, 
de 25 de fevereiro, 195/2008, de 6 de outubro, 
217/2012, de 09 de outubro e pela Lei n.º 
15/2015, de 16 de fevereiro, que que 
estabelece os procedimentos e define as 
competências para efeitos de Licenciamento 
e Fiscalização de Instalações de 
Armazenamento de Produtos de Petróleo e 
Instalações de Postos de Abastecimento de 
Combustíveis, no que se refere às áreas 
urbanas de génese ilegal; 
 

15. As atribuídas pelo Anexo ao Decreto-Lei n.º 
10/2015, de 16 de janeiro, alterado pelo 
Decreto – Lei n.º 102/2017, de 23 de agosto e 
pela Lei n.º 15/2018, de 27 de março, que 
aprovou o Regime Jurídico de Acesso e 
Exercício de Atividades de Comércio, 
Serviços e Restauração (RJAEACSR), no 
que se refere aos aspetos de natureza 
urbanística, no que se refere às áreas urbanas 
de génese ilegal; 
 

16. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, 
de 5 de setembro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 173/2008, de 
26 de agosto, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, pelos Decretos-Lei n.º 183/2009, 
de 10 de agosto e n.º 73/2011, de 17 de junho, 

pela Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro, 
Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11 de maio, pelo 
Decreto-Lei n.º 103/2015, de 15 de junho e 
pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de maio, pelo 
Decreto-Lei n.º 71/2016 de 04 de novembro, 
pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 
dezembro e pela Lei n.º 71/2018, de 31 de 
dezembro, que aprovou o Regime Geral da 
Gestão de Resíduos, referentes ao âmbito 
urbanístico, no que se refere às áreas urbanas 
de génese ilegal; 
 

17. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 163/2006, 
de 8 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 09 de setembro, e pelo Decreto-
Lei n.º 125/2017, de 04 de outubro, que 
aprovou o Regime da Acessibilidade aos 
Edifícios e Estabelecimentos que Recebem 
Público, Via Pública e Edifícios 
Habitacionais no que se refere às áreas 
urbanas de génese ilegal; 
 

18. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 146/2006, 
de 31 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, 
de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 18/2007, de 16 de março e com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
278/2007, de 1 de agosto, que aprovou o 
Regulamento Geral do Ruído, no que se 
refere às áreas urbanas de génese ilegal; 
 

19. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 169/2012, 
de 1 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
73/2015, de 11 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 
20/2019, de 30 de janeiro, que cria o Sistema 
de Indústria Responsável, no que se refere 
às áreas urbanas de génese ilegal;  
 

20. As atribuídas à Câmara Municipal, com 
exceção da prevista na alínea a), do n.º 4 do 
artigo 5.º, pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 
de novembro, na sua atual redação, que 
aprova o regime de regularização e de 
alteração e ou ampliação de estabelecimentos 
e explorações de atividades industriais, 
pecuárias, de operações de gestão de 
resíduos e de explorações de pedreiras 
incompatíveis com instrumentos de gestão 
territorial e ou condicionantes ao uso do solo, 
no que se refere às áreas urbanas de génese 
ilegal;  
 

21. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 48/96, 15 
de maio, na redação dada pelo Decreto-Lei 
n.º 10/2015, de 16 de janeiro, que aprovou o 
Regime de Horários de Funcionamento aos 
Estabelecimentos Comerciais, no que se 
refere às áreas urbanas de génese ilegal;   
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V - No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 

 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, 
nomeação do responsável pela direção do 
procedimento, realização de atos instrutórios, 
incluindo os de audiência prévia dos 
interessados, notificações e a gestão e despacho 
dos assuntos da respetiva unidade orgânica a 
seguir mencionados, bem como tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 
 

2. Autorizar a passagem de certidões ou 
fotocópias, nos termos da lei;  
 

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do delegante/subdelegante, nos 
termos da lei; 
 

4. As competências necessárias à direção dos 
procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos termos 
do artigo 55.º do Código do Procedimento 
Administrativo;  
 

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 
 

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

7. Decidir o arquivamento de processos das 
atribuições cometidas á Divisão, 
nomeadamente, na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como, por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas;  
 

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da 

República, ao Primeiro-Ministro, Ministros, 
Secretários de Estado, Presidentes do 
Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia 
da República, Presidentes de Câmara, 
Presidente da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 
 

b) A que constituir, por si, informação, 
proposta ou decisão vinculativa para o 
Município ou constitutiva de direitos de 
terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Municípios se 
deva pronunciar; 

 
Do exercício das competências ora 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Este despacho produz efeitos a 16 de junho de 
2021, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o disposto no presente 
despacho. 
 
 

O Vereador 
 

 
(a) Tiago Matias 

 
 

DESPACHO Nº 226/2021 
 

de 21 de junho de 2021 
 

(registo E/72581/2021, de 22 de junho de 2021) 
 
 

SSUUBBDDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNOO  
CCHHEEFFEE  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEESS  EE  OOFFIICCIINNAASS  ((DDTTOO))  
  
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
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tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, e no n.º 
3 do artigo 29.º Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
junho, e considerando ainda as competências que 
me foram delegadas e subdelegadas pelo Senhor 
Presidente da Câmara através do Despacho n.º 
207/2021, de 16 de junho, subdelego no 
licenciado Victor da Luz Lopes Correia, Chefe 
da Divisão de Transportes e Oficinas, as 
seguintes competências, no âmbito da 
mencionada Divisão: 
 
I - No âmbito da Contratação e da Realização 

de Despesa: 
   

1. Propor a escolha de procedimentos de 
formação de contratos de locação e 
aquisição de bens móveis e aquisição de 
serviços;  
 

2. Propor o pagamento das despesas 
autorizadas ou em cumprimento de 
contratos ou de outras obrigações 
municipais; 

 
3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 

valor de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou 
decorrentes de outras obrigações 
municipais previamente autorizados;  

 
4. Autorizar a realização de despesas e a 

escolha do procedimento de contrato de 
empreitada, locação e aquisição de bens 
móveis e aquisição de serviços até ao valor 
de 5.000,00 € (cinco mil euros), sem IVA; 

 
5. Autorizar as requisições internas no âmbito 

da DTO; 
 
II - Em matéria de Gestão de Recursos 

Humanos da Divisão: 
 

1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar 
as restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda 
do interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 
 

2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de 
trabalho, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade no âmbito do 

Regulamento Municipal de Funcionamento 
dos Serviços, Horário de Trabalho e 
Controlo de Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas 

aos trabalhadores; 
 

4. Autorizar, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, 
da prestação de trabalho suplementar, 
conforme o estabelecido no artigo 120.º da 
LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho;   

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar; 

 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo 
com os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, 

de acordo com os critérios definidos. 
 
III – Outras áreas de atividade: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes da 

Divisão, de acordo com as normas em vigor; 
 

2. Gerir e zelar pelas instalações e equipamentos 
afetos à unidade orgânica; 
 

3. Propor e desenvolver medidas de melhoria da 
eficiência energética e ambiental da frota 
municipal; 
 

4. Assegurar o planeamento e a programação de 
meios de transporte e equipamentos 
mecânicos necessários à atividade e às 
iniciativas dos serviços municipais, garantindo 
a economia, racionalização e a 
sustentabilidade ambiental da sua utilização; 
 

5. Organizar e gerir a utilização de veículos, 
designadamente, autorizar a utilização de 
veículos de uso geral, integrados na frota 
municipal, pelos serviços municipais, no 
Concelho ou na Área Metropolitana de Lisboa; 
 

6. Assegurar a gestão da frota municipal, bem 
como das áreas afetas à locação de veículos; 
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7. Gerir os contratos de fornecimento de bens e 
serviços, no âmbito da gestão da frota, 
nomeadamente de bens móveis e outros 
consumíveis; 
 

8. Promover todos os atos necessários à gestão 
da frota municipal, incluindo os relativos a 
matrículas, livretes, transferências de 
propriedade e respetivos averbamentos; 
 

9. Gerir o espaço oficinal, parqueamento de 
viaturas e máquinas municipais e circulação 
de veículos, nos termos dos normativos 
aplicáveis; 
 

10. Exercer as competências atribuídas pelo 
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro 
(Regime Geral de Gestão de Resíduos), no 
que concerne às atribuições da respetiva 
unidade orgânica e na parte não respeitante 
ao âmbito urbanístico. 

 
IV - No âmbito do Procedimento 

Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, 
nomeação do responsável pela direção do 
procedimento, realização de atos instrutórios, 
incluindo os de audiência prévia dos 
interessados, notificações e a gestão e despacho 
dos assuntos da respetiva unidade orgânica a 
seguir mencionados, bem como tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 
 

2. Autorizar a passagem de certidões ou 
fotocópias, nos termos da lei;  
 

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do delegante/subdelegante, nos 
termos da lei; 
 

4. As competências necessárias à direção dos 
procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos termos 
do artigo 55.º do Código do Procedimento 
Administrativo;  
 

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de carácter instrumental 

necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 
 

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

7. Decidir o arquivamento de processos das 
atribuições cometidas à Divisão, 
nomeadamente, na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como, por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas;  
 

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 
 

a) A que for dirigida ao Presidente da 
República, ao Primeiro-Ministro, Ministros, 
Secretários de Estado, Presidentes do 
Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia 
da República, Presidentes de Câmara, 
Presidente da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 
 

b) A que constituir, por si, informação, 
proposta ou decisão vinculativa para o 
Município ou constitutiva de direitos de 
terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Municípios se 
deva pronunciar; 

 
Do exercício das competências ora 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 

O presente despacho produz efeitos reportados a 
16 de junho de 2021, considerando-se ratificados 
ou confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o presente 
Despacho.  

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 
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DESPACHO Nº 227/2021 
 

de 21 de junho de 2021 
 

(registo E/72626/2021, de 22 de junho de 2021) 
 
 

SSUUBBDDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNAA  
CCOOOORRDDEENNAADDOORRAA  DDOO  GGAABBIINNEETTEE  DDEE  

PPLLAANNEEAAMMEENNTTOO  ((GGPP))  
 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto 
nos artigos 44º a 50º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, no n.º 3 do artigo 29º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando ainda as competências que me 
foram delegadas e subdelegadas pelo Senhor 
Presidente da Câmara através do Despacho n.º 
132/2021, de 10 de maio subdelego, na 
licenciada Paula Alexandre dos Santos Vidal 
Pereira, Coordenadora do Gabinete de 
Planeamento, designada por Despacho nº 
207/2021, de 16 de junho de 2021, do Sr. 
Presidente da Câmara, as seguintes 
competências, no âmbito do mencionado 
Gabinete: 
 
I - Em matéria da Contratação Pública e 

Realização de Despesa 
 

1. Propor a escolha de procedimentos de 
formação de contratos de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços; 
 

2. Propor o pagamento das despesas 
autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 
 

3. Autorizar o pagamento das despesas até ao 
valor de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizadas; 
 

4. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 5.000,00 
€ (cinco mil euros), sem IVA; 
 

5. Autorizar as requisições internas no âmbito do 
GP. 

 
II - Em matéria de Gestão de Recursos 

Humanos 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 

4. Autorizar, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 
 

5. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 
 

6. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 
 

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar; 
 

8. Autorizar a participação em ações de 
formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 
 

9. Propor a participação em formação interna, de 
acordo com os critérios definidos. 

 
III - Outras Áreas de Atividade 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
do Gabinete, de acordo com as normas em vigor. 
 
IV - Em matéria de Procedimento 

Administrativo 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
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administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, 
nomeação do responsável pela direção do 
procedimento, realização de atos instrutórios, 
incluindo os de audiência prévia dos 
interessados, notificações e a gestão e despacho 
dos assuntos da respetiva unidade orgânica a 
seguir mencionados, bem como tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 
 

2. Autorizar a passagem de certidões ou 
fotocópias, nos termos da lei; 
 

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do delegante/subdelegante, nos 
termos da lei; 
 

4. As competências necessárias à direção dos 
procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos termos 
do artigo 55.º do Código do Procedimento 
Administrativo; 
 

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 
 

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

7. Decidir o arquivamento de processos das 
atribuições cometidas ao Gabinete, 
nomeadamente na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas; 
 

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 
 

a) A que for dirigida ao Presidente da 
República, ao Primeiro-Ministro, Ministros, 
Secretários de Estado, Presidentes do 
Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 

Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia 
da República, Presidentes de Câmara, 
Presidente da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 
 

b) A que constituir, por si, informação, 
proposta ou decisão vinculativa para o 
Município ou constitutiva de direitos de 
terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se 
deva pronunciar. 

 
Do exercício das competências ora delegadas e 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao 
delegante/subdelegante, independentemente do 
dever genérico de informar. 
 
O presente despacho produz efeitos reportados a 
16 de junho de 2021, considerando-se ratificados 
ou confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o presente 
Despacho.  

 
 

O Vereador 
 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
 

 
 
 

 
 

DESPACHO Nº 229/2021 
 

de 23 de junho de 2021 
 

(registo E/74200/2021, de 25 de junho de 2021) 
 
 

SSUUBBDDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNOO  
CCHHEEFFEE  DDAA  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  EESSTTUUDDOOSS  EE  

PPRROOJJEETTOOSS  ((DDEEPP))  

UNIDADES ORGÂNICAS 
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Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e no n.º 3 do artigo 29.º 
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando ainda as competências que me 
foram subdelegadas pelo Senhor Vereador Tiago 
Matias, através Despacho n.º 220/2021, de 21 de 
junho, subdelego no Sr. Chefe de Divisão de 
Estudos e Projetos (DEP), Arq. João José Félix 
Marques, as seguintes competências: 
 
I - Contratação Pública e Realização de 

Despesa: 
 

1. Propor a contratação de despesa e a 
escolha de procedimentos de formação de 
contratos de locação e aquisição de bens 
móveis e aquisição de serviços; 
 

2. Propor o pagamento das despesas 
autorizadas ou em cumprimento de 
contratos ou de outras obrigações 
municipais; 

 
3. Autorizar o pagamento das despesas até 

ao valor de 5.000,00€ (cinco mil euros), 
IVA incluído, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizados; 

 
4. Validar as requisições internas no âmbito 

da Divisão.  
 
No que se refere às competências ora 
subdelegadas no ponto 3, deverá ser dado 
conhecimento ao DOM/APC, para efeitos de 
registo. 
 
II - Gestão de Recursos Humanos da Divisão: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 

Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 
 

3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 
trabalhadores; 
 

4. Propor, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n 35/2014, de 20 de junho; 
 

5. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 
 

6. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 
 

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar; 
 

8. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 
 

9. Autorizar a participação em formação interna, 
de acordo com os critérios definidos. 

 
III - Outras Áreas: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
da Divisão, de acordo com as normas em vigor;  
 
IV - Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e 
a gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 

em que sejam diretamente interessados; 
 

2. Autorizar a passagem de certidões ou 
fotocópias, nos termos da lei; 
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3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do delegante/subdelegante, nos 
termos da lei; 
 

4. As competências necessárias à direção dos 
procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55 g do Código do 
Procedimento Administrativo; 
 

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante;  

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
7. Decidir o arquivamento de processos das 

atribuições cometidas à Divisão, 
nomeadamente na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas; 

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida a quaisquer entidades ou 

organismos públicos e, designadamente, 
ao Presidente da República, ao Primeiro-
Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal 
Administrativo e do Tribunal Constitucional, 
Presidente da Assembleia da República, 
Presidentes de Câmara, Presidentes de 
Juntas de Freguesia, Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses e, nas Áreas Metropolitanas, 
ao Presidente do Conselho Metropolitano e 
Membros da Comissão Executiva 
Metropolitana; 
 

b) A que constituir, por si, informação, 
proposta ou decisão vinculativa para o 
Município ou constitutiva de direitos de 
terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Municípios se 
deva pronunciar. 

 

Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
É revogado o meu Despacho n.º 140/2021, de 13 
de maio. 
 
O presente despacho produz efeitos reportados a 
16 de junho de 2021, considerando-se 
ratificados ou confirmados todos os atos que 
tenham sido praticados desde aquela data e cuja 
regularidade dependa da conformidade com o 
presente Despacho. 
 
A Diretora do Departamento de Obras Municipais 
 
 

(a) Maria Amélia de Jesus Pardal 

  
  

DDEESSPPAACCHHOO  NNºº  223300//22002211  
  

ddee  2233  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22002211  
((rreeggiissttoo  EE//7744220066//22002211,,  ddee  2255  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22002211))  
  

SSUUBBDDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNOO  
CCHHEEFFEE  DDAA  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  OOBBRRAASS  ((DDOO))  

 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38º do Anexo I à Lei n.2 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, do disposto nos 
artigos 44º a 50º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 7 de janeiro, e no n.º 3 do artigo 29º 

do Decreto-Lei n 197/99, de 8 de junho, e 
considerando ainda as competências que me 
foram subdelegadas pelo Senhor Vereador 
Tiago Matias, através do Despacho n.º 220/2021, 
de 21 de junho, subdelego no Sr. Chefe da 
Divisão de Obras (DO), Eng.º Paulino Miguel 
Geraldes Reis, as seguintes competências: 

 
I — Contratação Pública e Realização de 

Despesa: 
 
1. Propor a contratação e contração de 

despesa para a realização de empreitadas 
promovidas pela Divisão até ao limite de 
200.000/00€ (duzentos mil euros), bem 
como praticar todos os atos preparatórios e 
instrumentais inerentes à fase de formação 
e à fase de execução dos contratos; 
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2. Propor a contratação de despesa e a 
escolha de procedimentos de formação de 
contratos de locação e aquisição de bens 
móveis e aquisição de serviços; 

 
3. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de 
contratos ou de outras obrigações 
municipais; 

 
4. Autorizar o pagamento das despesas até 

ao valor de 5.000,00€ (cinco mil euros), 
IVA incluído, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizados; 

 
5. Validar as requisições internas no âmbito 

da Divisão; 
 
6. Propor os atos de administração ordinária, 

incluindo os de instrução de 
procedimentos, nomeadamente os de 
preparação e execução necessárias à 
decisão, no âmbito das competências do 
DOM, e ainda os necessários à execução 
dos atos do ora subdelegante, do 

   Vice-presidente, do Presidente ou da 
Câmara Municipal, nomeadamente: 

 
a) A homologação de autos de 

suspensão de empreitadas; 
 
b) A homologação de autos de Vistoria 

para redução de cauções; 
 

c) A nomeação da direção técnica de 
fiscalização nas empreitadas até ao 
limite de 200.000,00€ (duzentos mil 
euros); 

 
7. Praticar os seguintes atos de administração 

ordinária, incluindo os de instrução de 
procedimentos, nomeadamente os de 
preparação e execução necessárias à 
decisão, no âmbito das competências do 
DOM, e ainda os necessários à execução 
dos atos do ora subdelegante, do Vice-
presidente, do Presidente ou da Câmara 
Municipal  

 
a) A homologação de autos de 

consignação de empreitadas; 
 

b) Homologação de autos de receção 
de empreitadas; 

 

c) Programar, promover, acompanhar e 
fiscalizar empreitadas até ao limite de 
200.000,00€ (duzentos mil euros); 

 
d) Aprovação das modificações aos 

planos de trabalho das empreitadas 
desde que não envolvam nem 
alteração do preço contratual nem 
dos prazos. 

 
No que se refere às competências ora 
subdelegadas no Ponto 4, no Ponto 6, alíneas a) 
e b) e  Ponto  7, alínea a) e b) deverá ser dado 
conhecimento ao DOM/APC, para efeitos de 
registo. 
 
II — Gestão de Recursos Humanos da Divisão: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar 

as restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda 
do interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 
 

2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de 
trabalho, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade no âmbito do 
Regulamento Municipal de Funcionamento 
dos Serviços, Horário de Trabalho e 
Controlo de Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas 

aos trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, 
da prestação de trabalho suplementar, 
conforme o estabelecido no artigo 120º da 
LTFP, aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 
de junho; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 

8. Propor a participação em ações de 
formação profissional externa de acordo 
com os critérios definidos; 
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9.     Autorizar  a  participação   em  formação 
interna, de acordo com os critérios 
definidos. 

 
III — Outras Áreas: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
da Divisão, de acordo com as normas em vigor; 
 

 
IV —Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e 
a gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos 
procedimentos em que sejam diretamente 
interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
3. Notificar e publicitar os atos 

administrativos, designadamente aqueles 
cuja decisão seja da competência do 
delegante/subdelegante, nos termos da lei; 

 
4. As competências necessárias à direção 

dos procedimentos e à execução das 
decisões da competência da Câmara 
Municipal, nos termos do artigo 55 do 
Código do Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar 

outros atos e formalidades de carácter 
instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do 
delegante/subdelegante;  

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
7. Decidir o arquivamento de processos das 

atribuições cometidas à Divisão, 
nomeadamente na sequência da tomada 
da decisão final ou por ter sido declarada a 

sua extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia 
dos requerentes, nos casos de deserção, 
bem como por falta de pagamento de taxas 
e despesas; 

 
8. Assinar e visar a correspondência 

necessária ao exercício das competências 
delegadas e subdelegadas, exceto: 
 
a) A que for dirigida a quaisquer 

entidades ou organismos públicos e, 
designadamente, ao Presidente da 
República, ao Primeiro-Ministro, 
Ministros, Secretários de Estado, 
Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal 
Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, 
Presidentes de Câmara, Presidentes 
de Juntas de Freguesia, Presidente 
da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do 
Conselho Metropolitano e 

     Membros da Comissão Executiva 
Metropolitana; 

b) A que constituir, por si, informação, 
proposta ou decisão vinculativa para 
o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de 
forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Municípios se deva 
pronunciar. 

 
Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante independentemente 
do dever genérico de informar. 
É revogado o meu Despacho n.º 141/2020, de 13 
de maio. 

 
O presente despacho produz efeitos reportados 
a 16 de junho de 2021, considerando-se 
ratificados ou confirmados todos os atos que 
tenham sido praticados desde aquela data e cuja 
regularidade dependa da conformidade com o 
presente Despacho. 
 
 
A Diretora do Departamento de Obras Municipais 
 
 

(a)Maria Amélia de Jesus Pardal 
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DDEESSPPAACCHHOO  NNºº  223311//22002211  
  

ddee  2233  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22002211  
  

((rreeggiissttoo  EE//7744224499//22002211,,  ddee  2255  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22002211))  
  

SSUUBBDDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNAA  
CCHHEEFFEE  DDAA  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  CCOONNSSEERRVVAAÇÇÃÃOO  EE  

MMAANNUUTTEENNÇÇÃÃOO  DDEE  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  ((DDCCMMEE))   
 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 7 de janeiro, e no nº 3 do artigo 29.º  do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando ainda as competências que me 
foram subdelegadas pelo Senhor Vereador Tiago 
Matias, através do Despacho n.º 220/2021, de 
21/06/2021, subdelego na Sr.º Chefe da Divisão 
de Conservação e Manutenção de Equipamentos 
(DCME), Eng@ Carla Cristina Vieira Monteiro, as 
seguintes competências: 
 
I — Contratação Pública e Realização de 

Despesa: 
 
1. Propor a contratação e contrafio de 

despesa para a realização de empreitadas 
promovidas pela Divisão até ao limite de 
200.000,00€ (duzentos mil euros), bem 
como praticar todos os atos preparatórios e 
instrumentais inerentes à fase de formação 
e à fase de execução dos contratos; 

 
2. Propor  a  contratação de despesa e a 

escolha de procedimentos de formação de 
contratos de locação e aquisição de bens 
móveis e aquisição de serviços; 

 
3. Propor o pagamento  das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de 
contratos ou de outras obrigações 
municipais; 

 
4. Autorizar o  pagamento  das  despesas até 

ao valor de 5.000,00€ (cinco mil euros), IVA 
incluído, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizados; 

 

5. Validar as requisições internas no âmbito 
da Divisão; 

 
6. Propor os atos de administração ordinária, 

incluindo os de instrução de 
procedimentos, nomeadamente os de 
preparação e execução necessárias à 
decisão, no âmbito das competências do 
DOM, e ainda os necessários à execução 
dos atos do ora subdelegante, do 
Vice-presidente, do Presidente ou da 
Câmara Municipal, nomeadamente: 
 
a) A homologação de autos de 

suspensão de empreitadas; 
 

b) A homologação de autos de Vistoria 
para redução de cauções; 

 
c) A nomeação da direção técnica de 

fiscalização nas empreitadas até ao 
limite de 200.000,00€ (duzentos mil 
euros); 

 
7.      Praticar os seguintes atos de administração 

ordinária, incluindo os de instrução de 
procedimentos, nomeadamente os de 
preparação e execução necessárias à 
decisão, no âmbito das competências do 
DOM, e ainda os necessários à execução 
dos atos do ora subdelegante, do Vice-
presidente, do Presidente ou da Câmara 
Municipal:  

 
a) A homologação de autos de 

consignação de empreitadas; 

b) Homologação de autos de receção 
de empreitadas; 

c) Programar, promover, acompanhar e 
fiscalizar empreitadas até ao limite 
de 200.000,00€(duzentos mil euros); 

d) Aprovação das modificações aos 
planos de trabalho das empreitadas, 
desde que não envolvam nem 
alteração do preço contratual nem 
dos prazos. 

 
No que se refere às competências ora 
subdelegadas no Ponto 4, no Ponto 6, alineas a) 
e b) e Ponto 7, alínea a) e b) deverá ser dado 
conhecimento ao DOM/APC, para efeitos de 
registo. 
 
II — Gestão de Recursos Humanos da Divisão: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar 

as restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo do regular 
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funcionamento do serviço e da salvaguarda 
do interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 
 

2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de 
trabalho, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade no âmbito do 
Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas 

aos trabalhadores; 
 

4. Propor, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, 
da prestação de trabalho suplementar, 
conforme o estabelecido no artigo 120.º da 
LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Propor a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo 
com os critérios definidos; 

 
9.     Autorizar  a  participação  em   formação 

interna, de acordo com os critérios 
definidos. 

 
III — Outras Áreas: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
da Divisão, de acordo com as normas em vigor; 

 
IV —Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e 
a gestão e despacho dos assuntos da respetiva 

unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos 
procedimentos em que sejam diretamente 
interessados; 
 

2. Autorizar a passagem de certidões ou 
fotocópias, nos termos da lei;  

 
3. Notificar e publicitar os atos 

administrativos, designadamente aqueles 
cuja decisão seja da competência do 
delegante/subdelegante, nos termos da lei; 

 
4. As competências necessárias à direção 

dos procedimentos e à execução das 
decisões da competência da Câmara 
Municipal, nos termos do artigo 55 do 
Código do Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos 

e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 

7. Decidir o arquivamento de processos das 
atribuições cometidas à Divisão da decisão 
final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia 
dos requerentes, nos casos de deserção, 
bem como por falta de pagamento de taxas 
e despesas; 

 
8. Assinar e visar a correspondência 

necessária ao exercício das competências 
delegadas e subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida a quaisquer 

entidades ou organismos públicos e, 
designadamente, ao Presidente da 
República, ao Primeiro-Ministro, 
Ministros, Secretários de Estado, 
Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal 
Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, 
Presidentes de Câmara, Presidentes 
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de Juntas de Freguesia, Presidente 
da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do 
Conselho Metropolitano e 
Membros da Comissão Executiva 
Metropolitana; 
 

b) A que constituir, por si, informação, 
proposta ou decisão vinculativa para 
o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de 
forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Municípios se deva 
pronunciar. 

  
Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
É revogado o meu Despacho n.º 142/2021, de 13 
de maio. 
 
O presente despacho produz efeitos 
reportados a 16 de junho de 2021, 
considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados 
desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o presente 
Despacho. 
 
A Diretora do Departamento de Obras Municipais 
 

(a)Maria Amélia de Jesus Pardal 
 

  

DDEESSPPAACCHHOO  NNºº  223322//22002211  
  

ddee  2233  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22002211  
  

((rreeggiissttoo  EE//7744225577//22002211,,  ddee  2255  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22002211))  
  

SSUUBBDDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNOO  
CCHHEEFFEE  DDAA  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  IINNFFRRAAEESSTTRRUUTTUURRAASS  

((DDll))  
  
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 7 de janeiro, e no n.º 3 do artigo 29.º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 

considerando ainda as competências que me 
foram subdelegadas pelo Senhor Vereador Tiago 
Matias, através do Despacho n.º 220/2021, de 21 
de junho, subdelego no Sr. Chefe de Divisão 
de Infraestruturas (Dl), Eng. Luís Manuel Braz 
da Costa Lopes, as seguintes competências:  
 
I — Contratação Pública e Realização de 

Despesa: 
 
1. Propor a contratação e contrafio de 

despesa para a realização de empreitadas 
promovidas pela Divisão até ao limite de 
200.000,00 (duzentos mil euros), bem 
como praticar todos os atos preparatórios e 
instrumentais inerentes à fase de formação 
e à fase de execução dos contratos; 
 

2. Propor a contratação de despesa e a 
escolha de procedimentos de formação de 
contratos de locação e aquisição de bens 
móveis e aquisição de serviços;  

 
3. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de 
contratos ou de outras obrigações 
municipais;  

 
4. Autorizar o pagamento das despesas até 

ao valor de 5.000,00€ (cinco mil euros), IVA 
incluído, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizados; 

 
5. Validar as requisições internas no âmbito 

da Divisão; 
 

6. Propor os atos de administração ordinária, 
incluindo os de instrução de 
procedimentos, nomeadamente os de 
preparação e execução necessárias à 
decisão, no âmbito das competências do 
DOM, e ainda os necessários à execução 
dos atos do ora subdelegante, do Vice-
presidente, do Presidente ou da Câmara 
Municipal, nomeadamente: 

 
a) A homologação de autos de 

suspensão de empreitadas; 
 

b) A homologação de autos de Vistoria 
para redução de cauções; 

 
c) A nomeação da direção técnica de 

fiscalização nas empreitadas até ao 
limite de 200.000,00€ (duzentos mil 
euros); 
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7. Praticar os seguintes atos de 
administração ordinária, incluindo os de 
instrução de procedimentos, 
nomeadamente os de preparação e 
execução necessárias à decisão, no 
âmbito das competências do DOM, e 
ainda os necessários à execução dos atos 
do ora subdelegante, do Vice-presidente, 
do Presidente ou da Câmara Municipal: 

 
a) A homologação de autos de 

consignação de empreitadas; 
 

b) Homologação de autos de receção de 
empreitadas; 

 
c) Programar, promover, acompanhar e 

fiscalizar empreitadas até ao limite de 
200.000,00 (duzentos mil euros); 

 
d) Aprovação das modificações aos 

planos de trabalho das empreitadas, 
desde que não envolvam nem 
alteração do preço contratual nem dos 
prazos. 

 
No que se refere às competências ora 
subdelegadas no Ponto 4, no Ponto 6, alíneas a) 
e b) e Ponto 7, alínea a) e b) deverá ser dado 
conhecimento ao DOM/APC, para efeitos de 
registo. 
 
II — Gestão de Recursos Humanos da Divisão: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar 

as restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda 
do interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 
 

2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de 
trabalho, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade no âmbito do 
Regulamento Municipal de Funcionamento 
dos Serviços, Horário de Trabalho e 
Controlo de Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas 

aos trabalhadores; 
 

4. Propor, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, 
da prestação de trabalho suplementar, 
conforme o estabelecido no artigo 120 g da 

LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho. 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 

8. Propor a participação em ações de 
formação profissional externa de acordo 
com os critérios definidos; 

 
9.     Autorizar  a  participação  em  formação 

interna, de acordo com os critérios 
definidos. 

 
III — Outras Áreas: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas, no 
âmbito da atividade da Divisão, de acordo 
com as normas em vigor; 
 

2. Gerir e decidir sobre os sistemas de 
circulação viária e de estacionamento, 
nomeadamente no que diz respeito à 
rede viária, vias pedonais e cicláveis, 
sinalização, semaforização e 
estacionamento; 

 
3. Proceder, juntamente  com  o Serviço 

Municipal de Proteção Civil, à elaboração, 
aplicação e avaliação do Plano Municipal 
de Segurança Rodoviária; 

 
4. Decidir sobre o estacionamento de 

veículos nas vias públicas e demais 
lugares públicos; 

 
5. As respeitantes às competências 

atribuídas pelo Decreto-Regulamentar n.º 
24/2005, de 24 de março, e pelo Decreto-
Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, 
relativas à utilização das vias públicas 
para a realização de atividades de caráter 
desportivo, festivo ou outras que possam 
afetar o trânsito normal, e pelo 
Regulamento de Sinalização do Trânsito 
aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 

224/98, de 1 de outubro, alterado pelos 
Decretos Regulamentares nºs 41/2002, de 
20 de agosto, 13/2003, de 26 de junho e 
2/2011, de 3 de março, e pelo Decreto-Lei 
n.º 39/2010, de 26 de abril, na atual 
redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 
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    90/2014, de 11 de junho; 
 

6. As atribuídas no âmbito do Regulamento 
de Obras e Trabalhos na via Pública 
relativo à construção, instalação, uso e 
conservação de infraestruturas no 
Município de Loures, publicado em Diário 
da República, na série, n.º 45, de 5 de 
maço de 2013; 

 
7.   As atribuídas no âmbito do Regime de 

Acesso à Atividade e ao Mercado dos 
Transportes em Táxi, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de agosto, na 
sua redação atual. 

 
IV —Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e 
a gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos 
procedimentos em que sejam diretamente 
interessados; 
 

2. Autorizar a passagem de certidões ou 
fotocópias, nos termos da lei; 

 
3. Notificar e publicitar os atos 

administrativos, designadamente aqueles 
cuja decisão seja da competência do 
delegante/subdelegante, nos termos da lei; 

 
4. As competências necessárias à direção 

dos procedimentos e à execução das 
decisões da competência da Câmara 
Municipal, nos termos do artigo 55 do 
Código do Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos 

e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 

7. Decidir o arquivamento de processos das 
atribuições cometidas à Divisão, 
nomeadamente na sequência da tomada 
da decisão final ou por ter sido declarada a 
sua extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia 
dos requerentes, nos casos de deserção, 
bem como por falta de pagamento de taxas 
e despesas; 

 
8. Assinar e visar a correspondência 

necessária ao exercício das competências 
delegadas e subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida a quaisquer 

entidades ou organismos públicos e, 
designadamente, ao Presidente da 
República, ao Primeiro-Ministro, 
Ministros, Secretários de Estado,  

      Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal 
Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, 
Presidentes de Câmara, Presidentes 
de Juntas de Freguesia, Presidente 
da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do 
Conselho Metropolitano e Membros 
da Comissão Executiva 
Metropolitana; 

 
b) A que constituir, por si, informação, 

proposta ou decisão vinculativa para o 
Município ou constitutiva de direitos de 
terceiros ou que verse, de forma 
inovadora, matérias sobre as quais o 
Municípios se deva pronunciar. 

 
Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
É revogado o meu Despacho n.º 143/2021, de 13 
de maio. 
 
O presente despacho produz efeitos reportados a 
16 de junho de 2021, considerando-se ratificados 
ou confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o presente 
Despacho. 
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A Diretora do Departamento de Obras Municipais 
 

(a)Maria Amélia de Jesus Pardal 
 

DDEESSPPAACCHHOO  NNºº  223333//22002211  
  

ddee  2255  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22002211  
  

((rreeggiissttoo  EE//7744336644//22002211,,  ddee  2255  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22002211))  
  

SSUUBBDDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNOO  
CCHHEEFFEE  DDAA  UUNNIIDDAADDEE  DDEE  IINNTTEERRVVEENNÇÇÃÃOO  NNOO  

EESSPPAAÇÇOO  PPÚÚBBLLIICCOO  ((UUIIEEPP))  
 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, do disposto nos 
artigos 44º a 50º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 7 de janeiro, e no n.º 3 do artigo 29º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando ainda as competências que me 
foram subdelegadas pela Senhora Diretora do 
Departamento de Obras Municipais (DOM), 
através do Despacho nº 232/2021 de 23 de junho 
subdelego no Sr. Chefe da Unidade de 
Intervenção do Espaço Público (UIEP), Arq.º 
Jorge Paulo Pedrosa Simões, as seguintes 
competências: 
 
 I — Contratação Pública e Realização de 

Despesa: 
 
1. Propor a contratação de despesa e a 

escolha de procedimentos de formação de 
contratos de locação e aquisição de bens 
móveis e aquisição de serviços; 
 

2. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de 

contratos ou de outras obrigações 

municipais; 

 
II— Gestão de Recursos Humanos da 

Unidade: 
 

1. Propor e alterar o mapa de férias da UIEP 
e propor as questões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda 
do interesse público; 

2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de 
trabalho, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade no âmbito do 
Regulamento Municipal de Funcionamento 
dos Serviços, Horário de Trabalho e 
Controlo de Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas 

aos trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, 
da prestação de trabalho suplementar, 
conforme o estabelecido no artigo 120º da 
LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho. 

 
5. Propor, o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor, a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Propor, a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo 
com os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, 

de acordo com os critérios definidos. 
 
III — Procedimento Administrativo: 
 
Assinar a correspondência necessária ao 
exercício das competências da Unidade 
Orgânica. 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de  
 
O presente despacho produz efeitos reportados 
a 16 de junho de 2021, considerando-se 
ratificados ou confirmados todos os atos que 
tenham sido praticados desde aquela data e 
cuja regularidade dependa da conformidade com 
o presente Despacho. 
 

O Chefe da Divisão de Infraestruturas 
  
  

(a)Luís Manuel Braz Costa Lopes 

 



 

 

N.º 13 

 

 
 

1 de JULHO 
de 2021 

 
 
 
 

72 

 

 INFORMAÇÃO n.º 0438/DI/LL 

 
de 28 de junho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado despacho de 
concordância, datado de 29 de junho de 2021, 

pela Sr.ª Diretora de Departamento, Amélia 
Pardal 

 
(registo E/74883/2021) 

 
SSuubbssttiittuuiiççããoo  eemm  PPeerrííooddoo  ddee  FFéérriiaass  

  
Considerando a ausência ao serviço do 
signatário, de 05/07/2021 d a 18/07/2021, por 
motivo de gozo de férias, propõe-se que as 
competências que lhe foram subdelegadas 
através do Despacho 232/2021 de 23/06/2021, 
possam ser asseguradas pelo técnico desta 
divisão: Carlos Alberto Rodrigues Lestre 
 
Em caso de concordância, mais se propõe a 
divulgação da presente informação pelo 
DGMA/DGDMA, 
  

O Chefe de Divisão 
 
 

(a) Manuel Braz costa Lopes 

 





 INFORMAÇÃO n.º 362/DE-DASE/AP 

 
de 18 de junho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado despacho de 

concordância, datado de 25 de junho de 2021, 
pela Sr.ª Diretora de Departamento, Ana Silva 

 
(registo E/72518/2021) 

 
SSuubbssttiittuuiiççããoo  ddaa  CChheeffee  ddaa  DDiivviissããoo  ddee  AAççããoo  

SSoocciiaall  EEssccoollaarr  
 
Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias, durante o período compreendido entre 
os dias 28 de junho e 09 de julho, proponho que 
as competências que me foram subdelegadas 

através do Despacho n. 0 117/2020 de 03 de 
março da Sr. a Diretora do Departamento de 
Educação Dr. a Ana Santos Silva, sejam 
asseguradas pela Técnica Superior Isabel 
Alexandra Veloso de Sousa Gomes. 
Caso seja aprovado superiormente, proponho 
ainda o envio desta informação à 
DGDA/Expediente para divulgação. 
 

A Chefe de Divisão 
 
 

(a)Alexandra Pestana 
 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 203/DCP/PL 

 
de 18 de junho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado despacho de 
concordância, datado de 20 de junho de 2021, 

pelo Sr. Presidente da Câmara 
 

(registo E/71317/2021) 
 

SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  EEMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  
 
Considerando a ausência da signatária durante o 
período compreendido entre 24 de junho a 2 de 
julho de 2021 por motivo de férias, proponho que 
a Técnica Superior Jocelina Laurindo Abrantes 
me substitua e lhe sejam atribuídas as 
competências que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Sr. Presidente da Câmara, no 
despacho n.º 73/2021, datado de 03 março. 
 
Em caso de concordância, propõe-se o envio da 
presente informação ao 
DGMA/DGDMA/Expediente, para divulgação  
 
A Chefe de Divisão da Contabilidade e Património 

 
 

(a) Paula Louro 
 
 
 
 
 



 

 

N.º 13 

 

 
 

1 de JULHO 
de 2021 

 
 
 
 

73 

 

 INFORMAÇÃO n.º 14/DGF/RH 

 
de 28 de junho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado despacho de 

concordância, datado de 29 de junho de 2021, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/74911/2021) 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  CCHHEEFFEE  DDEE  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  

GGEESSTTÃÃOO  FFIINNAANNCCEEIIRRAA  EEMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  
FFÉÉRRIIAASS  

 
 

Na sequência da ausência da chefe de Divisão de 
Gestão Financeira, nos dias 5 e 6 de julho 
propõe-se a sua substituição, com as 
competências subdelegadas através do despacho 
11º 72/2021 de 3 de março 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 135/DPCA/ 

 
de 29 de junho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado despacho de 
concordância, datado de 30 de junho de 2021, 

pelo Sr. Presidente da Câmara 
 

(registo E/75446/2021) 
 

SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  EEMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  
 
Considerando a ausência do signatário, no 
período de 05 a 09 de julho, proponho que a 
minha substituição seja assegurada, com as 
competências que me foram delegadas pelo Sr. 
Presidente da Câmara (despacho n 81/2021 de 
05 de março), pela técnica superior Dora 
Susana Mateus Antão. 
 

Caso a presente informação tenha despacho 
favorável, proponho que a mesma seja remetida 
à Seção de Expediente para divulgação, 
 
A consideração superior, 
 
Chefe da Divisão de Planeamento e Controlo de 

Atividades 
 
 

(a) Luís Paulo 
 

 
 

 

 INFORMAÇÃO n.º 19/DH/LR 

 
de 18 de junho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado despacho de 
concordância, datado de 23 de junho de 
2021, pela Sr.ª Diretora de Departamento, 

Carla Barra 
 

(registo E/71324/2021) 
 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  CCHHEEFFEE  DDEE  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  

HHAABBIITTAAÇÇÃÃOO  
  

À Consideração Superior  
 
Considerando a ausência da signatária no 
período compreendido entre 24 de junho e 09 de 
julho, por motivo de férias, proponho que a minha 
substituição seja assegurada pela Técnica 
Superior Dr.ª Patrícia Guedes de Carvalho, com 
as competências que me foram subdelegadas 
através do Despacho N.º 35/2020 de 14-01-2020 
pela Sra. Diretora de Departamento. 
 
Caso a presente informação tenha despacho 
superior favorável, propõe-se que seja remetida 
ao DGMA/DGDA/Expediente para divulgação.  
 

A chefe da Divisão da Habitação 
 
 

(a) Lucília Reis 
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 INFORMAÇÃO n.º 20/DIS/PH 

 
de 25 de junho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado despacho de 

concordância, datado de 25 de junho de 2021, 
pela Sr.ª Diretora de Departamento, Carla 

Barra 
 

(registo E/74140/2021) 
 
 

SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  NNOO  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  
 
 
Considerando a ausência da signatária de 28 de 
junho a 9 de julho por motivo de gozo de férias, 
proponho que a substituição seja assegurada 
pela técnica superior Cecília Teixeira, e que lhe 
sejam atribuídas as competências que me foram 
subdelegadas pela Sra. Diretora do DCSH no 
Despacho n.º 36/2020. 
 
Em caso de concordância propõe-se 
envio da presente informação ao 
DGMA/DGDMA/Expediente, para divulgação. 
 

A Chefe da Divisão de Intervenção Social 
 
 

(a) Paula Henriques 
 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 51/DT/SMS 

 
de 22 de junho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado despacho de 

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

 
(registo E/72771/2021) 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  NNAA  AAUUSSÊÊNNCCIIAA  DDAA  

SSIIGGNNAATTÁÁRRIIAA  
 
 
 

Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias, proponho que no período compreendido 
entre 23 e 25 de junho, a minha substituição seja 
assegurada pelo Técnico Superior Rui Miguel 
Carrilho Lourenço, com as competências que me 
foram delegadas pelo Sr. Presidente da Câmara. 
 
Em caso de concordância propõe-se 
o envio da presente informação à 
DGMA/DGDMA/Expediente, para divulgação. 
 
À consideração superior. 
 
 

A Chefe de Divisão 
 

(a) Sílvia Mendes Santos 
 
 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 247/DA/DSPA/RMS 

 
de 21 de junho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado despacho de 

concordância, datado de 24 de junho de 2021, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/71910/2021) 

 
 

SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  NNAA  AAUUSSÊÊNNCCIIAA  DDOO  
SSIIGGNNAATTÁÁRRIIOO  

 
Considerando a ausência do signatário por 
motivo de férias, proponho que no período 
compreendido entre 26 de junho e 04 de julho, a 
minha substituição seja assegurada pela Eng. a 

Carla Maria Reis Caetano, com as competências 
que me foram subdelegadas pela Sr. a Diretora 
de Departamento. 
 
Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGMA/DGDMA/Expediente para divulgação. 

 
O Chefe da Divisão de Serviços Públicos 

Ambientais 
 

(a) Rui Máximo 
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 INFORMAÇÃO n.º 26/FF/2021 

 
de 23 de junho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado despacho de 

concordância, datado de 28 de junho de 2021, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/73409/2021) 

 
SSuubbssttiittuuiiççããoo  ddoo  CChheeffee  ddaa  DDiivviissããoo  DDeessppoorrttoo  eemm  

ppeerrííooddoo  ddee  fféérriiaass  
 
Na sequência de ausência por motivo de período 
de férias de 28 de junho a 02 de julho de 2021 
e no sentido de garantir a continuidade do 
trabalho regular da Divisão de Desporto, propõe-
se que as competências subdelegadas pelo 
Diretor do Departamento de Cultura Desporto e 
Juventude no Chefe da Divisão de Desporto, 
sejam subdelegadas na seguinte técnica superior: 
  
- Paula Cristina Florencia Nobre Pontes 28 de 
Junho a 02 de julho 2021 
 
Propõe-se ainda o envio desta informação à 
DGDA/Expediente para divulgação da mesma. 
 
À consideração superior, 
 

O Chefe da Divisão de Desporto 
 
 

(a)Fernando Fernandes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DESPACHO Nº 228/2021 
 

de 23 de junho de 2021 
 

(registo E/73679/2021, de 24 de junho de 2021) 
 
 

SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDOO  DDIIRREETTOORR  DDOO  DDRRHH  NNOO  
PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  

 
Atendendo ao período de férias do signatário, de 
28/06/2021 a 02/07/2021, e às necessidades do 
serviço, subdelego as competências que me 
foram cometidas através do Despacho n.º 

12/2020 de 09/01/2020, do Sr. Vereador dos 
Recursos Humanos, no Sr. Chefe da Divisão de 
Gestão dos Recursos Humanos, Dr. Cândido 
Miguel Nascimento Esteves no período de 28 a 
30 de junho e na Sra. Chefe de Divisão 
Administrativa de Recursos Humanos Dra. 
Cristina Maria Jerónimo Lopes Azedo no 
período de 01 e 02 de julho. 
 
 

O Diretor de Departamento 
 

(a)Carlos Santos 
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AVISO nº 11301/2021 
 
 

CCOONNSSOOLLIIDDAAÇÇÃÃOO  DDEEFFIINNIITTIIVVAA  DDAA  
MMOOBBIILLIIDDAADDEE  NNAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDOO  

TTRRAABBAALLHHAADDOORR  AANNTTÓÓNNIIOO  MMAANNUUEELL  DDOOSS  RREEIISS  
DDAA  LLUUZZ  

 
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por deliberação do Executivo da União 
de Freguesias de Santa Iria de Azoia, São João 
da Talha e Bobadela e por acordo do trabalhador, 
foi autorizada a consolidação definitiva da 
mobilidade na categoria do Assistente Técnico 
António Manuel dos Reis da Luz nesta Câmara 
Municipal, a partir de 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. 
 
25 de maio de 2021. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos. 
 

(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 
nº 117, de 18 de junho de 2021) 

 
 
 

AVISO (extrato) nº 11450/2021 
 
 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCOONNCCUURRSSAALL  CCOOMMUUMM  DDEE  
RREECCRRUUTTAAMMEENNTTOO  PPAARRAA  AA  CCAARRRREEIIRRAA  DDEE  

TTÉÉCCNNIICCOO  SSUUPPEERRIIOORR  
 
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 83.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 10 de março de 2021, torna-se 

público que, por despacho do Sr. Vereador dos 
Recursos Humanos de 26 de abril de 2021, 
exarado na informação n.º 84/DGRH/APG/CS, de 
15 de abril 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 1 (um) posto de trabalho da 
categoria de Técnico Superior, da carreira geral 
de Técnico Superior, na área de formação 
académica de Comunicação Empresarial e 
Relações Públicas, afeto ao Departamento de 
Cultura, Desporto e Juventude. 
 
Caracterização do posto de trabalho, conforme o 
mapa de pessoal: 
 
A atribuição, competência ou atividade previstas 
nos artigos 6.º e 12.º do Regulamento da 
Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de 
Loures, complementado pelas seguintes funções: 
assegurar o planeamento e a programação de 
atividades de natureza cultural, de interesse 
municipal, e no âmbito da rede de bibliotecas, 
galerias e museus; organizar eventos culturais no 
âmbito da atividade da Divisão de Cultura, 
designadamente da rede de equipamentos 
culturais; promover o desenvolvimento da rede 
municipal de equipamentos culturais e contribuir 
para a sua promoção, divulgação e comunicação 
eficaz; propor o estabelecimento de parcerias 
com outros organismos cuja ação incida nos 
diferentes setores que concorrem para a 
promoção de projetos culturais; propor e 
desenvolver a publicação de documentos, 
boletins e outras publicações de interesse cultural 
assente em princípios de comunicação acessível 
e inclusiva; propor e desenvolver projetos de 
comunicação acessível e inclusiva para a rede de 
equipamentos e dinâmicas culturais promovidas 
pelo Município; produzir, atualizar e gerir 
conteúdos das plataformas digitais associadas à 
rede de equipamentos culturais e projetos 
especiais na área da cultura; delinear e 
desenvolver estratégias e metodologias de 
comunicação interna e externa; conceber projetos 
digitais de comunicação para a área da cultura, 
designadamente um portal da cultura assente em 
princípios de comunicação acessível e inclusiva; 
exercer as demais funções que lhe sejam 
atribuídas por lei ou por despacho superior. 
 
Habilitações literárias exigidas: Titularidade de 
licenciatura em Comunicação Empresarial e 
Relações Públicas, sem possibilidade de 
substituição de habilitação literária por formação e 
ou experiência profissional. 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
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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. 
 
1 de março de 2021. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos. 
 

(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 
nº 118, de 21 de junho de 2021) 

 
 
 

AVISO nº 11551/2021 
 
 
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCOONNCCUURRSSAALL  CCOOMMUUMM  PPAARRAA  
OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  OOIITTOO  PPOOSSTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  

DDEE  TTÉÉCCNNIICCOO  SSUUPPEERRIIOORR,,  NNAA  ÁÁRREEAA  DDEE  
FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  AACCAADDÉÉMMIICCAA  --  LLIICCEENNCCIIAATTUURRAA  

EEMM  AARRQQUUIITTEETTUURRAA  
  

CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  
PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO  

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01 
de junho de 2021, com Bruno Miguel Abrantes 
Queimado Rosa, João Filipe Pereira Martins, 
Maria Inês de Oliveira Gonçalves e Rita Susana 
Castro Beato, na carreira/categoria de Técnico 
Superior, na 2.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 15 da Tabela Remuneratória 
Única, e com Margarida Maria Martins Carrilho 
Mestre, na carreira/categoria de Técnico Superior, 
entre a 3.ª e 4.ª posição e entre os níveis 19 e 23 
da Tabela Remuneratória Única, no seguimento 
do Aviso n.º 8552/2020, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 107, de 02 de junho. 
 
1 de junho de 2021. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos. 
 

(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 
nº 119, de 22 de junho de 2021) 

 
 
 

AVISO nº 11552/2021 
 
 
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCOONNCCUURRSSAALL  CCOOMMUUMM  PPAARRAA  

CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  RREESSEERRVVAASS  DDEE  
RREECCRRUUTTAAMMEENNTTOO  PPAARRAA  AASSSSIISSTTEENNTTEE  

OOPPEERRAACCIIOONNAALL  DDOO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDAA  
EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  

  
CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  
PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO  

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01 
de junho de 2021, com Anabela Cerca Rodrigues 
Peres, Andreia Sofia Silva Gonçalves, Cátia 
Alexandra Madeira, Edite Maria Guedes Azevedo 
Correia, Maria de Fátima Loureiro da Silva Morte, 
Márcia Alexandra da Costa Pereira, Olívia Irene 
Capapelo de Carvalho, Sandra Maria de Sousa 
Alexandre e Sílvia Maria Cassis da Silva Pires 
Ferreira na carreira/categoria de Assistente 
Operacional, na 4.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 4 da Tabela Remuneratória Única, 
no seguimento do Aviso n.º 18716/2019, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
224, de 21 de novembro de 2019. 
 
1 de junho de 2021. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos. 
 

(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 
nº 119, de 22 de junho de 2021) 

 
 
 

AVISO nº 11553/2021 
 
 

CCEELLEEBBRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  
EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  PPUUBBLLIICCAASS  PPOORR  TTEEMMPPOO  
IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO  CCOOMM  AASSSSIISSTTEENNTTEE  

OOPPEERRAACCIIOONNAALL,,  NNAA  ÁÁRREEAA  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  DDEE  
CCAALLCCEETTEEIIRROO    

  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCOONNCCUURRSSAALL  CCOOMMUUMM  PPAARRAA  

OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  TTRRÊÊSS  PPOOSSTTOOSS  DDEE  
TTRRAABBAALLHHOO  DDEE  AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL,,  
NNAA  ÁÁRREEAA  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  DDEE  CCAALLCCEETTEEIIRROO  

  
CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  
PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO  

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01 
de junho de 2021, com António Manuel Condeço 
Machado na carreira/categoria de Assistente 
Operacional, na 4.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 4 da Tabela Remuneratória Única, 
no seguimento do Aviso n.º 11424/2020 - ref.ª 2, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
152, de 06 de agosto. 
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1 de junho de 2021. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos. 
 

(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 
nº 119, de 22 de junho de 2021) 

 
 
 

AVISO nº 11813/2021 
 

CCOONNSSOOLLIIDDAAÇÇÃÃOO  DDEEFFIINNIITTIIVVAA  DDAA  
MMOOBBIILLIIDDAADDEE  NNAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDOO  

TTRRAABBAALLHHAADDOORR  RROOMMEEUU  FFIILLIIPPEE  MMAARRQQUUEESS  
MMIIRRAA  

Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por despacho do Sr. Diretor-Geral da 
Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional e 
por acordo do trabalhador, foi autorizada a 
consolidação definitiva da mobilidade na 
categoria do Técnico Superior Romeu Filipe 
Marques Mira nesta Câmara Municipal, a partir de 
1 de junho 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. 
 
4 de junho de 2021. - O Diretor do Departamento 
dos Recursos Humanos, Carlos Santos. 

 
 

(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 
nº 121, de 24 de junho de 2021) 

 
 
 

AVISO (extrato) nº 12141/2021 
 
 

HHOOMMOOLLOOGGAAÇÇÃÃOO  DDAA  LLIISSTTAA  UUNNIITTÁÁRRIIAA  DDEE  
OORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  FFIINNAALL  DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  

CCOONNCCUURRSSAALL  PPAARRAA  AA  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDEE  
AASSSSIISSTTEENNTTEE  TTÉÉCCNNIICCOO  --  RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  NN..ºº  

1122//22001199..  
 
Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 28.º da 
Portaria n.º 125-A/2019 de 30/04, informa-se os 
interessados que a Lista Unitária de Ordenação 
Final do Procedimento Concursal Comum para 
ocupação de quatro postos de trabalho na 
carreira e categoria de Assistente Técnico, para 
as unidades orgânicas do Departamento e 
Resíduos e Apoio Logístico e Departamento 

Administrativo e Financeiro, em regime de 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por 
Tempo Indeterminado, com a Ref.ª 12/2019, cuja 
publicitação ocorreu no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 223, aviso (extrato) n.º 18594 de 
2019/11/20, na Bolsa de Emprego Público com o 
código de oferta OE201911/0431 e no jornal 
"Correio da Manhã" do dia 2019/11/21, foi 
homologada pelo Conselho de Administração em 
reunião de 9 de junho de 2021, encontrando-se 
afixada nos placards da Divisão de Recursos 
Humanos no edifício Sede destes Serviços 
Intermunicipalizados, sito na Rua Ilha da Madeira, 
n.º 2, Loures, e disponível para consulta na 
página eletrónica www.simar-louresodivelas.pt. 
 
14 de junho de 2021. - A Chefe de Divisão de 
Recursos Humanos, Ana Teresa Dinis. 
 
 

(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 
nº 124, de 29 de junho de 2021) 

 
 

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO 
nº 444/2021 

 

RREETTIIFFIICCAA  OO  AAVVIISSOO  NN..ºº  99551199//22002211,,  PPUUBBLLIICCAADDOO  
NNOO  DDIIÁÁRRIIOO  DDAA  RREEPPÚÚBBLLIICCAA,,  22..ªª  SSÉÉRRIIEE,,  NN..ºº  9977,,  

DDEE  1199  DDEE  MMAAIIOO  DDEE  22002211  

Por ter sido publicado com inexatidão o Aviso n.º 
9519/2021 no Diário da República, 2.ª série, n.º 
97, de 19 de maio de 2021, torna-se pública a sua 
retificação. 

Onde se lê «com José António Madeira Balbino e 
Nelson Manuel de Sá Lopes, na carreira» deve 
ler-se «com José António Madeira Balbino, na 
carreira». 

2 de junho de 2021. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos. 

 
(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 

nº 117, de 18 de junho de 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 288/2021 

 

 

 

PROJETO DE MINUTA DE CONTRATO 

 

ENTRE 

 

MUNÍCPIO DE LOURES 

E  

V.A. TOUR OPERADOR UNIPESSOAL, LDA. 

 

 

“AMA – Adaptação ao Meio Aquático” 



SL
O RU E  

 

M U N I C Í P I O  D E  L O U R E S  
  

C Â M A R A  M U N I C I P A L  
 

MINUTA DE CONTRATO---------------- AQUISIÇÃO ---------------------------------------------

ENTRE:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MUNICÍPIO DE LOURES, pessoa coletiva de direito público número 501294996, com sede 

na Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço de correio eletrónico geral@cm-loures.pt, 

adiante designado por Primeiro Contraente ou Dono de Obra, neste ato representado por 

Bernardino José Torrão Soares, que também usa assinar Bernardino Soares, Primeiro 

Outorgante, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Loures;-------------------------- 

E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sociedade V.A. TOUR OPERADOR, UNIPESSOAL, LDA, titular do número único de 

matrícula na Conservatória do Registo Comercial e de pessoa coletiva número 513207317, com 

sede na Rua de São Vitor, números 12 a 18 – São Vitor, 4710-439 Braga, endereço de correio 

eletrónico .............@..........., com o capital social de 100.000,00 Euros, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial R.N.P.C, adiante designada por Segundo Contraente, 

neste ato representada por……………..…………., Segundo Outorgante, na qualidade de 

……..da mencionada sociedade, conforme Certidão Permanente do Registo Comercial online 

visualizada na presente data, através do código de acesso 7663-1446-4674, válida até 30 de 

julho 2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

É celebrado o presente Contrato de Aquisição, precedido de concurso público, aprovado por 

deliberação da Câmara Municipal de Loures, tomada na sua 86.ª Reunião Ordinária, realizada, 

em 21 de abril de 2021, publicitado no Jornal Oficial da União Europeia número 2021/S 085 – 

220065, e na II.ª Série do Diário da República, número 84, de 30 de abril de 2021, e 

disponibilizado, na mesma data, na plataforma VortalNext, com a aprovação da adjudicação e 

da minuta de contrato, nos termos da deliberação da Câmara Municipal de Loures, tomada na 

sua ...ª Reunião Ordinária, realizada em .. de ……de 2021, que se rege pelas cláusulas 

seguintes e no omisso pelas disposições contidas no Código dos Contratos Públicos e 
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legislação aplicável ao objeto do contrato:----------------------------------------------------------------- 

Cláusula Primeira - 1. O contrato tem por objeto principal a aquisição de serviços de 

transporte no âmbito do projeto AMA – Adaptação ao Meio Aquático, por lotes, em 

número de 4 (quatro), para o ano letivo de 2021/2022, a executar em conformidade com o 

Caderno de Encargos e respetivos anexos, e as restantes cláusulas do mesmo, com os 

esclarecimentos prestados, com a Proposta do Segundo Contraente, bem como demais 

elementos escritos e patenteados, documentos que, aqui se dão por integralmente reproduzidos 

e que ficarão arquivados, constituindo parte integrante do presente contrato, de acordo com o 

previsto no artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos.--------------------------------------------- 

2. Os 4 (quatro) lotes referidos no número anterior são aos seguintes: o lote 1 corresponde ao 

transporte à Piscina Municipal de Loures; o lote 2 corresponde ao transporte à Piscina 

Municipal de Santo António dos Cavaleiros; o lote 3 corresponde ao transporte à Piscina 

Municipal da Portela; e o lote 4 corresponde ao transporte à Piscina Municipal de Santa Iria de 

Azóia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Para efeitos do presente contrato, o número de dias da prestação do serviço efetivo no ano 

letivo 2021/2022, por lote, é de 179 (cento e setenta e nove) dias úteis para o transporte a 

efetuar entre as escolas e as piscinas.----------------------------------------------------------------------- 

4. A informação relativa à localização das piscinas e das escolas, assim como a informação 

referente a cada um dos lotes referidos nos números anteriores com a indicação das escolas a 

partir das quais é efetuado o transporte e das piscinas para onde é efetuado o transporte, os dias 

da semana em que será efetuado o transporte, os horários das aulas e o número de alunos em 

causa, constam dos Anexos I a V do Caderno de Encargos.-------------------------------------------- 

Cláusula Segunda – 1. Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, os serviços a prestar 

traduzem-se na execução do transporte de alunos e acompanhantes adultos, entre as escolas 

identificadas para cada uma das piscinas municipais e respetivo regresso, conforme Anexos I a 
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V do Caderno de Encargos, em automóveis pesados de transporte de passageiros, para um total 

estimado de 8.000 (oito mil) alunos e 743 (setecentos e quarenta e três) acompanhantes adultos, 

número que abrange a soma de todos os lotes, e total esse distribuído por lote segundo as 

quantidades que constam dos Anexos II a V do Caderno de Encargos.-------------------------------- 

2. Os serviços serão prestados nos dias úteis, com exceção das interrupções letivas, num total 

estimado de 179 (cento e setenta e nove) dias úteis.------------------------------------------------------ 

Cláusula Terceira – 1. O presente contrato vigora por nove meses, correspondendo ao ano 

letivo 2021/2022, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da 

cessação do contrato.------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. O presente contrato inicia a sua produção de efeitos em 1 de outubro de 2021 e terá o seu 

termo em 30 de junho de 2022.----------------------------------------------------------------------------- 

Clausula Quarta - 1. Sem prejuízo das outras obrigações previstas na legislação aplicável e no 

Caderno de Encargos, da celebração do presente contrato decorrem para o Segundo 

Contraente, as seguintes obrigações principais:---------------------------------------------------------

a) Prestar os serviços identificados na Proposta do Segundo Contraente; ---------------------------- 

b) Garantir a boa prestação dos serviços;------------------------------------------------------------------ 

c) Assegurar a presença de um acompanhante adulto designado por vigilante, por automóvel ao 

serviço, a quem compete zelar pela segurança das crianças, sendo assegurada pelo Primeiro 

Contraente a vigilância por um segundo elemento a grupos com mais de 30 (trinta) crianças;---

d) Uma vez que o número de alunos referidos, por lote, são números estimados, podendo-se 

verificar aumentos dos mesmos após o início do ano escolar, prestar os serviços adicionais que 

se venham a manifestar por força desse aumento, desde que as viaturas adjudicadas e usadas 

comportem na sua lotação tal acréscimo de alunos, não havendo, nestas circunstâncias, lugar a 

qualquer preço e ou pagamento adicional por tal dos serviços;-----------------------------------------

e) Se houver lugar a factos, não imputáveis ao Contraente Público, que impliquem a 
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diminuição dos níveis quantitativos de serviço a prestar, designadamente a supressão de 

transporte a efetuar, aceitar a correspondente redução dos serviços, sem que haja lugar a 

compensações ou indemnizações de qualquer natureza;-------------------------------------------------

f) Executar o plano de monitorização e controlo dos serviços de transporte e acompanhamento e 

ou vigilância apresentado na Proposta do Segundo Contraente, tendo sempre um supervisor 

permanente, e efetivamente no terreno, para efeitos de controlo e fiscalização da prestação dos 

serviços, designadamente, para verificação do estado das viaturas, cumprimento de transporte, 

cumprimento de horários, comportamentos profissionais de condutores e vigilantes;--------------

g) Dar cumprimento ao plano com procedimentos de análise de anomalias do serviço e 

acidentes apresentado na Proposta do Segundo Contraente; --------------------------------------------

h) Dar cumprimento ao plano de ações preventivas apresentado na Proposta do Segundo 

Contraente;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

i) Assegurar que a chegada às respetivas piscinas municipais não seja inferior a 15 (quinze) 

minutos antes do horário previsto para início da aula;---------------------------------------------------

j) Assegurar que a partida das piscinas municipais se efetue até 30 (trinta) minutos após o 

término da aula;------------------------------------------------------------------------------------------------

k) O transporte não deverá ultrapassar a duração máxima de 30 (trinta) minutos entre cada 

percurso;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

l) Observar todas as regras legais no que diz respeito ao objeto do contrato.-------------------------

2. A título acessório, o Segundo Contraente fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a 

todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à 

prestação dos serviços objeto do presente contrato, bem como ao estabelecimento do sistema de 

organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo.--------------------- 

Cláusula Quinta – Além das demais obrigações previstas no Caderno de Encargos, constituem 

ainda obrigações específicas do Segundo Contraente:------------------------------------------------- 
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a) Comunicar antecipadamente ao Contraente Público quaisquer factos que tornem total ou 

parcialmente impossível a prestação dos serviços objeto do presente contrato ou o cumprimento 

de qualquer outra das suas obrigações, nos termos do contrato ora celebrado.----------------------- 

b) Comunicar, durante a execução do presente contrato, qualquer alteração da denominação 

social ou da sua situação jurídica.--------------------------------------------------------------------------- 

c) Indicar ao Contraente Público o gestor de cliente responsável pelo presente contrato e 

quaisquer alterações que venham a ocorrer posteriormente.-------------------------------------------- 

Cláusula Sexta – 1. O Segundo Contraente obriga-se também a reportar mensalmente ao 

Primeiro Contraente a notificação de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absentismo 

e óbitos relacionados com a execução do contrato.------------------------------------------------------- 

2. O Segundo Contraente deve reportar ao Primeiro Contraente, mensalmente, o número de 

multas atribuídas aos condutores por excesso de velocidade.------------------------------------------- 

Cláusula Sétima – 1. Em sede de execução dos serviços, e sem prejuízo do número de alunos 

indicado para cada lote nos anexos II a V do Caderno de Encargos, o Segundo Contraente será 

informado, até o dia 10 (dez) de setembro de 2021, relativamente ao efetivo número de alunos a 

transportar no respetivo circuito.---------------------------------------------------------------------------- 

2. No que diz respeito às viaturas, e de forma a assegurar a sua operacionalidade, constituem, 

ainda, obrigações do Segundo Contraente: -------------------------------------------------------------- 

a) Assegurar o cumprimento das disposições legais em vigor, nomeadamente a que respeita ao 

transporte de crianças constante da Lei número 13/2006, de 17 de abril, na sua redação atual, e 

legislação conexa;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Assegurar a manutenção completa da viatura, de modo a garantir perfeitas condições de 

funcionamento;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Assegurar a limpeza e manter o aspeto exterior cuidado dos veículos;----------------------------- 

d) Dotar todas as viaturas de equipamento de comunicações;------------------------------------------ 
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e) Assegurar que as viaturas ao serviço estão equipadas com os sistemas de retenção para as 

crianças;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Assegurar atempadamente os abastecimentos de combustíveis e lubrificantes de modo a 

garantir a inexistência de imobilizações, por esse motivo, durante a execução dos serviços 

objeto do presente contrato;---------------------------------------------------------------------------------- 

g) Garantir a qualidade das prestações dos serviços objeto do presente contrato;-------------------- 

h) Identificar as viaturas com logotipo do Município de Loures a indicar, sempre que 

estiverem ao serviço da execução do presente contrato;------------------------------------------------- 

i) Indicar, através de lettering ou de outra forma claramente visível, que as viaturas estão ao 

serviço do projeto do Município de Loures, indicando, designadamente, a piscina municipal 

que tem como destino;---------------------------------------------------------------------------------------- 

j) Optar por oficinas que contemplem medidas de gestão ambiental e disponibilizar o 

documento comprovativo, caso este seja solicitado.------------------------------------------------------ 

k) Cumprir medidas preventivas de contágio, nomeadamente, todos os veículos deverão ser 

higienizados após cada serviço, bem como possuir em cada viatura solução antisséptica de base 

alcoólica, para uso pessoal e limpeza do veículo;--------------------------------------------------------- 

l) Obrigar ao uso da máscara e ao cumprimento das demais normas emanadas, designadamente 

das autoridades de saúde, e que se apliquem à execução dos serviços contratuais em causa, 

pelos motoristas, vigilantes e colaboradores do Segundo Contraente, quando na execução dos 

serviços de transporte e relacionamento com as crianças transportadas,.------------------------------ 

3. O Segundo Contraente obriga-se ainda, em matéria de seguros, a:-------------------------------- 

a) Obter todas as licenças e fazer todos os seguros que forem obrigatórios para o tipo de 

transporte em causa, mantendo permanentemente a sua validade de forma a cumprir o serviço 

objeto deste concurso, de acordo com a legislação vigente em cada momento sobre esta 

matéria;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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b) Manter um seguro de responsabilidade civil automóvel de 50.000.000,00 Euros (cinquenta 

milhões de euros) para cada viatura associada à prestação do serviço objeto do presente 

contrato;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Elaborar um plano de contingência para situações de incidentes ou quaisquer ocorrências de 

modo a garantir a prestação do serviço;-------------------------------------------------------------------- 

d) Dispor de contrato de seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais para o seu 

pessoal, de acordo com a legislação em vigor;------------------------------------------------------------ 

e) Dispor de contrato de seguro que garanta, em cada momento, qualquer tipo de dano das 

pessoas transportadas com um valor de responsabilidade de acordo com o máximo permitido 

pela legislação em vigor;------------------------------------------------------------------------------------ 

f) Manter durante toda a duração do contrato os seguros pagos e atualizados.----------------------- 

Cláusula Oitava - 1. Pela prestação dos serviços previstos na Cláusula Primeira, o Contraente 

Público obriga-se a pagar ao Segundo Contraente o seguinte preço unitário, por lote, 

acrescido de IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor, se legalmente 

devido:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Lote 1 - 106.863,00 Euros (cento e seis mil, oitocentos e sessenta e três euros);-------------- 

- Lote 2 - 71.242,00 Euros (setenta e um mil, duzentos e quarenta e dois euros);--------------- 

- Lote 3 – 71.242,00 Euros (setenta e um mil, duzentos e quarenta e dois euros);-------------- 

- Lote 4 – 47.435,00 Euros (quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco euros).-------- 

2. Os encargos resultantes do presente contrato serão satisfeitos pela dotação orçamental 

seguinte: classificação orgânica:…., classificação económica: ……, com o número de 

compromisso 2021/….., datado de … de …….. de 2021. ---------------------------------------------- 

Cláusula Nona - Os pagamentos devidos pelo Contraente Público serão efetuados nos termos 

definidos na Cláusula 18.ª do Caderno de Encargos. --------------------------------------------------- 

Cláusula Décima - A garantia oferecida para execução do contrato foi prestada através 
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de……………….., emitida em … de …….de 2021, pelo…………………………., no valor de  

14.839,10 Euros (catorze mil, oitocentos e trinta e nove euros e dez cêntimos), 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do presente contrato.-------------------------------- 

Cláusula Décima Primeira- 1. Pelo não cumprimento do estabelecido contratualmente, por 

razões imputáveis ao Segundo Contraente são estabelecidas penalidades nos termos da 

Cláusula 19.ª do Caderno de Encargos, sendo as sanções graduadas em cinco níveis: ------------ 

a) Nível 1: Valor de 100 Euros (cem euros); ------------------------------------------------------------- 

b) Nível 2: Valor de 200 Euros (duzentos euros);-------------------------------------------------------- 

c) Nível 3: Valor de 300 Euros (trezentos euros); -------------------------------------------------------- 

d) Nível 4: Valor de 400 Euros (quatrocentos euros); --------------------------------------------------- 

e) Nível 5: Valor de 500 Euros (quinhentos euros); ----------------------------------------------------- 

2. As penalizações aplicar-se-ão nos termos do número anterior, nas situações que a seguir se 

enunciam:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A. Nível 1: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Condutor não falar e escrever Português corretamente;---------------------------------------------- 

b) Não utilização do cinto de segurança por parte do condutor;---------------------------------------- 

c) Atraso na colocação da viatura no início do circuito, até 15 minutos;------------------------------ 

d) Ausência de vigilante para a execução do serviço;--------------------------------------------------- 

e) Ausência de sistemas de retenção corporal.------------------------------------------------------------ 

B. Nível 2: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Viatura não apresentar condições de limpeza e aspeto exterior cuidado;-------------------------- 

b) Condutor e/ou vigilante não se apresentar nas devidas condições e aspeto cuidado;------------- 

c) Viatura sem equipamento de comunicações;----------------------------------------------------------- 

d) Imobilização da viatura durante a execução da ligação por não terem sido assegurados 

atempadamente os abastecimentos de combustível e lubrificantes;------------------------------------ 
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e) Utilização de condutor não instruído sobre os procedimentos a ter no transporte coletivo de 

crianças;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Não utilização de viaturas com o equipamento exigido para cada tipo de passageiros, 

nomeadamente transporte de crianças (sistemas de retenção corporal);------------------------------- 

g) Não cumprimento das medidas preventivas de contágio, nomeadamente, todos os veículos 

deverão ser higienizados após cada serviço, bem como possuir em cada viatura solução 

antisséptica de base alcoólica, para uso pessoal e limpeza do veículo.-------------------------------- 

C. Nível 3: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Atraso na colocação da viatura, no início do circuito, superior a 15 minutos e até 30 minutos. 

D. Nível 4: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Não execução parcial ou total da ligação;-------------------------------------------------------------- 

b) Atraso na colocação da viatura, no início do circuito, superior a 30 minutos e até 60 minutos. 

E. Nível 5: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Não utilização de viaturas com a volumetria proposta para cada serviço;------------------------- 

b) Mecanismos de abertura e fecho de portas em más condições de segurança e 

operacionalidade;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Incumprimento dos procedimentos a realizar em caso de avaria;----------------------------------- 

d) Não utilização de máscara quer pelo motorista, quer pelo vigilante que acompanha o serviço. 

3. A aplicação das penalidades será cumulativa, isto é, para este efeito, os incumprimentos 

serão analisados individualmente, independentemente de eventual origem comum.---------------- 

4. A faturação do transportador deverá apresentar as deduções acima referidas, tendo por base a 

comunicação efetuada, por escrito, pelo Contraente Público.----------------------------------------- 

Cláusula Décima Segunda - Não podem ser impostas penalidades ao Segundo Contraente, 

nem é havida como incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo 

de qualquer contraente que resulte de caso de força maior, nos termos da Cláusula 20.ª do 
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Caderno de Encargos.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Décima Terceira – Em matéria de proteção de dados pessoais deve ser cumprido o 

estipulado na Cláusula 15.ª do Caderno de Encargos.--------------------------------------------------- 

Cláusula Décima Quarta - Para todas as questões emergentes do presente contrato será 

competente o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa.------------------------------------------ 

Cláusula Décima Quinta - 1. Fazem parte integrante do presente contrato:------------------------- 

a) Os suprimentos dos erros e omissões, e retificações relativos ao Caderno de Encargos;-------- 

b) O Caderno de Encargos, Programa de Concurso, a proposta adjudicada e os esclarecimentos 

sobre a mesma, prestados pelo Contraente Público.---------------------------------------------------- 

2. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número 1, a prevalência é 

determinada pela ordem pela qual são indicadas nesse número.---------------------------------------- 

3. Quando a divergência entre os documentos referidos no número 1 e o clausulado do presente 

contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos e aceites pelo 

Contraente Público.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Décima Sexta - Foi designado pelo Contraente Público, nos termos e para os efeitos 

do disposto no artigo 290.º-A do Código dos Contratos Públicos, gestor do contrato a Dra. Rita 

Cruz.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Décima Sétima - 1. As notificações e comunicações entre os Contraentes relativas à 

fase de execução do presente contrato devem ser efetuadas por correio eletrónico para os 

seguintes endereços:------------------------------------------------------------------------------------------ 

- MUNICÍPIO DE LOURES: rita_cruz@cm-loures.pt; ---------------------------------------------- 

- V.A. TOUR OPERADOR, UNIPESSOAL, LDA.:………..@................... ---------------------- 

2. Qualquer alteração das informações de contacto contidas no presente contrato deve ser 

comunicada aos contraentes.--------------------------------------------------------------------------------- 

Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus representados, aceitam o presente contrato 
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M U N I C Í P I O  D E  L O U R E S  
  

C Â M A R A  M U N I C I P A L  
 

nas condições exaradas.------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Segundo Contraente foram exibidos os seguintes documentos:------------------------------ 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 293/2021 

 

 

 

“UNIDADE DE EXECUÇÃO DO REGATINHO – 1” 

 

 

 



  

ESTUDO URBANÍSTICO DE ENQUADRAMENTO 

EIXO LOGÍSTICO DOS TOJAIS – SUOPG - 12 

PROPOSTAS DE DELIMITAÇÃO DE UNIDADES DE EXECUÇÃO - PINTÉUS 

 

 

DPGU - DPU 
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ENQUADRAMENTO DO ESTUDO URBANÍSTICO 
 

CARATERIZAÇÃO DA ÁREA DELIMITADA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO/INTERVENÇÃO - UNIDADES DE EXECUÇÃO 

                         Base: Ortofotomapa (s/escala) 

DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
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COORDENAÇÃO GERAL: 

Vereador: Engenheiro Tiago Matias 

Diretor do DPGU: Arquiteto Luís Carvalho 

Chefe de Divisão: Arquiteta Ana Paula Félix 

 

EQUIPA TÉCNICA:  

Henrique Rocha Henriques, Arquiteto 

Orlando Bonfim, Engenheiro  

Zélia Serra, apoio administrativo  
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INTRODUÇÃO   
 

A área territorial do Município de Loures, no âmbito da estrutura do Plano Diretor Municipal 

de Loures (PDML) está compreendida por cinco unidades Operativas de Planeamento e Gestão 

(UOPG) e 24 Subunidades Operativas de Planeamento e Gestão (SUOPG), com o intuito de 

estabelecer os critérios e orientações estratégias para a estruturação e organização do território.  

Neste contexto, a proposta do estudo de enquadramento urbanístico insere-se  nas linhas 

estratégicas da UOPG D - Eixo Logístico e na SUOPG 12 – Tojais, tendo como princípios basilares 

o contributo para a consolidação dos polos de logística e de indústria e terciário dos Tojais, 

contribuindo de forma eficaz para o desenvolvimento urbano, sustentado essencialmente nos 

princípios e objetivos inerentes à programação das atividades económicas, assumindo um papel 

integrador e complementar para o fortalecimento da rede viária e da acessibilidade estrutural.   

A execução da área de estudo será feita através de unidades de execução, conforme 

determina o PDM para a SUOPG. As unidades de execução deverão ser delimitadas nos termos 

do RJIGT recorrendo a um dos sistemas aí previstos, com configuração ajustada aos critérios 

desse diploma, à estratégia municipal para o desenvolvimento desta área e às intenções e 

iniciativas dos proprietários das parcelas abrangidas.  

O estudo urbanístico desenvolve-se no âmbito da proposta de Unidade de Execução do 

Regatinho, localizada em Pintéus na União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal. 

A área integra o principal eixo de atividades económicas dos Tojais, surgindo da necessidade de 

efetuar uma abordagem de um estudo urbanístico com uma componente teórica/prática que 

incorpora cada unidade proposta.  

O exercício consistiu em alcançar uma visão geral das caraterísticas urbanísticas que 

consagram a realidade atual do conjunto das áreas de atividades económicas delimitadas e 

existentes, recorrendo ao trabalho de campo que permitiu o reconhecimento/levantamento das 

parcelas cadastrais identificadas e da estrutura rodoviária existente (acessibilidade). Pretendeu-

se demonstrar tecnicamente, nos diversos domínios de intervenção, a sua exequibilidade 

plasmada na elaboração dos esquemas de caraterização resultantes do tratamento da informação 

recolhida na análise técnica do conteúdo dos dados apurados, que possibilita o desenho de um 
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cenário transversal quer a nível quantitativo, quer a nível qualitativo, de forma a especificar os 

critérios que sustentam o desenvolvimento da solução urbanística a preconizar.  

Com estes resultados apurados, pretende-se evidenciar a estratégia inerente à solução 

proposta, fator determinante para a abordagem com todos os agentes envolvidos neste processo.   
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METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada teve por base as orientações definidas nas diversas reuniões 

realizadas ao nível do departamento (DPGU), com o intuito de determinar os critérios a definir no 

contexto da estratégia de planeamento urbano inserida do instrumento de programação que 

permitirá adotar/suportar a solução urbanística consagrada na proposta de estudo enquadrada da 

linha de orientação do PDML ao abrigo nos artigos 190.º a 193.º que será alvo de discussão 

pública.   

Como premissa para atingir os objetivos propostos decidiu-se criar um cenário de caráter flexível 

que consistiu, numa primeira fase, na delimitação de duas propostas de unidades de execução 

com designação alfanumérica (AI e AII) que, dada a sua flexibilidade, permitirá uma reformulação 

das propostas admitindo, inclusivamente, um aumento caso assim se justifique.  

Os polígonos de delimitação poderão sofrer alterações/ajustes em resultado do interesse dos 

proprietários de forma a não comprometer a exequibilidade das operações urbanísticas, desde 

que assegurem a funcionalidade de interligação entre as unidades e  garantindo a acessibilidade 

às diversas parcelas que compõem a estrutura cadastral e que integram a área de estudo 

determinada pela solução urbanística a preconizar, com base nos critérios urbanísticos estipulados 

para as áreas de intervenção, sustentando a viabilização/funcionalidade da composição da 

infraestrutura a implantar em cada área da unidade de execução, resultando essencialmente da 

análise in situ.         

A formatação/materialização dos diversos critérios originou a criação de um 

modelo/cenário de caraterização estruturado de acordo com as linhas de orientação subjacentes 

ao desenvolvimento deste estudo, para efeitos do levantamento cadastral, eixos viários existentes 

(acessibilidade) e integração no contexto estratégico para o eixo de atividades económicas dos 

Tojais, elementos considerados fundamentais e relevantes para a demonstração da constituição 

de cada unidade de execução. 

O modelo adotado foi estruturado com a identificação de um ID, constituído pela 

designação alfanumérica, sendo que a parte alfa identifica ambas as unidades e a parte numérica 

diferencia o critério da operacionalidade que integra essa proposta.  
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Importa destacar que cada análise foi executada no contexto de cada unidade de 

execução, tendo sido atribuída uma numeração inicial distinta das restantes, sendo que cada 

unidade tem sempre uma numeração inicial correspondente à sua delimitação e ordem de 

execução.   

O objetivo deste estudo é proceder, numa primeira fase, à delimitação da unidade de 

execução AI de forma a aferir e garantir os principais pontos fortes em termos de enquadramento 

nas vertentes de funcionalidade, localização/acessibilidade e exequibilidade no contexto da 

estratégia delimitada no âmbito do PDML para o eixo de atividades económicas do Tojais.  
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O presente estudo, realizado no âmbito da delimitação das unidades de 

execução, versou na sintetização da caraterização territorial demonstrada 

nas especificações das imagens/plantas gráficas que ilustram a estratégica 

subjacente ao objetivo definido em função da realidade existente e do 

conteúdo programático da SUOPG 12.     
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1. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

FIG. I -   LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO - Base: Ortofotomapa (s/escala) 

 

FIG.II - DELIMITAÇÃO DA ÁREA OBJECTO DE ESTUDO - PLANTA DE ORDENAMENTO DO PDML 

                                                                                                                 Base: PDM de Loures (s/escala) 

 

  

40392m² 
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2. ENQUADRAMENTO NO PDM DE LOURES 

 

 

FIG.III - ENQUADRAMENTO NO PDML – CLASSIFICAÇÃO DO SOLO -  Base: PDM de Loures (s/escala) 

 

 

SOLO URBANIZÁVEL - QUADRO DE ÁREAS 

 

ESPAÇOS DE ATIVIDADES ECONÓMICAS INDÚSTRIA E TERCIÁRIO 

27.516m² 

      

ESPAÇO DE INDÚSTRIA E TERCIÁRIO A REESTRUTURAR 

12 876m² 

    

 

 

 

TOTAL = 40392m² 
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3. PROGRAMAÇÃO ESTRATÉGICA 

 

 
OBJECTIVOS E PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

SUOPG 12 – TOJAIS 

Objetivos: 

a) Reabilitação do núcleo antigo de Santo Antão do Tojal e do antigo núcleo de São Julião do 

Tojal, através da conservação da escala dos aglomerados, recuperação do seu património 

histórico, da valorização dos largos e praças originários do tecido urbano, bem como da contenção 

dos perímetros urbanos com o limite da Várzea, onde os espaços de transição entre o urbano e o 

agrícola assumem especial importância;  

b) Criação de um tecido empresarial emergente, através da concretização das áreas urbanizáveis, 

de indústria e terciário e consolidação das existentes, apoiada na definição da rede viária 

estruturante e na beneficiação da rede viária existente; 

 c) Concretização dos espaços residenciais de colmatação, promovendo áreas habitacionais 

qualificadas, de tipologia diversificada e ajustadas à escala dos aglomerados onde se inserem, 

que complementem as necessidades do tecido empresarial emergente;  

d) Concretização da estrutura ecológica urbana, atribuindo-lhe um papel relevante na ordenação 

do urbano-industrial;  

e) Intervenção no solo urbanizado a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e às áreas 

suscetíveis de reconversão, diligenciando no sentido da sua qualificação e integração no tecido 

urbano envolvente; 

 f) Concretização dos equipamentos previstos e expansão dos existentes.  

g) Concretização da área a colmatar e área de Equipamentos e Outros Usos de Interesse Público, 

que integra a Quinta da Bandeira e Quinta Pequena, através de unidade de execução, 

considerando os seguintes objetivos específicos e parâmetros urbanísticos:  

• Criar uma área de construção de muito baixa densidade que garanta uma transição equilibrada 

entre o espaço rural e urbano, promovendo uma área habitacional qualificada e ajustada à escala 

do aglomerado onde se insere; 
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 • Cedência ao Município da área qualificada como Equipamentos e Outros Usos de Interesse 

Público;  

• Índice de edificabilidade máximo 0,20;  

• Índice de permeabilidade mínimo – 0,70; 

 • Densidade habitacional – 6 fogos/ha;  

• N.º máximo de pisos – 2.  

 

PARÂMETROS URBANÍSTICOS: 

 a) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de 

acordo com os critérios estabelecidos no artigo 197.º; 

 b) O plano de pormenor ou unidades de execução deverá fixar índices de cedência média de 

acordo com os critérios estabelecidos no artigo 198.º, não podendo estes índices ser inferiores a 

0,60.  

 

FORMA DE EXECUÇÃO: 

Plano de pormenor ou unidade de execução. 
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4. CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO/ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO. 

 

A área de estudo está classificada pelo PDM em solo urbano (4.03 ha), distribuído entre os 

espaços de atividades económicas - de indústria e terciário a reestruturar (1.27 ha), e os espaços 

urbanizáveis de indústria e terciário (2.75 ha). 

 

As categorias de espaço abrangidas pela área de estudo estão regulamentadas da seguinte forma: 

 

SOLO URBANIZÁVEL 

ESPAÇOS DE ATIVIDADES ECONÓMICAS 

 

ARTIGO 115.º 

Âmbito e Identificação 

1 – Os espaços urbanizáveis de atividades económicas correspondem a áreas de expansão do 

tecido urbano, com dominância de atividades económicas.  

2 – Pretende-se o desenvolvimento destas áreas, através da sua programação com funções 

dominantemente de atividades económicas em articulação com os usos compatíveis. 

 3 – Os espaços de atividades económicas integram as seguintes subcategorias:  

a) Indústria e terciário;  

b) Ciência e tecnologia.  

Subsecção I 

INDÚSTRIA E TERCIÁRIO  

 

ARTIGO 116.º 

Âmbito, Objetivos 

As áreas urbanizáveis de indústria e terciário correspondem aos espaços destinados à expansão 

de atividades económicas com dominância de funções industriais, logísticas, micrologísticas, 

terciário e operações de gestão de resíduos, de tipologias diferenciadas, a desenvolver de forma 

programada. 

ARTIGO 117.º 
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Usos 

 Nas áreas urbanizáveis de indústria e terciário aplicam-se os usos definidos no artigo 77.º, com 

exceção do uso habitacional, que não é compatível com esta qualificação de espaço. 

ARTIGO 77.º 

Usos 

1 – Nas áreas consolidadas de indústria e terciário consideram-se dominantes os seguintes usos:  

a) Indústria;  

b) Terciário;  

c) Logística e micrologística;  

d) Operações de gestão de resíduos.  

2 – Consideram-se compatíveis os seguintes usos:  

a) Habitação;  

b) Estabelecimentos hoteleiros;  

c) Equipamentos de utilização coletiva.  

3 – Nas operações de loteamento é permitida a compatibilidade referida na alínea a) do n.º 2, 

mediante cumprimento cumulativo das seguintes condições:  

a) a área a afetar a esse uso confine com perímetro habitacional;  

b) não existam ou se prevejam indústrias do tipo 1 na área remanescente da parcela a lotear ou 

nas áreas adjacentes.  

4 – Nas operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento, é permitida a total 

afetação aos usos previstos nas alíneas b) ou c) do n.º 2, mediante o cumprimento cumulativo das 

seguintes condições:  

a) não se prevejam ou existam indústrias do tipo 1 e 2 nas áreas adjacentes;  

b) não resultem inconvenientes após ponderação dos respetivos impactes e adequabilidade do 

uso sobre o tecido urbano envolvente. 
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ARTIGO 118.º 

Regime de Edificabilidade 

 1 – Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, nas operações de loteamento aplicam-

se os seguintes parâmetros urbanísticos:  

a) Índice de edificabilidade máximo - 0,70;  

b) Índice de permeabilidade mínimo – 0,25;  

c) Índice máximo de ocupação – 50%;  

d) Altura máxima da fachada – a das áreas envolventes não podendo exceder 24 m de altura. 

 2 – Caso se preveja uma total afetação ao uso terciário, o índice de edificabilidade máximo 

previsto na alínea a) do número anterior é substituído por 0,80. 

3– Caso se preveja a total afetação aos usos industrial, logística, micrologística e operações de 

gestão de resíduos, o índice previsto na alínea a) do número anterior é substituído pelo índice 

volumétrico de 5 m3 /m2.  

 

Subsecção III 

INDÚSTRIA E TERCIÁRIO A REESTRUTURAR  

 

ARTIGO 82.º 

Âmbito e Objetivos 

1 – As áreas de indústria e terciário a reestruturar são dominantemente ocupadas por funções 

industriais, terciárias, de logística, micrologística ou operações de gestão de resíduos, 

correspondendo a tecidos urbanos existentes, desqualificados e deficitários, carentes de 

intervenções estruturadoras e qualificadoras do espaço urbano.  

2 – Pretende-se a reestruturação destas áreas através da introdução de novos elementos 

estruturadores do tecido urbano e de intervenções que promovam a demolição de elementos 

degradados ou dissonantes, substituição de usos obsoletos e a melhoria do sistema viário, dos 

equipamentos e espaços verdes.  
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ARTIGO 83.º 

Usos 

Nas áreas de indústria e terciário a reestruturar aplicam-se os usos definidos no artigo 77.º. 

 

ARTIGO 77.º 

Usos 

 1 – Nas áreas consolidadas de indústria e terciário consideram-se dominantes os seguintes usos:  

a) Indústria;  

b) Terciário;  

c) Logística e micrologística; 

d) Operações de gestão de resíduos.  

2 – Consideram-se compatíveis os seguintes usos: 

 a) Habitação; 

 b) Estabelecimentos hoteleiros;  

c) Equipamentos de utilização coletiva.  

3 – Nas operações de loteamento é permitida a compatibilidade referida na alínea a) do n.º 2, 

mediante cumprimento cumulativo das seguintes condições:  

a) a área a afetar a esse uso confine com perímetro habitacional;  

b) não existam ou se prevejam indústrias do tipo 1 na área remanescente da parcela a lotear ou 

nas áreas adjacentes.  

4 – Nas operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento, é permitida a total 

afetação aos usos previstos nas alíneas b) ou c) do n.º 2, mediante o cumprimento cumulativo das 

seguintes condições:  

a) não se prevejam ou existam indústrias do tipo 1 e 2 nas áreas adjacentes;  

b) não resultem inconvenientes após ponderação dos respetivos impactes e adequabilidade do 

uso sobre o tecido urbano envolvente. 
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ARTIGO 84.º 

Regime de Edificabilidade 

1 – Nestas áreas aplica-se o regime de edificabilidade definido no artigo 78º 2 – Nas áreas a 

reestruturar o índice de edificabilidade máximo pode ser majorado para 1, o índice de 

permeabilidade mínimo pode decrescer até 0,10 e o índice de ocupação máximo pode ser 

majorado até 70%, exclusivamente nos casos em que a especificidade técnica e económica exija 

uma área superior. 

 

ARTIGO 78.º 

Regime de Edificabilidade 

1 – Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, nas novas operações urbanísticas 

aplicam-se os seguintes parâmetros urbanísticos:  

a) Índice de edificabilidade máximo - 0,70;  

b) Índice de permeabilidade mínimo – 0,25;  

c) Índice máximo de ocupação – 50%;  

d) Altura da fachada máxima – a das áreas urbanas envolventes.  

2 – Nas operações de loteamento, caso se preveja a total afetação ao uso terciário, o Índice de 

edificabilidade máximo é de 0,80.  

3 – Nas operações de loteamento, caso se preveja a total afetação aos usos industrial, logística 

ou micrologística e operações de gestão de resíduos o índice previsto na alínea a) do n.º 1 é 

substituído pelo índice volumétrico de 5 m3 /m2.  

4 – Nas indústrias legalmente existentes, admite-se uma majoração de 15%, relativamente ao 

índice volumétrico definido no n.º 3, adotando-se os restantes parâmetros definidos no n.º 1, com 

carácter de recomendação.  

5 – A majoração de 15% prevista no número anterior aplica-se uma única vez, desde que se 

verifiquem as seguintes condições cumulativas: 

a). Prever-se a manutenção da atividade;  
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b) O projeto contemple uma reorganização espacial que se traduza numa melhoria dos aspetos 

ambientais, funcionais, de circulação e de estacionamento. 6 – As construções existentes, 

comprovadamente anteriores a 1994, que excedam os parâmetros previstos no n.º 1 e n.º 4, 

podem ser dispensadas do cumprimento dos mesmos, desde que tecnicamente fundamentado, 

sendo, nestes casos, autorizado o nivelamento pela altura da fachada da envolvente. 

 

Secção II  

GEODINÂMICA 

Riscos Naturais  

 

FIG. IV - PLANTA DE ORDENAMENTO – CARTA DE RISCOS AO USO DO SOLO I  

Base: PDM de Loures (s/escala) 
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ARTIGO 185.º 

Risco Sísmico 

1 – Nas obras de construção de edifícios, obras de arte e de infraestruturas de subsolo estão 

sujeitas à aplicação de medidas de resistência estrutural antissísmica. 

 2 – Relativamente à prevenção e redução da vulnerabilidade sísmica, devem ser observadas as 

relações entre as novas construções e a envolvente, nomeadamente no uso de materiais com 

comportamentos sísmicos distintos, bem como considerar as diferenças de volumetria, por serem 

fatores suscetíveis de aumentar a vulnerabilidade sísmica do conjunto edificado.  

3 – As obras de reabilitação de edifícios, de obras de arte e de infraestruturas do subsolo têm de 

integrar soluções de reforço estrutural que aumentem a sua resistência global a forças horizontais 

e manter as condições estruturais iniciais dos edifícios confinantes com o espaço intervencionado, 

de modo a garantir a continuidade dessa capacidade de resistência, tendo em conta os valores 

patrimoniais em presença em cada intervenção.  

4 – Nas áreas de muito elevado e elevado risco sísmico dos solos, identificadas na Carta de 

Riscos, a Câmara Municipal deverá solicitar à entidade interveniente estudos complementares 

geológicos, hidrogeológicos e geotécnicos de avaliação da capacidade estrutural do edifício que 

apresentem a definição de soluções técnicas compatíveis com as características do espaço em 

intervenção e condicionar as obras e trabalhos em razão desses estudos.  

5 – Os planos de urbanização e de pormenor devem fixar, em função do risco sísmico dos solos 

abrangidos, regras relativas à estrutura dos edifícios, de forma a aumentarem a capacidade de 

resistência global a forças horizontais, bem como restrições à alteração no interior dos edifícios e 

dos vãos das fachadas que alterem a resistência estrutural dos mesmos, identificar espaços 

públicos, equipamentos ou infraestruturas adaptáveis à utilização temporária dos diversos agentes 

de Proteção Civil, bem como garantir as condições de acessibilidade às operações de socorro. 
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 CONDICIONANTES I 

 

EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 

 
FIG. V - AEROPORTOS E AERÓDROMOS ZONA 8 –  PLANTA DE CONDICIONANTES I  

Base: PDM de Loures (s/escala) 

  

Não se verificaram condições a referir nas seguintes plantas de ordenamento e 

condicionantes, designadamente: 

• Planta de Ordenamento: Carta de Estrutura Patrimonial  

• Planta de Ordenamento: Carta de Estrutura Ecológica Municipal  

• Planta de Ordenamento: Carta de Riscos ao Uso do Solo II  

• Planta de Condicionantes: Reserva Ecológica Nacional 

• Planta de Condicionantes: Reserva Agrícola Nacional 

• Planta de Condicionantes: Recursos Naturais, Património Edificado e Atividades 

Perigosas   

  

ZONA – 8  

CONSULTA OBRIGATÓRIA 

(COTAS SUPERIORES A 245M) 
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5- MODELO ESQUEMÁTICO - ESTRATÉGIA URBANÍSTICA OPERATIVA 

 

 

FIG.VI - DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA PARA A ÁREA DE INTERVENÇÃO Base: PDM de Loures (s/escala) 

 

A delimitação da área de estudo visou a compreensão dos objetivos expressos da SUOPG 12 

Tojais, com a finalidade de promover o desenvolvimento das unidades de execução de acordo 

com as orientações necessárias para a concretização das operações urbanísticas que surjam 

nesta área de forma programada.  

A área de estudo prevê a delimitação de duas unidades de execução resultantes da filtragem das 

áreas restantes (por não permitir operacionalização devido à dimensão necessária para a 

urbanização e edificação nos moldes definidos pelo PDM).   

A delimitação das unidades de execução enquadradas por estudo de enquadramento visa a 

realização de operações urbanísticas apoiadas numa visão global e coerente da ocupação, uso e 

transformação do espaço.  

1785m² 

40392m² 

16387m² 
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FIG.VII - DEFINIÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO VS ÁREA DE ESTUDO Base: PDM de Loures (s/escala) 

 

A definição da área de intervenção constitui um elemento estruturante crucial para o 

desenvolvimento das linhas orientadoras a implantar no âmbito das pretensões particulares a 

preconizar nesta área.  

Tratando-se de parcelas não infraestruturadas e por implicar a criação de infraestruturas, foi 

reconhecida a necessidade de a intervenção ser suportada por uma solução de conjunto que, 

permitisse integrar o acesso rodoviário a todas as parcelas assim como todas as infraestruturas e 

espaços públicos qualificados necessários ao bom funcionamento. 

Esta é a razão pela qual, no âmbito do processo execução, as referidas parcelas de terrenos 

passaram a integrar um polígono qualificado nos termos do atual PDML como Solo Urbanizável 

“Industria e terciário a restruturar e espaço de atividades económicas industria e terciário”, para os 

quais se preconiza, no âmbito de unidades de execução, a respetiva concretização do 

desenvolvimento de soluções conjuntas. 

 

21447m² 

40392m² 
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6. CARATERIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE 

EXECUÇÃO  

 

 

FIG.VIII - DETERMINAÇÃO/CONSTITUIÇÃO DAS UNIDADES DE EXECUÇÃO Base: PDM de Loures (s/escala) 

 

A área integra-se na SUOPG 12 foi delimitada uma área de estudo ocupando uma superfície de 

4.03 ha, englobando a totalidade do solo urbanizado afeto a espaços de atividades económicas - 

de indústria e terciário a reestruturar, e espaços urbanizáveis de indústria e terciário. 

O critério subjacente à delimitação da área de intervenção teve por base uma visão de conjunto e 

as orientações especificas em sede do PDML para a classificação dos “espaços urbanizáveis e a 

restruturar” sendo áreas de programação estratégica preconizada através das operações 

urbanísticas que operacionalizam a transformação fundiária decorrente do 

processamento/materialização do instrumento da unidade de execução. 

A intenção de promover a delimitação consubstancia-se na necessidade de proceder à 

reformulação daquela área a e colmatar um espaço/área que apresenta uma estrutura urbana 

desarticulada e desconexa, resultante de várias intervenções de épocas distintas. O tecido urbano 

16399m² 

5048m² 

21447m² 
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circundante é fragmentado e disperso apesar de existirem edifícios relevantes do ponto vista da 

atividade económica e que sustentam alguma dinâmica envolvente nas diversas áreas 

empresariais existentes e mais qualificadas, pretendendo-se que este espaço contribua de uma 

forma positiva para integração e consolidação da melhoria das redes de infraestruturas, garantindo 

uma maior funcionalidade e acessibilidade neste tecido industrial.  

Perante o conhecimento já existente sobre a área de intervenção, bem como sobre os interesses 

públicos e privados, a delimitação desta UE propõe a execução de operações urbanísticas 

associadas à reconfiguração viária e às demais infraestruturas da área de intervenção, com 

objetivos programáticos que devem servir de matriz ao desenho urbano que se pretende 

implementar com a delimitação da unidade de execução AI.  

Neste sentido, apresenta-se uma proposta com visão de conjunto à escala adequada, com 

expressão relevante para a fixação de diversas atividades económicas compatíveis com o uso e 

estruturado com vias de acesso rodoviário devidamente dimensionadas à circulação de veículos 

pesados, garantindo ainda a criação de bolsas de estacionamento público e de percursos pedonais 

de continuidade com os existentes na envolvente.   
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7. DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA QUANTO À ESTRUTURA VIÁRIA VS ÁREA DE 
INTERVENÇÃO  

 

 

FIG.XIX - ESQUEMA ESTRATÉGICO - Base: PDM de Loures (s/escala) 

 

FIG.XX - IMAGEM ILUSTRATIVA DA PROPOSTA DA ESTRUTURA VIÁRIA PRINCIPAL A DEFINIR   

                                                                                                                 Base: PDM de Loures (s/escala) 

  

ESTRUTURA VIÁRIA - PRINCIPAL 

QUE DEVERÁ SER CONSTRUÍDA GARANTINDO O ACESSO ÀS PARCELAS ENVOLVENTES 

– NAS DIVERSAS FASES AI E AII.  

UE-AI  

UE-AII  

ESTRUTURA DEVERÁ SER 

DEFINIDA NAS OPERAÇÕES 

URBANISTICAS   

RETORNO A ESTUDAR  

INSERCÇÃO A ESTUDAR  



                                                                                                                   
 ESTUDO URBANÍSTICO  

                                                                                                                             PROPOSTAS DE DELIMITAÇÃO DE UNIDADES DE EXECUÇÃO  

 

            Câmara Municipal de Loures / Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística / Divisão de Planeamento Urbanístico      Página | 26 

ESQUEMA ILUSTRATIVO DOS PRINCIPAIS PONTOS DE CONFLITO  

 

 

FIG.XXI - ESQUEMA ILUSTRATIVO PLANEAMENTO DE ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES (POSSIBILIDADE 

DE RETORNO) (s/escala) 

  

No que respeita à proposta ilustrada, tem como ponto forte a possibilidade de articulação entre a 

principal rede viária existente (estrada de Pintéus) que permite assegurar a principal ligação à área 

de estudo e articulação com as áreas envolventes, permitindo uma correta acessibilidade e 

garantindo o circuito de entrada/saída resolvendo, aparentemente, os principais constrangimentos 

resultantes das eventuais operações urbanísticas identificadas em estudo para a envolvente que 

poderiam originar diversos pontos de conflito, conforme está identificado no esquema da FIG.XXI. 

  

- 
PONTOS DE CONFLITOS NA CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA  

EIXO VIÁRIO 

A CONSTRUIR  
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Para a execução da funcionalidade da operação urbanística deverá ser estabelecida como 

condição a criação/execução de um acesso viário que permita o acesso direto às parcelas que 

integram a área de estudo, possibilitando a funcionalidade quanto às inserções do ponto de 

entrada/saída das mesmas, facilitando a articulação com o acesso direto à estrada de Pintéus.  

Esta solução deverá ser implementada inicialmente com a execução da unidade AI, sendo 

posteriormente extensível a sua continuidade à unidade AII aquando da realização da mesma, 

ilustrada nas FIGS. XIX e XX, adotando um perfil tipo1 constituído por um eixo viário que possibilite 

a circulação do veículos pesados, admitindo ainda a eventual necessidade de bolsas de 

estacionamento público seguido de um passeio arborizado. Esta faixa deverá conter dois sentidos 

de forma a possibilitar a entrada/saída das atividades económicas existentes e propostas, ficando 

o sentido de viragem garantido no interior de cada parcela. Deverá assumir-se como uma estrutura 

com caráter flexível com um dimensionamento eficaz para cumprimento do seu objetivo e poderá 

ser pontualmente alargada ou estreitada em função de condicionamentos locais. 

Este acesso a definir deverá equacionar as hipóteses ilustradas demonstradas nos esquemas das 

FIG. XX E XXI de forma a possibilitar que o retorno (viragem) esteja assegurado de forma 

adequada e sem comprometer o funcionamento das unidades de atividades económicas 

existentes. As articulações viárias deverão ser definidas em função das necessidades das parcelas 

no âmbito da operacionalização urbanística garantindo a sua exequibilidade. Deverá garantir-se o 

acesso às parcelas já edificadas e às parcelas rústicas que não integram as primeiras unidades 

de execução a desenvolver. 

 

 

                                                      

1

 NOTA: Perfil tipo – Os parâmetros de dimensionamento para a rede viária têm de estar de acordo para o uso que se 

pretende (logística/industrial) de acordo com o regulamento do PDM de Loures, com o Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização de Loures e demais legislações aplicáveis.  
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8. PONTO DE INSERÇÃO – ACESSIBILIDADE    

 

No âmbito do estudo urbanístico, considerou-se a necessidade de implementação de uma 

estrutura viária / eixo estratégico sobre o qual se deverão desenvolver as diversas propostas a 

implantar nas unidades de execução, garantindo a acessibilidade a todas as parcelas que 

constituem e integram as unidades de execução, assim como às parcelas confinantes existentes.  

A concretização das unidades de execução AI e AII depreende da realização deste eixo viário, 

contextualizado no estudo, sendo este o principal mecanismo que permite a articulação entre as 

restantes áreas confinantes, considerando que é relevante a articulação com a parcela com 

identificação cadastral art.º 1.º conforme abaixo referenciado na foto I, que integra outra unidade 

que assume um carácter complementar na medida em que permite alargar o acesso direto ao 

principal eixo estruturante (Estrada de Pintéus), o que viabilizará as delimitações das unidades de 

execução propostas.  

A concretização deste acesso viário não pode ser dissociada do desenvolvimento das áreas de 

execução, pelo que haverá a necessidade de acordo para cedência dessa área para a realização 

da infraestrutura que viabiliza esta operação garantindo as normas regulamentares para as 

condições de acessibilidade na planificação da unidade AI conforme se demonstra através do  

registo fotográfico, foto II.         

 

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA A REFORMULAR - CONDIÇÃO PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE - FOTO I 

PARCELA ART. 1º 
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PRINCIPAL ACESSO/ENTRADA - ESTRADA DE PINTÉUS - FOTO II 

 

ACESSIBILIDADE EXISTENTE DAS PAREACELAS - FOTO III 
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ANEXO  

 

 EXTRATO DAS CARTAS DE ORDENAMENTO E CONDICIONANTES DO PDM DE LOURES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



°

PDM

-89157.43

-8
9

8
6

2
.7

9

08-06-2021

-87793.58

-8
8

1
9

5
.7

8

Solo RuralSolo Urbano

Solo Urbanizável - Espaços Residenciais
Habitacionais

Unidade Territorial
Norte-Agrícola!!

!

Divisão de Planeamento Urbanístico

PLANTA DE ORDENAMENTO

Classificação e Qualificação do Solo

Espaços Agrícolas e Florestais

Espaços afetos à Exploração de Recursos Geológicos

Espaços afetos a Atividades Industriais

Espaços Naturais

Aglomerados Rurais

Espaços de Ocupação Turística

Produção

Conservação

Uso Múltiplo

Áreas Agrícolas Prioritárias de Baixas Aluvionares

Outras  Áreas Agrícolas Prioritárias 

Espaços destinados a Equipamentos e Outras
Estruturas

Áreas de Infraestruturas Existentes e Propostas
Infraestruturas Aeroportuárias - Heliporto de Salemas

Outras Infraestruturas

Industrias Isoladas

Equipamentos - Parque Municipal de Montachique

Solo Urbanizado - Espaços Residenciais

Consolidadas Habitacionais

A Colmatar

Habitacionais a Reestruturar

Habitacionais a Reestruturar e Legalizar

A a C

A a F

Solo Urbanizado - Espaços de Atividades Económicas
Consolidadas de Indústria e Terciário

Consolidadas Terciárias

Industria e Terciário a Reestruturar

Terciárias a Reestruturar

Mistas a Reestruturar

Solo Urbanizado - Espaços de Uso Especial
Consolidadas de Equipamentos e Outros Usos de Interesse Público

Consolidadas Turísticas

Infraestruturas Aeroportuárias - Aeroporto de Lisboa

Interface de Mercadorias da Bobadela

Outras Infraestruturas

Solo Urbanizado - Espaços Verdes
Verde de Protecção e Enquadramento

Verde de Recreio e Lazer

Verde Misto

A a C

Solo Urbanizável - Espaços de Atividades Económicas

Ciência e Tecnologia

Indústria e Terciário

Solo Urbanizável - Espaços de Uso Especial
Equipamentos e Outros Usos de Interesse Público

Solo Urbanizável - Espaços Verdes
Verde de Recreio e Lazer

Áreas de Requalificação Ambiental

Manutenção Condicionada

Estatuto de manutenção condicionada

Rede Viária

Transporte público em sítio próprio

Sistemas de Circulação e Mobilidade
Rede Viária Arterial

Rede Ferroviária Pesada

Interfacesò(FI

Proposta com espaço canal

Proposta sem espaço canal

Existente

Limites Administrativos
Limite de Freguesia (CAOP2013)

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator 

Escala 1/10 000

Sistema de georreferência ETRS89/PTTM06
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Conjuntos de Valor Patrimonial
Conjuntos Urbanos

Núcleo Antigo

Elementos de Valor Patrimonial

Valores Arqueológicos

Grau 1

Grau 1 - Áreas

Grau 28

Grau 2 - Áreas

8

Valores Isolados

0 Valores Isolados

Valores Isolados - Áreas

Imóveis Classificados ou em Vias
de Classificação

Monumento Nacional

Imóvel de Interesse Público

Monumento de Interesse Público

Monumento de Interesse Municipal

Imóvel em Vias de Classificação

Sítio de Interesse Público

"¹§

#]

#\

#\

#\

Imóveis Classificados ou em Vias
de Classificação - Áreas

Zona de Protecção de Imóveis Classificados

Valores com Interesse Paisagístico

Percursos Culturais e de Recreio

Antiga Estrada Militar

Caminho  Loures - Lousa

Caminho Loures - Montemor

Caminho Lousa - Vila de Rei

Caminho Ribeirinho

Caminho Sacavém - Apelação

Caminho das Costeiras

Caminho de Fátima

Caminho do Povo

Caminho do Trancão

Caminho dos Aglomerados Rurais

Estrada do Forte

Caminho Sacavém - Santa Iria da Azóia

Áreas de Paisagem de Valor Cultural

Bolores-Migarrinhos

Vale e Encosta Nascente de Lousa

Paisagem Compartimentada de Casainhos

Ribeira de Casainhos

Serra de Água

Vale Encaixado do Trancão

Vale Nogueira

Vale do Pequeno Trancão e Envolvente do Freixial

Varzea e Encosta Poente de Vila Nova

Vinhas de Bucelas

Y

Quintas

Quintas e Casais com interesse cultural e de recreio

PLANTA DE ORDENAMENTO

Carta de Estrutura Patrimonial

Limites Administrativos
Limite de Freguesia (CAOP2013)

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator 

Escala 1/10 000

Sistema de georreferência ETRS89/PTTM06

Divisão de Planeamento Urbanístico



°

PDM

-89157.43

-8
9

8
6
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1
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5
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Nível localNível Nacional e Internacional

PLANTA DE ORDENAMENTO

Carta de Estrutura Ecológica Municipal

Ligações / Corredores Vitais

Estrutura Ecológica Urbana

Áreas Vitais

Região Demarcada do Vinho de Bucelas

!!
!!

!!!!!!! !
! !!!!!!!

Valores Naturais 
Nível Regional

!

! !!!! Área Estruturante Primária

Ligação / Corredor Estruturante Primário

Rede Primária

Rede Secundária

Áreas Estruturantes Secundárias

Corredores Estruturantes Secundários

Limites Administrativos

Limite de Freguesia (CAOP 2013)
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Riscos Naturais

Hidrologia

Zonas Ameaçadas pelas Cheias

Zonas de Ocupação Edificada Condicionada do tipo I

Zonas de Ocupação Edificada Condicionada do tipo II

Zonas de Ocupação Edificada Proibida

Geodinâmica

Muito Elevado

Elevado

Moderado

Risco Sísmico

Instabilidade de Vertentes

PLANTA DE ORDENAMENTO

Carta de Riscos ao Uso do Solo I

Limites Administrativos
Limite de Freguesia (CAOP2013)Troços Críticos - Cheias Urbanas

Inundação por Tsunami

Elevado! ! ! !

Moderado
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PLANTA DE ORDENAMENTO

Carta de Riscos ao Uso do Solo II

Limites Administrativos
Limite de Freguesia (CAOP2013)

Riscos Mistos

Classificação Acústica

Áreas de Risco de Incêndio

Áreas de Erosão Hidrica do Solo

Zonas Mistas

Zonas Sensíveis

Zonas de conflito
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Sub-Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (SUOPG)

Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG)

UOPG A - Norte

UOPG D - Eixo Logístico dos Tojais

UOPG C - Loures 

UOPG B - Várzea e Costeiras

UOPG E - Oriental

PLANTA DE ORDENAMENTO

Carta de Programação Estratégica

1 - Núcleo Antigo de Bucelas

2 - Área a Norte de Bucelas

3 - Freixial

4 - Cabeço da Rosa

5 - Tocadelos

6 - Murteira / Mato Antão / Casal da Serra

7 - Pólo de Atividades Económicas Sete Casas

8 - Zona Nascente de Loures

9 - Quinta do Correio Mor

10 - Sto António dos Cavaleiros

11 - Frielas

Limites Administrativos

Limite de Freguesia (CAOP2013)

12 - Tojais

13 - Arneiro

14 - Unhos

15 - Camarate

16 - Fetais

17 - Prior Velho / Qta da Serra

18 - Sacavém / Prior Velho / Moscavide

19 - Quinta da Vitória

20 - Ribeira da Apelação

21 - Quartel de Sacavém

22 - Plataforma Ribeirinha

23 - Quinta dos Remédios

24 - Ampliação do PUSIA

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator 

Escala 1/10 000

Sistema de georreferência ETRS89/PTTM06

Divisão de Planeamento Urbanístico



°

PDM

-89157.43

-8
9

8
6

2
.7

9

08-06-2021

-87793.58

-8
8

1
9

5
.7

8 Reserva Ecológica Nacional

Zonas ribeirinhas, águas de interiores e áreas de infiltração máxima ou de apanhamento

Cabeceiras de linhas de água

Lagoas, suas margens naturais e zonas húmidas adjacentes e faixa de proteção

Paul das Caniceiras

Zona costeira

Estuário do Tejo 

Sapais

Zonas declivosas

Escarpas e outras áreas de suscetibilidade geológica

Áreas com risco de eroão

Áreas de máxima infiltração

Estuário do Tejo - Faixa de proteção 100m

Paul das Caniceiras - Faixa de proteção 100m

Zonas ameaçadas pelas cheias

Leitos de cursos de água a integrar na REN

Áreas de elevada suscetibilidade geológica

PLANTA DE CONDICIONANTES

Reserva Ecológica Nacional

Escarpas

Escarpas - Faixas de proteção 50m

Troços de cursos de água canalizados sujeitos à servidão do domínio hídrico

Cursos de água apenas sujeitos à servidão do domínio hídrico

Propostas de Exclusão - Áreas efectivamente já comprometidasC1

Propostas de Exclusão - Áreas para satisfação de carências existentes E1

Exclusões

Limites Administrativos
Limite de Freguesia (CAOP2013)
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Reserva Agrícola Nacional

Áreas integradas na RAN Líquida

PLANTA DE CONDICIONANTES

Reserva Agrícola Nacional

Limites Administrativos

Limite de Freguesia (CAOP2013)

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator 

Escala 1/10 000

Sistema de georreferência ETRS89/PTTM06

Divisão de Planeamento Urbanístico



PLANTA DE CONDICIONANTES I
Equipamentos e Infraestruturas

°
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Drenagem de Águas Residuais

! Colector existente

Redes de Transporte e Distribuição de Energia Eléctrica

Muito Alta Tensão (>110Kv) - concessionária: REN

Alta Tensão (<110Kv) - concessionária: EDP

Subestações da Rede Eléctrica 

Gasodutos
)D Gasoduto de 1º Escalão

Gasoduto de 2º Escalão)D

LINHAS220KvZ

SUBESTAÇÃO

LINHA60KvZ

Z LINHAS400Kv

LINHAS150KvZ

Média e Alta Tensão"d)

Muito Alta Tensão"d)

Telecomunicações

Radio Farol VOR de Lisboa

Centros Radioelétricos da Estação Remota de Seves

Feixe Hertziano de Ligação dos Centros Radioelétricos de
Lisboa e Montejunto 

Area de Jurisdição da Administração do
Porto Lisboa (APL)

Marcos Geodésicos

Zona Secundária

Zona de Libertação Secundária 1 da Estação Remota de Serves

Zona de Libertação Secundária 2 da Estação Remota de Serves

Limite de Jurisdição 

$y

Zona de Libertação Primária da Estação Remota de Serves

Zona Primária

#

)N

Rede Ferroviária

Rede Ferroviária Convencional

Infraestruturas

- SMAS

- EPAL

Recintos
! Adutor

Equipamentos
Defesa Nacional

Servidões Militares
Aeronáutica

Radioeléctrica

Terrestre

Abastecimento de Água

Estradas e Caminhos Municipais

Caminho Municipal

Estrada Desclassificada - Sob Jurisdição da Autarquia

Rede Viária
Rede Rodoviária Nacional, Estradas Regionais
e Estradas Desclassificadas

Túnel

Itinerário Principal
IP

Itinerário Complementar
IC

Estrada RegionalER

Estrada Desclassificada - Sob Jurisdição
da Estradas de Portugal

Área de Maior Risco Estatístico de Acidentes

Zona 3 - Sector 3A1

Zona 8 - Consulta Obrigatória (cotas superiores a 245)

Zona 6 - Consulta Obrigatória (cotas superiores a 145)

Zona 5 - Consulta Obrigatória

Zona 3 - Sector 3A2

Zona 3, Sector 3D1

Zona 1 - Zona de Ocupação 1

Zona 3 - Sector 3D2

Zona 7 - Consulta Obrigatória (cotas variáveis a 5%)

Outer-marker

Reservatório de Água e Instalação ElevatóriaBCEEA

Quartel da Encarnação

Estações Elevatórias

Estação de Tratamento de Águas ResiduaisXYRATE

BCEEA

Estrada NacionalEN

Estrada MunicipalEM

Aeroportos e Aeródromos

Limite atual do Aeroporto de Lisboa")

e

Limite de Freguesia (CAOP2013)

""t

Edificios Públicos e outras construções
de interesse público

Hospital de Loures®v
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PLANTA DE CONDICIONANTES II
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Recursos Naturais, Património Edificado
e Atividades Perigosas

Recursos Naturais
Recursos Hídricos
Domínio Hídrico

Zonas Ameaçadas pelas Cheias

Recursos Geológicos
" Massas Minerais (pedreiras) - áreas licenceadas

Área Cativa e de Reserva (Alhandra/Vila Franca de Xira)
(

* *

*

Recursos Agrícolas e Florestais

Aproveitamento Hidroagrícola no Concelho

Árvores e Arvoredo de Interesse Público

Povoamento de Sobreiro

Rede de Defesa da Floresta contra Incêndios

Povoamentos Florestais percorridos por Incêndios

Recursos Ecológicos
Rede Natura 2000

Zona de Proteção Especial do Estuário do Tejo

N

N

q

q q qq

qq

Atividades Perigosas
Estabelecimentos com produtos explosivos

Estabelecimentos com substâncias perigosas

Instituto Tecnológico e Nuclear

Residuos Sólidos Urbanos

Zona envolvente ao reactor!!¶

.. .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. .
Zona non aedificandi

Zona condicionada

Aterro Sanitário

Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos")Ñ

ACP - Artigos de Caça e Pesca")Ñ

Limite de Freguesia (CAOP2013)

Cursos de água

Cursos de água canalizados

Dominio Público Marítimo

Bela-Sombra (Bobadela)"www@

Oliveira Centenária (Bobadela e Santa Iria da Azoia)

Carvalho-cerquinho Centenário (Lousa)"¾
Lagunária (Portela)"§

"Â

Palmeira-das-Canárias (Bobadela) - alameda"O

Formações Naturais e Semi-Naturais

Áreas ardidas 2005-2014 em Povoamento Florestal
para efeitos de aplicação do DL nº 55/2007r

r

Rede de Pontos de Água - servidão

Rede de Vigilância e Detecção de Incêndios - servidão

.b(

.b(

Áreas Ardidas (2005-2014)

Património Edificado

Paióis)"E

Área de Proteção dos Paióis

Imóveis Classificados
Monumentos Nacionais / Imóveis de interesse Público /
Monumentos de Interesse Público

Monumentos de Interesse Municipal

Imóveis em vias de Classificação

Zona de Proteção dos Imóveis Classificados ou
em Vias de Classificação

#\

!(¹

#]
Sítios de Interesse Público
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CARTA DE RUÍDO
- Situação Atual -

Ruído Noturno
(Ln)
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9 Níveis de Ruído  - Ln dB (A)

Inferior a 45

45   -   50

50   -   55

55   -   60

60   -   65

65   -   70

70   -   75

75   -   100

Limite de Freguesia (CAOP2013)

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator 
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Sistema de georreferência ETRS89/PTTM06

Data da Informação Maio 2008

Fonte IST- CAPS "Carta de Ruído de Loures"
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CARTA DE RUÍDO
- Situação Atual -

Ruído Diurno - Entardecer - Noturno
(Lden)
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9 Níveis de Ruído  - Lden dB (A)

Inferior a 45

45   -   50

50   -   55

55   -   60

60   -   65

65   -   70

70   -   75

75   -   100

Limite de Freguesia (CAOP2013)
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Data da Informação Maio 2008

Fonte IST- CAPS "Carta de Ruído de Loures"
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CARTA DE RUÍDO
- Situação Prospetiva -

Ruído Noturno
(Ln)
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Inferior a 45

45   -   50

50   -   55

55   -   60

60   -   65

65   -   70

70   -   75

75   -   100

Limite de Freguesia (CAOP2013)
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Data da Informação Março 2015
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Limite de Freguesia (CAOP2013)
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CARTA DE RUÍDO DE LOURES
Ruído Diurno - Entardecer - Nocturno

Legenda

Níveis de Ruído 
dB(A)

Inferior a 45

45 - 50

50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 - 70

70 - 75

Superior a 75
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1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL 
 

A área territorial do Município de Loures, no âmbito da estrutura do Plano Diretor Municipal de 

Loures (PDML) está compreendida por cinco unidades Operativas de Planeamento e Gestão 

(UOPG) e 24 Subunidades Operativas de Planeamento e Gestão (SUOPG), com o intuito de 

estabelecer os critérios e orientações estratégias para a estruturação e organização do território.  

Neste contexto, e atendendo à ausência de plano de pormenor ou de plano de 

urbanização para a área em causa, a pretensão visa a delimitação de uma unidade de execução 

para uma parte do território integrada na unidade operativa de planeamento e gestão de Loures 

UOPG D, - Eixo Logístico e na SUOPG 12 – Tojais, tendo como princípios basilares o contributo 

para a consolidação dos polos de logística e de indústria e terciário dos Tojais, contribuindo de 

forma eficaz para o desenvolvimento urbano, sustentado essencialmente nos princípios e objetivos 

inerentes à programação das atividades económicas, assumindo um papel integrador e 

complementar para o fortalecimento da rede viária e da acessibilidade estrutural, conforme 

determina o Regulamento do Plano Diretor Municipal de Loures (RPDM). 

Nos termos do disposto no artigo 193º do RPDM vem o requerente solicitar o pedido de delimitação 

de unidade de execução por iniciativa particular (proprietário) submetido e registado com o n.º de 

E/25087/2021.    

Para o efeito, decorrendo igualmente do previsto nos artigos 110.º e 111.º do RPDM e 

considerando que a pretensão se insere em solo urbanizável, verifica-se que a programação da 

urbanização, na ausência de planos de urbanização ou de planos de pormenor, se processa 

através de delimitação de unidade de execução. A proposta de delimitação depende da 

observação das disposições definidas nos princípios orientadores de organização e ocupação da 

operação urbanística, definidos no presente documento e designado por Termos de Referência. 

Previamente à sua aprovação, a Câmara Municipal de Loures promoverá um período de discussão 

pública, em termos análogos aos previstos para plano de pormenor, nos termos previstos no n.º 

4, do artigo 148.º do RJIGT. 

O objetivo desta proposta é proceder à delimitação da unidade de execução contextualizada no 

estudo urbanístico de enquadramento complementar de forma a aferir e garantir os principais 

pontos fortes em termos de enquadramento nas vertentes de funcionalidade/enquadramento, 
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localização/acessibilidade e exequibilidade no contexto da estratégia delimitada no âmbito do 

PDML para o eixo de atividades económicas do Tojais.  

 

2. CARACTERIZAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO PARA A DELIMITAÇÃO DA UE 

 

A programação e execução do Plano Diretor Municipal de Loures (PDM) tem definido um conjunto 

de unidades territoriais fundamentais, designadas por Unidades Operativas de Planeamento e 

Gestão (UOPG) com objetivos delineados para a sua concretização, compreendendo áreas a 

sujeitar a plano de urbanização, de pormenor ou a unidades de execução. 

 Em consonância com os termos definidos no artigo 148.º do RJIGT e, ainda, com o disposto no 

artigo 191º do RPDM, as unidades de execução podem corresponder a uma UOPG, à área 

abrangida por plano de urbanização ou por plano de pormenor ou parte desta, que no caso se 

identifica como parte da UOPG D, delimitada na Carta de Programação Estratégica. 

A área a delimitar abrange uma superfície de 5048.10 m2 localizada em Pintéus, na União das 

Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal. A área integra o principal eixo de atividades 

económicas dos Tojais, surgindo da necessidade de efetuar uma abordagem de um estudo 

urbanístico com uma componente teórica/prática que incorpora a unidade proposta.  

A delimitação de uma unidade de execução (UE), como instrumento de execução do PDM decorre 

nos termos do artigo 111º, que determina que a programação da urbanização do solo urbanizável 

processa-se através da delimitação de unidades de execução, que concretize os objetivos 

definidos e os princípios delineados para esta área, tendo em vista um desenvolvimento urbano 

integrado do território. 
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3. ENQUADRAMENTO COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LOURES 

 

A presente unidade de execução desenvolve-se no âmbito da concretização do PDM, publicado 

através do Aviso n.º 6808/2015, de 18 de junho, DR n.º 117, 2.ª série, alterado pelo Aviso n.º 

1676/2018 de 6 de fevereiro, DR n.º 26, 2.ª série e objeto de correção material através do Aviso 

n.º 17753/2019 de 8 de novembro, DR n.º 215, 2.ª série. 

3.1 PLANTA DE ORDENAMENTO, CARTA DE CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO 

SOLO  

       

FIG. I - DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO AI - NO CONTEXTO DA CLASSIFICAÇÃO DE ESPAÇO 

Base: PDM de Loures (s/escala) 

A delimitação de uma UE consiste na fixação em planta cadastral dos limites físicos da área, com 

identificação dos prédios abrangidos a sujeitar a intervenção urbanística, nos termos previstos no 

artigo 120º do RJIGT. 

  

SOLO URBANIZÁVEL  

INDÚSTRIA E TERCIÁRIO    

ESPAÇO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS   
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4. CADASTRO  

 

A parcela de terreno corresponde ao prédio rustico registada na 2.ª Conservatória do Registo 

Predial de Loures sob o n.º registo 348/19870424 – com a matriz n.º 69 secção H – com uma área 

de 14040m² denominado Regatinho, Situado em Pinteus.  

CONFRONTAÇÕES:  

NORTE: Visconde de Tinalhas   SUL: Estrada   NASCENTE: Caminho público   POENTE: Regueira  

   

FIG.II - ÁREA DE OCUPAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO  

Base: PDM de Loures (s/escala) 

PLANTA CADASTRAL  

    

FIG.III - PLANTA CADASTRAL 

 Base: PDM de Loures (s/escala) 

 

SOLO URBANIZÁVEL  

ESPAÇO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS   

INDÚSTRIA E TERCIÁRIO    

SOLO URBANIZÁVEL  

ESPAÇO DE ATIVIDADES 

ECONÓMICAS   

5048.10M²  
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Conforme determina o PDM para a UOPG D, a execução desta área deverá ser feita através de 

unidades de execução. As mesmas deverão ser delimitadas nos termos do RJIGT recorrendo a 

um dos sistemas aí previstos, com configuração ajustada aos critérios desse diploma, à estratégia 

municipal para o desenvolvimento da área e às intenções e iniciativas dos proprietários das 

parcelas abrangidas.  

Deste modo, o artigo 193.º do regulamento do PDM define o seguinte:  

1 – As unidades de execução correspondem a uma porção de território delimitada para efeitos de 

execução de um instrumento de planeamento territorial e consistem na fixação em planta cadastral 

dos limites físicos da área a sujeitar a intervenção urbanística, com a identificação de todos os 

prédios abrangidos. 

 2 – A delimitação das unidades de execução deverá assegurar um desenvolvimento urbano 

harmonioso e a justa repartição de benefícios e encargos pelos proprietários abrangidos, devendo 

integrar áreas a afetar a espaços públicos e/ou equipamentos.  

3 – A Câmara Municipal, por iniciativa própria ou a requerimento dos proprietários interessados, 

pode delimitar unidades de execução para qualquer parte do território municipal.  

A área total do prédio é de 14040m², sendo que apenas 5048.10m² integram a EU, ficando os 

8991.9m² como área remanescente.  

 

5. QUADRO DE ÁREAS  

 

 

 

A delimitação da unidade de execução abrange uma área de 5048.10M² 

 

 

A área total do prédio rústico que constitui a delimitação de unidade de execução perfaz uma área total de 14040M² 

SOLO URBANIZÁVEL – ESPAÇOS DE ATIVIDADES ECONÓMICAS = 5048.10M² 

TOTAL = 14040m² 

ÁREA REMANESCENTE = 8991.9M² 
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6. REGULAMENTAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO  

 

SOLO URBANIZÁVEL 

ESPAÇOS DE ATIVIDADES ECONÓMICAS 

 

ARTIGO 115.º 

Âmbito e Identificação 

1 – Os espaços urbanizáveis de atividades económicas correspondem a áreas de expansão do 

tecido urbano, com dominância de atividades económicas.  

2 – Pretende-se o desenvolvimento destas áreas, através da sua programação com funções 

dominantemente de atividades económicas em articulação com os usos compatíveis. 

 3 – Os espaços de atividades económicas integram as seguintes subcategorias:  

a) Indústria e terciário;  

b) Ciência e tecnologia.  

Subsecção I 

Indústria e Terciário 

ARTIGO 116.º 

Âmbito, Objetivos 

As áreas urbanizáveis de indústria e terciário correspondem aos espaços destinados à expansão 

de atividades económicas com dominância de funções industriais, logísticas, micrologísticas, 

terciário e operações de gestão de resíduos, de tipologias diferenciadas, a desenvolver de forma 

programada. 

ARTIGO 117.º 

Usos 

 Nas áreas urbanizáveis de indústria e terciário aplicam-se os usos definidos no artigo 77.º, com 

exceção do uso habitacional, que não é compatível com esta qualificação de espaço. 
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ARTIGO 77.º 

Usos 

1 – Nas áreas consolidadas de indústria e terciário consideram-se dominantes os seguintes usos:  

a) Indústria;  

b) Terciário;  

c) Logística e micrologística;  

d) Operações de gestão de resíduos.  

2 – Consideram-se compatíveis os seguintes usos:  

a) Habitação;  

b) Estabelecimentos hoteleiros;  

c) Equipamentos de utilização coletiva.  

3 – Nas operações de loteamento é permitida a compatibilidade referida na alínea a) do n.º 2, 

mediante cumprimento cumulativo das seguintes condições:  

a) a área a afetar a esse uso confine com perímetro habitacional;  

b) não existam ou se prevejam indústrias do tipo 1 na área remanescente da parcela a lotear ou 

nas áreas adjacentes.  

4 – Nas operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento, é permitida a total 

afetação aos usos previstos nas alíneas b) ou c) do n.º 2, mediante o cumprimento cumulativo das 

seguintes condições:  

a) não se prevejam ou existam indústrias do tipo 1 e 2 nas áreas adjacentes;  

b) não resultem inconvenientes após ponderação dos respetivos impactes e adequabilidade do 

uso sobre o tecido urbano envolvente. 

ARTIGO 118.º 

Regime de Edificabilidade 

 1 – Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, nas operações de loteamento aplicam-

se os seguintes parâmetros urbanísticos:  

a) Índice de edificabilidade máximo - 0,70;  
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b) Índice de permeabilidade mínimo – 0,25;  

c) Índice máximo de ocupação – 50%;  

d) Altura máxima da fachada – a das áreas envolventes não podendo exceder 24 m de altura. 

 2 – Caso se preveja uma total afetação ao uso terciário, o índice de edificabilidade máximo 

previsto na alínea a) do número anterior é substituído por 0,80. 

3– Caso se preveja a total afetação aos usos industrial, logística, micrologística e operações de 

gestão de resíduos, o índice previsto na alínea a) do número anterior é substituído pelo índice 

volumétrico de 5 m3 /m2. 

Secção II  

Geodinâmica 

Riscos Naturais  

ARTIGO 185.º 

Risco Sísmico 

1 – Nas obras de construção de edifícios, obras de arte e de infraestruturas de subsolo estão 

sujeitas à aplicação de medidas de resistência estrutural antissísmica. 

 2 – Relativamente à prevenção e redução da vulnerabilidade sísmica, devem ser observadas as 

relações entre as novas construções e a envolvente, nomeadamente no uso de materiais com 

comportamentos sísmicos distintos, bem como considerar as diferenças de volumetria, por serem 

fatores suscetíveis de aumentar a vulnerabilidade sísmica do conjunto edificado.  

3 – As obras de reabilitação de edifícios, de obras de arte e de infraestruturas do subsolo têm de 

integrar soluções de reforço estrutural que aumentem a sua resistência global a forças horizontais 

e manter as condições estruturais iniciais dos edifícios confinantes com o espaço intervencionado, 

de modo a garantir a continuidade dessa capacidade de resistência, tendo em conta os valores 

patrimoniais em presença em cada intervenção.  

4 – Nas áreas de muito elevado e elevado risco sísmico dos solos, identificadas na Carta de 

Riscos, a Câmara Municipal deverá solicitar à entidade interveniente estudos complementares 

geológicos, hidrogeológicos e geotécnicos de avaliação da capacidade estrutural do edifício que 

apresentem a definição de soluções técnicas compatíveis com as características do espaço em 

intervenção e condicionar as obras e trabalhos em razão desses estudos.  
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5 – Os planos de urbanização e de pormenor devem fixar, em função do risco sísmico dos solos 

abrangidos, regras relativas à estrutura dos edifícios, de forma a aumentarem a capacidade de 

resistência global a forças horizontais, bem como restrições à alteração no interior dos edifícios e 

dos vãos das fachadas que alterem a resistência estrutural dos mesmos, identificar espaços 

públicos, equipamentos ou infraestruturas adaptáveis à utilização temporária dos diversos agentes 

de Proteção Civil, bem como garantir as condições de acessibilidade às operações de socorro. 

 

 

 

PLANTA DE ORDENAMENTO  

CARTA DE RISCOS AO USO DO SOLO I 

  

FIG. IV - PLANTA DE ORDENAMENTO - CARTA DE RISCOS AO USO DO SOLO I 

Base: PDM de Loures (s/escala) 

 

 

 

 



                                                                                                       
 TERMOS DE REFERÊNCIA   

                                                                                                         PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DE UNIDADE DE EXECUÇÃO - REGATINHO  

 

            Câmara Municipal de Loures / Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística / Divisão de Planeamento Urbanístico      Página | 15 

 

CONDICIONANTES I 

EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 

 

FIG. V - PLANTA DE CONDICIONANTES I - AEROPORTOS E AERÓDROMOS ZONA 8  

Base: PDM de Loures (s/escala) 

 

 

 

Não se verificaram condições a referir nas seguintes plantas de ordenamento e 

condicionantes, designadamente: 

• Planta de Ordenamento: Carta de Estrutura Patrimonial  

• Planta de Ordenamento: Carta de Estrutura Ecológica Municipal  

• Planta de Ordenamento: Carta de Riscos ao Uso do Solo II  

• Planta de Condicionantes: Reserva Ecológica Nacional 

• Planta de Condicionantes: Reserva Agrícola Nacional 

• Planta de Condicionantes: Recursos Naturais, Património Edificado e Atividades 

Perigosas   

  

  

ZONA – 8  

CONSULTA OBRIGATÓRIA 

(COTAS SUPERIORES A 

245M) 
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7. PARÂMETROS URBANÍSTICOS   

 

  

PARÂMETROS URBANÍSTICOS: 
 

ÁREA CADASTRAL = 14040 M² 
 

ÁREA DE INTERVENÇÃO EM SOLO URBANIZÁVEL (S.U) = 5048.10M² 
 

      ÁREA REMANESCENTE RESULTANTE DA OPERAÇÃO = 8991.9M²  

 

          EDIFICABILIDADE MÁXIMA = 5048.10M² (S.U) X 0.7 = 3533.6 M² 

 

NOTA: A área de edificabilidade máxima incide apenas na área de Solo Urbano – Solo Urbanizável – Espaços de 
Atividades Económicas – Indústria e Terciário: com critérios definidos nos artigos 116.º, 117.º, 118.º do RPDMLoures.  

Área analisada com o registo predial 348/19870424 - denominado como prédio rústico – Regatinho, situado em Pintéus 
– Art.º Matricial n.º 69 – secção n.º H.  

 

8. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA OPERAÇÃO URBANÍSTICA 

 

A área de intervenção incide sobre a categoria de espaço urbanizável – indústria e terciário, com 

uma abrangência de 5048.10m². 

O modelo de ocupação a adotar deve assentar nas disposições do PDM de Loures e deve ser 

desenvolvido de forma a resguardar as áreas adjacentes, de forma a preservar o meio envolvente 

minimizando os impactos da atividade a desenvolver em relação paisagem natural existente. 

A operação urbanística a desenvolver deverá equacionar, em sede de projeto, propostas/soluções 

que reduzam o impacto do objeto arquitetónico e a sua inserção na paisagem natural.  Contudo, 

sugere-se, como orientações para o perímetro da parcela que confronta com o espaço rural 

designadamente nos quadrantes, Noroeste e Sudoeste, adotar com medidas de 

proteção/mitigação a plantação de uma cortina arbórea (cujas espécies devem estar indicadas no 

âmbito do projeto técnico a preconizar) com a função de barreira de isolamento da atividade 



                                                                                                       
 TERMOS DE REFERÊNCIA   

                                                                                                         PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DE UNIDADE DE EXECUÇÃO - REGATINHO  

 

            Câmara Municipal de Loures / Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística / Divisão de Planeamento Urbanístico      Página | 17 

industrial, com o intuito de contribuir de forma positiva para a paisagem envolvente. A sua 

integração deverá atender ao esquema abaixo ilustrado:     

 

FIG.VI - PLANTA CADASTRAL Base: PDM de Loures (s/escala) 

As novas acessibilidades e os seus perfis transversais, devem ser dimensionadas de acordo com 

o tráfego espetável cumprindo o estipulado no regulamento interno da CML e nas boas práticas 

de projetar vias. 

A unidade de execução deve contemplar, na proposta de desenho urbanístico, um estudo de 

integração face à envolvente de forma a minimizar o impacto visual na paisagem rural envolvente 

face à implantação dos edifícios e do funcionamento da atividade.    

 

FIG.VII - IMAGEM ILUSTRATIVA DA PROPOSTA DA ESTRUTURA VIÁRIA PRINCIPAL A DEFINIR   

                                                                                                                 Base: PDM de Loures (s/escala) 

PLANTAÇÃO DE CORTINA ARBÓREA 

ESTRUTURA DEVERÁ SER 

DEFINIDA NAS OPERAÇÕES 

URBANISTICAS   

RETORNO A ESTUDAR  

INSERCÇÃO A ESTUDAR  

AI 



                                                                                                       
 TERMOS DE REFERÊNCIA   

                                                                                                         PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DE UNIDADE DE EXECUÇÃO - REGATINHO  

 

            Câmara Municipal de Loures / Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística / Divisão de Planeamento Urbanístico      Página | 18 

No que respeita à proposta ilustrada, esta tem como ponto forte a possibilidade de articulação com 

a principal rede viária existente (estrada de Pintéus) que permite assegurar a principal ligação à 

área de estudo, permitindo uma correta acessibilidade e garantindo o circuito de entrada/saída 

conforme esquemas do estudo de enquadramento complementar.  

Para a execução da funcionalidade da operação urbanística deverá ser estabelecida como 

condição a criação/execução de um acesso único às várias parcelas que integram a área de 

estudo, possibilitando a funcionalidade quanto às inserções do ponto de entrada/saída das 

mesmas para facilitar a articulação ao acesso direto à estrada de Pintéus.  

Esta solução deverá ser implementada com a execução da unidade AI, adotando um perfil tipo1 

permitindo a circulação dos veículos pesados constituído por um eixo viário admitindo ainda a 

eventual necessidade de bolsas de estacionamento público seguidas de um passeio arborizado. 

Deverá assumir-se como uma estrutura com caráter flexível com um dimensionamento eficaz para 

cumprimento do seu objetivo e poderá ser pontualmente alargada ou estreitada em função de 

condicionamentos locais. 

Deverá garantir-se o acesso às parcelas já edificadas e às parcelas rústicas que não integram a 

primeira unidade de execução AI a desenvolver. 

  

                                                      

1

 NOTA: Perfil tipo – Os parâmetros de dimensionamento para a rede viária têm de estar de acordo para o uso que se 

pretende (logística/industrial) de acordo com o regulamento do PDM de Loures, com o Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização de Loures e demais legislações aplicáveis.  
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9. BENEFÍCIOS E ENCARGOS 

 

Estimou-se para a área de estudo uma edificabilidade máxima de 3533.6 m2 de superfície de 

pavimento para o uso de atividades económicas. No entanto, é de referir que esta área poderá vir 

a ser substancialmente inferior, dado os usos de logística e armazéns que mais procuram esta 

localização tenderem a não atingir o índice de edificabilidade máximo de 0,70 previsto pelo PDM. 

 
9.1 ENCARGOS 

 
 

As áreas de cedência necessárias ao cumprimento da cedência média de 0,60 desta SUOPG, 

estimadas no caso de se concretizar a edificabilidade máxima prevista, deverão ser compensadas 

em espécie sob a forma de parcelas de terreno edificável ou em numerário, atendendo à 

consolidação da área de estudo. 

A concretização da unidade de execução depende da realização de um eixo viário, contextualizado 

no estudo urbanístico, sendo este o principal acesso à parcela, permitindo a articulação com as 

restantes áreas confinantes e essencial para a articulação com a parcela com identificação 

cadastral art. 1.º que integra outra unidade mas assume um carácter fundamental na medida em 

que permite a inserção direta ao principal eixo estruturante (Estrada de Pintéus), o que viabiliza a 

delimitação da presente unidade de execução proposta.  

A execução da via de acesso à parcela com inserção na EM541, o arranjo paisagístico envolvente 

ao mesmo e todas as restantes infraestruturas necessárias à implantação dos usos propostos 

constituem igualmente encargos da urbanização desta área. 

 

 

9.2 OUTROS ENCARGOS 

 

São considerados outros encargos inerentes à unidade de execução designadamente, 

infraestruturas complementares necessárias, condicionantes paisagísticas e expropriações de 

terrenos caso venham a ser necessárias para a concretização da operação urbanística a 

desenvolver. A concretização do acesso à parcela e da inserção na EM541, implica acordo com 

outra parcela fora da área de delimitação, mas confinante com a mesma, nomeadamente para a 
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realização da infraestrutura que viabiliza esta operação, garantindo as normas regulamentares 

para as condições de acessibilidade na planificação da unidade, constituindo este um encargo da 

operação urbanística.  

 

 
10. PEREQUAÇÃO DE BENEFÍCIOS E ENCARGOS 

 

A perequação de benefícios e encargos é feita no interior de cada unidade de execução de acordo 

com os critérios estabelecidos pelo PDM. 

Considerando que a unidade de execução integra apenas um proprietário, dispensa-se o cálculo 

de benefícios e encargos, ficando todos os benefícios e encargos da UE a cargo do 

proprietário/promotor da operação urbanística. 

 

 

11. SISTEMA DE EXECUÇÃO 

 

O sistema de execução decorre ao abrigo do artigo 149º do Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial (RJIGT), é de iniciativa dos interessados, de acordo com o requerimento nº 

E/25087/2021, apresentado pelo requerente e que se anexa aos presentes termos de referência. 
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ANEXOS 

 

REQUERIMENTO  
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CERTIDÃO DA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL  
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO SOBRE ORTOFOTOMAPA         

   

EXTRATO - PLANTA CADSTRAL  
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

Nome do requerente:  

NIF:  

Processo Nº:  

Freguesia:  

Morada:  

Data de Emissão: Escala:

Sistema de georreferência ETRS89/PTTM06; Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator 

O Funcionário
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DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

°

0 20 4010
m

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA (ARU)

> Fonte Dados:

      Divisão de Planeamento e Reabilitação Urbana

> Sistema de Coordenadas:

      Sistema de georreferência ETRS89/PTTM06; 

      Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator 

> Entidade Responsável:

      Câmara Municipal Loures
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Área de Reabilitação Urbana (ARU)
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Identificação

Nome do requerente:  NIF:  

Freguesia:  Localidade:  

Data de Emissão:

  

21-02-2021

  

Morada:   

Local de Intervenção

- Redução da taxa do IVA para 6% nas empreitadas de reabilitação realizadas em imóveis ou espaços públicos ao abrigo do art.º 18, Lista I n.º 2.23 do Código do IVA;

- Dedução de 30% em sede de IRS, ao abrigo do art.º 71.º, nº 4 do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF).

Fim a que se destina:  <Finalidade>

Escala 1: 2000

in te rve nçõe s  ass in a lad as  e s te ja m den tro d e uma  ARU , produ z  efe i t os  p ara:

Limite da edificação ou intervenção
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DIVISÃO DE ÁREAS URBANAS GÉNESE ILEGAL

°

0 120 24060
m

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO/ENQUADRAMENTO
ÁREAS GÉNESE ILEGAL

> Fonte Dados:

      Equipa Multidisciplinar das Áreas Urbanas Génese Ilegal

> Sistema de Coordenadas:

      Sistema de georreferência ETRS89/PTTM06; 

      Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator 

> Entidade Responsável:

      Câmara Municipal Loures
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Identificação

Nome do requerente:  NIF:  

Freguesia:  Bairro:  

Data de Emissão:

  

21-02-2021

  

Local de Intervenção

Escala 1:10 000

Limite de Freguesia

Áreas Insusceptíveis de Reconversão Urbanística (AIRU)

Alvará de Licença de Loteamento Emitido em AUGI

Reconversão de Iniciativa dos Particulares (RIP)

Reconversão de Iniciativa Municipal (RIM)
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Solo RuralSolo Urbano

Solo Urbanizável - Espaços Residenciais
Habitacionais

Unidade Territorial
Norte-Agrícola!!

!

Divisão de Planeamento Urbanístico

PLANTA DE ORDENAMENTO

Classificação e Qualificação do Solo

Espaços Agrícolas e Florestais

Espaços afetos à Exploração de Recursos Geológicos

Espaços afetos a Atividades Industriais

Espaços Naturais

Aglomerados Rurais

Espaços de Ocupação Turística

Produção

Conservação

Uso Múltiplo

Áreas Agrícolas Prioritárias de Baixas Aluvionares

Outras  Áreas Agrícolas Prioritárias 

Espaços destinados a Equipamentos e Outras
Estruturas

Áreas de Infraestruturas Existentes e Propostas
Infraestruturas Aeroportuárias - Heliporto de Salemas

Outras Infraestruturas

Industrias Isoladas

Equipamentos - Parque Municipal de Montachique

Solo Urbanizado - Espaços Residenciais

Consolidadas Habitacionais

A Colmatar

Habitacionais a Reestruturar

Habitacionais a Reestruturar e Legalizar

A a C

A a F

Solo Urbanizado - Espaços de Atividades Económicas
Consolidadas de Indústria e Terciário

Consolidadas Terciárias

Industria e Terciário a Reestruturar

Terciárias a Reestruturar

Mistas a Reestruturar

Solo Urbanizado - Espaços de Uso Especial
Consolidadas de Equipamentos e Outros Usos de Interesse Público

Consolidadas Turísticas

Infraestruturas Aeroportuárias - Aeroporto de Lisboa

Interface de Mercadorias da Bobadela

Outras Infraestruturas

Solo Urbanizado - Espaços Verdes
Verde de Protecção e Enquadramento

Verde de Recreio e Lazer

Verde Misto

A a C

Solo Urbanizável - Espaços de Atividades Económicas

Ciência e Tecnologia

Indústria e Terciário

Solo Urbanizável - Espaços de Uso Especial
Equipamentos e Outros Usos de Interesse Público

Solo Urbanizável - Espaços Verdes
Verde de Recreio e Lazer

Áreas de Requalificação Ambiental

Manutenção Condicionada

Estatuto de manutenção condicionada

Rede Viária

Transporte público em sítio próprio

Sistemas de Circulação e Mobilidade
Rede Viária Arterial

Rede Ferroviária Pesada

Interfacesò(FI

Proposta com espaço canal

Proposta sem espaço canal

Existente

Limites Administrativos
Limite de Freguesia (CAOP2013)

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator 

Escala 1/10 000

Sistema de georreferência ETRS89/PTTM06
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Conjuntos de Valor Patrimonial
Conjuntos Urbanos

Núcleo Antigo

Elementos de Valor Patrimonial

Valores Arqueológicos

Grau 1

Grau 1 - Áreas

Grau 28

Grau 2 - Áreas

8

Valores Isolados

0 Valores Isolados

Valores Isolados - Áreas

Imóveis Classificados ou em Vias
de Classificação

Monumento Nacional

Imóvel de Interesse Público

Monumento de Interesse Público

Monumento de Interesse Municipal

Imóvel em Vias de Classificação

Sítio de Interesse Público

"¹§

#]

#\

#\

#\

Imóveis Classificados ou em Vias
de Classificação - Áreas

Zona de Protecção de Imóveis Classificados

Valores com Interesse Paisagístico

Percursos Culturais e de Recreio

Antiga Estrada Militar

Caminho  Loures - Lousa

Caminho Loures - Montemor

Caminho Lousa - Vila de Rei

Caminho Ribeirinho

Caminho Sacavém - Apelação

Caminho das Costeiras

Caminho de Fátima

Caminho do Povo

Caminho do Trancão

Caminho dos Aglomerados Rurais

Estrada do Forte

Caminho Sacavém - Santa Iria da Azóia

Áreas de Paisagem de Valor Cultural

Bolores-Migarrinhos

Vale e Encosta Nascente de Lousa

Paisagem Compartimentada de Casainhos

Ribeira de Casainhos

Serra de Água

Vale Encaixado do Trancão

Vale Nogueira

Vale do Pequeno Trancão e Envolvente do Freixial

Varzea e Encosta Poente de Vila Nova

Vinhas de Bucelas

Y

Quintas

Quintas e Casais com interesse cultural e de recreio

PLANTA DE ORDENAMENTO

Carta de Estrutura Patrimonial

Limites Administrativos
Limite de Freguesia (CAOP2013)

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator 

Escala 1/10 000

Sistema de georreferência ETRS89/PTTM06

Divisão de Planeamento Urbanístico
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Nível localNível Nacional e Internacional

PLANTA DE ORDENAMENTO

Carta de Estrutura Ecológica Municipal

Ligações / Corredores Vitais

Estrutura Ecológica Urbana

Áreas Vitais

Região Demarcada do Vinho de Bucelas

!!
!!

!!!!!!! !
! !!!!!!!

Valores Naturais 
Nível Regional

!

! !!!! Área Estruturante Primária

Ligação / Corredor Estruturante Primário

Rede Primária

Rede Secundária

Áreas Estruturantes Secundárias

Corredores Estruturantes Secundários

Limites Administrativos

Limite de Freguesia (CAOP 2013)

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator 

Escala 1/10 000

Sistema de georreferência ETRS89/PTTM06

Divisão de Planeamento Urbanístico
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Riscos Naturais

Hidrologia

Zonas Ameaçadas pelas Cheias

Zonas de Ocupação Edificada Condicionada do tipo I

Zonas de Ocupação Edificada Condicionada do tipo II

Zonas de Ocupação Edificada Proibida

Geodinâmica

Muito Elevado

Elevado

Moderado

Risco Sísmico

Instabilidade de Vertentes

PLANTA DE ORDENAMENTO

Carta de Riscos ao Uso do Solo I

Limites Administrativos
Limite de Freguesia (CAOP2013)Troços Críticos - Cheias Urbanas

Inundação por Tsunami

Elevado! ! ! !

Moderado

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator 

Escala 1/10 000

Sistema de georreferência ETRS89/PTTM06
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PLANTA DE ORDENAMENTO

Carta de Riscos ao Uso do Solo II

Limites Administrativos
Limite de Freguesia (CAOP2013)

Riscos Mistos

Classificação Acústica

Áreas de Risco de Incêndio

Áreas de Erosão Hidrica do Solo

Zonas Mistas

Zonas Sensíveis

Zonas de conflito

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator 

Escala 1/10 000

Sistema de georreferência ETRS89/PTTM06

Divisão de Planeamento Urbanístico
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Sub-Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (SUOPG)

Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG)

UOPG A - Norte

UOPG D - Eixo Logístico dos Tojais

UOPG C - Loures 

UOPG B - Várzea e Costeiras

UOPG E - Oriental

PLANTA DE ORDENAMENTO

Carta de Programação Estratégica

1 - Núcleo Antigo de Bucelas

2 - Área a Norte de Bucelas

3 - Freixial

4 - Cabeço da Rosa

5 - Tocadelos

6 - Murteira / Mato Antão / Casal da Serra

7 - Pólo de Atividades Económicas Sete Casas

8 - Zona Nascente de Loures

9 - Quinta do Correio Mor

10 - Sto António dos Cavaleiros

11 - Frielas

Limites Administrativos

Limite de Freguesia (CAOP2013)

12 - Tojais

13 - Arneiro

14 - Unhos

15 - Camarate

16 - Fetais

17 - Prior Velho / Qta da Serra

18 - Sacavém / Prior Velho / Moscavide

19 - Quinta da Vitória

20 - Ribeira da Apelação

21 - Quartel de Sacavém

22 - Plataforma Ribeirinha

23 - Quinta dos Remédios

24 - Ampliação do PUSIA

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator 

Escala 1/10 000

Sistema de georreferência ETRS89/PTTM06

Divisão de Planeamento Urbanístico
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4 Reserva Ecológica Nacional

Zonas ribeirinhas, águas de interiores e áreas de infiltração máxima ou de apanhamento

Cabeceiras de linhas de água

Lagoas, suas margens naturais e zonas húmidas adjacentes e faixa de proteção

Paul das Caniceiras

Zona costeira

Estuário do Tejo 

Sapais

Zonas declivosas

Escarpas e outras áreas de suscetibilidade geológica

Áreas com risco de eroão

Áreas de máxima infiltração

Estuário do Tejo - Faixa de proteção 100m

Paul das Caniceiras - Faixa de proteção 100m

Zonas ameaçadas pelas cheias

Leitos de cursos de água a integrar na REN

Áreas de elevada suscetibilidade geológica

PLANTA DE CONDICIONANTES

Reserva Ecológica Nacional

Escarpas

Escarpas - Faixas de proteção 50m

Troços de cursos de água canalizados sujeitos à servidão do domínio hídrico

Cursos de água apenas sujeitos à servidão do domínio hídrico

Propostas de Exclusão - Áreas efectivamente já comprometidasC1

Propostas de Exclusão - Áreas para satisfação de carências existentes E1

Exclusões

Limites Administrativos
Limite de Freguesia (CAOP2013)

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator 

Escala 1/10 000

Sistema de georreferência ETRS89/PTTM06

Divisão de Planeamento Urbanístico
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Reserva Agrícola Nacional

Áreas integradas na RAN Líquida

PLANTA DE CONDICIONANTES

Reserva Agrícola Nacional

Limites Administrativos

Limite de Freguesia (CAOP2013)

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator 

Escala 1/10 000

Sistema de georreferência ETRS89/PTTM06

Divisão de Planeamento Urbanístico



PLANTA DE CONDICIONANTES I
Equipamentos e Infraestruturas

°

PDM
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Drenagem de Águas Residuais

! Colector existente

Redes de Transporte e Distribuição de Energia Eléctrica

Muito Alta Tensão (>110Kv) - concessionária: REN

Alta Tensão (<110Kv) - concessionária: EDP

Subestações da Rede Eléctrica 

Gasodutos
)D Gasoduto de 1º Escalão

Gasoduto de 2º Escalão)D

LINHAS220KvZ

SUBESTAÇÃO

LINHA60KvZ

Z LINHAS400Kv

LINHAS150KvZ

Média e Alta Tensão"d)

Muito Alta Tensão"d)

Telecomunicações

Radio Farol VOR de Lisboa

Centros Radioelétricos da Estação Remota de Seves

Feixe Hertziano de Ligação dos Centros Radioelétricos de
Lisboa e Montejunto 

Area de Jurisdição da Administração do
Porto Lisboa (APL)

Marcos Geodésicos

Zona Secundária

Zona de Libertação Secundária 1 da Estação Remota de Serves

Zona de Libertação Secundária 2 da Estação Remota de Serves

Limite de Jurisdição 

$y

Zona de Libertação Primária da Estação Remota de Serves

Zona Primária

#

)N

Rede Ferroviária

Rede Ferroviária Convencional

Infraestruturas

- SMAS

- EPAL

Recintos
! Adutor

Equipamentos
Defesa Nacional

Servidões Militares
Aeronáutica

Radioeléctrica

Terrestre

Abastecimento de Água

Estradas e Caminhos Municipais

Caminho Municipal

Estrada Desclassificada - Sob Jurisdição da Autarquia

Rede Viária
Rede Rodoviária Nacional, Estradas Regionais
e Estradas Desclassificadas

Túnel

Itinerário Principal
IP

Itinerário Complementar
IC

Estrada RegionalER

Estrada Desclassificada - Sob Jurisdição
da Estradas de Portugal

Área de Maior Risco Estatístico de Acidentes

Zona 3 - Sector 3A1

Zona 8 - Consulta Obrigatória (cotas superiores a 245)

Zona 6 - Consulta Obrigatória (cotas superiores a 145)

Zona 5 - Consulta Obrigatória

Zona 3 - Sector 3A2

Zona 3, Sector 3D1

Zona 1 - Zona de Ocupação 1

Zona 3 - Sector 3D2

Zona 7 - Consulta Obrigatória (cotas variáveis a 5%)

Outer-marker

Reservatório de Água e Instalação ElevatóriaBCEEA

Quartel da Encarnação

Estações Elevatórias

Estação de Tratamento de Águas ResiduaisXYRATE

BCEEA

Estrada NacionalEN

Estrada MunicipalEM

Aeroportos e Aeródromos

Limite atual do Aeroporto de Lisboa")

e

Limite de Freguesia (CAOP2013)

""t

Edificios Públicos e outras construções
de interesse público

Hospital de Loures®v

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator 

Escala 1/10 000

Sistema de georreferência ETRS89/PTTM06

Divisão de Planeamento Urbanístico



PLANTA DE CONDICIONANTES II
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Recursos Naturais, Património Edificado
e Atividades Perigosas

Recursos Naturais
Recursos Hídricos
Domínio Hídrico

Zonas Ameaçadas pelas Cheias

Recursos Geológicos
" Massas Minerais (pedreiras) - áreas licenceadas

Área Cativa e de Reserva (Alhandra/Vila Franca de Xira)(
*

*
*

Recursos Agrícolas e Florestais

Aproveitamento Hidroagrícola no Concelho

Árvores e Arvoredo de Interesse Público

Povoamento de Sobreiro

Rede de Defesa da Floresta contra Incêndios

Povoamentos Florestais percorridos por Incêndios

Recursos Ecológicos
Rede Natura 2000

Zona de Proteção Especial do Estuário do Tejo

N

N

q

q q qq

qq

Atividades Perigosas
Estabelecimentos com produtos explosivos

Estabelecimentos com substâncias perigosas

Instituto Tecnológico e Nuclear

Residuos Sólidos Urbanos

Zona envolvente ao reactor!!¶

.. .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. .
Zona non aedificandi

Zona condicionada

Aterro Sanitário

Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos")Ñ

ACP - Artigos de Caça e Pesca")Ñ

Limite de Freguesia (CAOP2013)

Cursos de água

Cursos de água canalizados

Dominio Público Marítimo

Bela-Sombra (Bobadela)"www@

Oliveira Centenária (Bobadela e Santa Iria da Azoia)

Carvalho-cerquinho Centenário (Lousa)"¾
Lagunária (Portela)"§

"Â

Palmeira-das-Canárias (Bobadela) - alameda"O

Formações Naturais e Semi-Naturais

Áreas ardidas 2005-2014 em Povoamento Florestal
para efeitos de aplicação do DL nº 55/2007r

r

Rede de Pontos de Água - servidão

Rede de Vigilância e Detecção de Incêndios - servidão

.b(

.b(

Áreas Ardidas (2005-2014)

Património Edificado

Paióis)"E

Área de Proteção dos Paióis

Imóveis Classificados
Monumentos Nacionais / Imóveis de interesse Público /
Monumentos de Interesse Público

Monumentos de Interesse Municipal

Imóveis em vias de Classificação

Zona de Proteção dos Imóveis Classificados ou
em Vias de Classificação

#\

!(¹

#]
Sítios de Interesse Público

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator 

Escala 1/10 000

Sistema de georreferência ETRS89/PTTM06
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-B/2021

Sumário: Prossegue a estratégia do 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.

Desde 15 de março de 2021 o levantamento progressivo e gradual das medidas restritivas foi pros-

seguido tendo por base a avaliação epidemiológica e a verificação de critérios de controlo da pandemia, 

nomeadamente a avaliação do risco de transmissibilidade do vírus e do nível de incidência, com base 

na matriz de risco aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março.

Essa metodologia permitiu avaliar semanalmente o avanço no desconfinamento no território na-

cional continental e a aplicação de medidas locais nos concelhos com níveis de incidência mais eleva-

dos. E permitiu, igualmente, controlar o número de internados em hospitais e da taxa de ocupação das 

unidades de cuidados intensivos, mantendo -se estes valores abaixo dos critérios identificados pelos 

peritos como fundamentais para o controlo da pandemia. Acresce que está em vias de ser concluído 

com sucesso o objetivo de vacinação, com pelo menos uma dose, da população com mais de 60 anos.

Atento o exposto, considera o Governo, ouvida a comunidade científica e atendendo à situa-

ção atual, que o País está em condições de prosseguir o processo de levantamento de medidas 

restritivas — assegurando o gradualismo do processo e mantendo como prioridade o combate à 

pandemia — que habilite a retoma gradual de atividades, designadamente a atividade económica 

e da nossa vida em sociedade.

Nestes termos, é aprovado, pela presente resolução do Conselho de Ministros, um calendá-

rio de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença 

COVID -19 e o conjunto de medidas que vigorará até ao final de agosto de 2021.

Deste modo, são definidos períodos de 15 dias entre as duas novas fases de desconfinamento 

para permitir que sejam avaliados os impactos das medidas na evolução da pandemia. Por outro 

lado, são mantidos os critérios epidemiológicos que permitem ir monitorizando e ajustando a evo-

lução da estratégia, designadamente a incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 habitantes e o 

índice de transmissibilidade. Um fator igualmente relevante é o avanço no processo de vacinação, 

cujo impacto em termos de contenção dos contágios se traduz também na incidência e na trans-

missibilidade da doença, sendo aferido por essa via. Por fim, são ainda estabelecidas medidas de 

aplicação a nível local, tendo em conta a incidência, e determina -se que no caso dos territórios 

de baixa densidade são considerados como valores de referência para a incidência o dobro dos 

valores aplicados para o resto do País.

Note -se, por fim, que estas medidas não prejudicam a adoção de condições específicas de 

funcionamento, designadamente, em alguns casos, regras de lotação, de utilização de equipamentos 

de proteção individual, de higienização regular dos espaços, das mãos e a etiqueta respiratória, 

bem como o cumprimento do distanciamento físico.

Assim:

Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:

1 — Aprovar novas fases no âmbito da estratégia gradual de levantamento de medidas de 

combate à pandemia da doença COVID -19, constantes do anexo I à presente resolução e da qual 

faz parte integrante.

2 — Considerar como critérios epidemiológicos de definição do controlo da pandemia:

a) A situação epidemiológica tendo em conta a evolução da avaliação do risco de transmis-

sibilidade do vírus e do nível de incidência, com base na matriz de risco constante do anexo II à 

presente resolução e da qual faz parte integrante, designadamente:

i) A incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 habitantes superior a 120/100 000;

ii) A incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 habitantes superior a 240/100 000;
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iii) O número de novos casos com tendência crescente (Rt>1);

iv) O número de novos casos com tendência decrescente (Rt<1);

b) A existência de capacidade de resposta assistencial do Serviço Nacional de Saúde, desig-

nadamente em termos de:

i) Acompanhamento, internamento e resposta de cuidados intensivos;

ii) Capacidades adequadas de testagem e rastreio.

3 — Definir que as medidas previstas no anexo III à presente resolução e da qual faz parte 

integrante podem ser aplicadas a nível local, nos concelhos que sejam qualificados de risco elevado 

ou muito elevado, sendo a sua implementação reavaliada a cada 7 dias.

4 — Determinar que, para efeitos do disposto no número anterior, são qualificados como:

a) «Concelhos de risco elevado», aqueles que apresentem, em duas avaliações consecutivas, 

uma incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 habitantes superior a 120/100 000;

b) «Concelhos de risco muito elevado», aqueles que apresentem, em duas avaliações conse-

cutivas, uma incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 habitantes superior a 240/100 000.

5 — Estabelecer que os critérios a que se referem as alíneas a) e b) do número anterior 

são elevados para o dobro no caso de territórios de baixa densidade, podendo para esse efeito 

recorrer -se à listagem de concelhos constante do anexo à Portaria n.º 208/2017, de 13 de julho, 

sem considerar aqueles cujas freguesias constem autonomamente no mesmo.

6 — Estabelecer que todas as medidas são acompanhadas da determinação de condições 

de funcionamento, podendo, em alguns casos, ser fixadas regras de lotação, de agendamento 

e de realização de testes, as quais acrescem às condições gerais para levantamento das medi-

das de confinamento, designadamente a utilização de equipamentos de proteção individual, a 

higienização regular dos espaços, a higienização das mãos e a etiqueta respiratória, bem como 

a prática de distanciamento físico, conforme determinado pelas normas e orientações da Direção-

-Geral da Saúde.

7 — Revogar a Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março.

8 — Determinar que a presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Presidência do Conselho de Ministros, 2 de junho de 2021. — O Primeiro -Ministro, António 

Luís Santos da Costa.

ANEXO I

(a que se refere o n.º 1)

Regras gerais — Promoção do desfasamento de horários em contexto laboral.

[Fase 1] (~ 14 de junho):

Teletrabalho deixa de ser obrigatório e passa a ser recomendado quando as atividades o 

permitam;

Restaurantes, cafés e pastelarias (no interior, máximo de 6 pessoas por grupo; em esplanadas, 

máximo de 10 pessoas por grupo) até às 00:00 h para efeitos de admissão e encerramento à 01:00 h;

Equipamentos culturais até às 00:00 h para efeitos de entrada e encerramento à 01:00 h; com 

redução da lotação até 50 % de forma a garantir um lugar de intervalo entre espectadores/coabitantes;

Eventos fora de recintos fixos de natureza artística, com lugares marcados, regras de distan-

ciamento e outras regras específicas definidas pela Direção -Geral da Saúde (DGS);
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Eventos desportivos com público nos escalões de formação e nas competições amadoras com 

lugares marcados e regras de distanciamento definidas pela DGS:

Em recintos desportivos, com 33 % da lotação;

Fora de recintos desportivos, com lotação e regras a definir pela DGS;

Todos os serviços públicos desconcentrados, exceto as Lojas de Cidadão, sem marcação 

prévia;

Casamentos e batizados com 50 % da lotação;

Comércio a retalho alimentar e não alimentar com o horário do respetivo licenciamento;

Todas as lojas e centros comerciais com o horário do respetivo licenciamento;

Transportes coletivos sem restrição de lotação quando apenas tenham lugares sentados; 

ocupação máxima de 2/3 quando tenham lugares sentados e em pé;

Táxis e TVDE com lotação limitada aos bancos traseiros.

[Fase 2] (~ 28 de junho e até 31 de agosto):

Teletrabalho recomendado quando as atividades o permitam;

Eventos desportivos com público nas competições profissionais ou equiparadas, com lugares 

marcados e com regras de distanciamento e de acesso a definir pela DGS:

Em recintos desportivos, com 33 % da lotação;

Fora de recintos desportivos, com lotação e regras a definir pela DGS;

Lojas de Cidadão sem marcação prévia;

Transportes coletivos sem restrição de lotação;

Táxis e TVDE com lotação limitada aos bancos traseiros.

ANEXO II

[a que se refere a alínea a) do n.º 2]

Matriz de Risco 
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 ANEXO III

(a que se refere o n.º 3)

Regras aplicáveis a concelhos de risco elevado:

Teletrabalho obrigatório quando as atividades o permitam;

Restaurantes, cafés e pastelarias (no interior, máximo de 6 pessoas por grupo; em esplanada 

10 pessoas por grupo) até às 22:30 h;

Espetáculos culturais até às 22:30 h;

Casamentos e batizados com 50 % da lotação;

Comércio a retalho alimentar e não alimentar até às 21:00 h;

Permissão de prática de todas as modalidades desportivas, sem público;

Permissão de prática de atividade física ao ar livre e em ginásios;

Eventos em exterior com diminuição de lotação, a definir pela Direção -Geral da Saúde (DGS);

Lojas de Cidadão com atendimento presencial por marcação.

Regras aplicáveis a concelhos de risco muito elevado:

Teletrabalho obrigatório quando as atividades o permitam;

Restaurantes, cafés e pastelarias (no interior, máximo de quatro pessoas por grupo; em es-

planadas, máximo de seis pessoas por grupo) até às 22:30 h durante a semana e até às 15:30 h 

ao fim de semana e feriados;

Espetáculos culturais até às 22:30 h;

Casamentos e batizados com 25 % da lotação;

Comércio a retalho alimentar até às 21:00 h durante a semana e até às 19:00 h ao fim de 

semana e feriados;

Comércio a retalho não alimentar até às 21:00 h durante a semana e até às 15:30 h ao fim 

de semana e feriados;

Permissão de prática de modalidades desportivas de médio risco, sem público;

Permissão de prática de atividade física ao ar livre até seis pessoas e ginásios sem aulas de 

grupo;

Eventos em exterior com diminuição de lotação, a definir pela DGS;

Lojas de Cidadão com atendimento presencial por marcação.

114299906 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 74-A/2021

Sumário: Altera as medidas aplicáveis em situação de calamidade, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19.

Por via da Resolução do Conselho de Ministros n.º 70 -B/2021, de 4 de junho, na sua redação 
atual, o Governo estabeleceu os critérios com vista à continuação da estratégia de levantamento 
de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19. Nos termos 
da referida Resolução, ficaram definidas duas novas fases de desconfinamento, as fases 1 e 2.

Em simultâneo, foram estabelecidos os traços gerais das medidas sanitárias que seriam aplica-
das aos municípios considerados de risco elevado e de risco muito elevado em função da situação epi-
demiológica, a qual seria avaliada sobretudo com base no critério da incidência cumulativa a 14 dias.

Atento o exposto, nos termos do panorama geral definido pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 70 -B/2021, de 4 de junho, vem o Governo, pela presente, determinar quais as regras 
a aplicar até ao dia 28 de junho de 2021, sem prejuízo da revisão semanal no que ao âmbito de 
aplicação territorial destas medidas diz respeito. Assim, começam por ser definidas regras gerais, 
aplicáveis a todo o território nacional continental, sendo subsequentemente estabelecidas medidas 
especialmente aplicáveis aos municípios do território nacional continental conforme se enquadrem: 
i) na fase 1 e ii) na situação de «município de risco elevado».

Em primeiro lugar, em matéria de teletrabalho e desfasamento de horário fica definido que, 
para efeitos do Decreto -Lei n.º 79 -A/2020, de 1 de outubro, na sua redação atual, a matéria de 
organização desfasada de horários e de teletrabalho em situações específicas (designadamente os 
trabalhadores que se encontrem abrangidos pelo regime excecional de proteção de imunodeprimidos 
e doentes crónicos) se aplica a todo o território nacional continental. No que respeita à matéria geral 
de teletrabalho (i.e. fora das situações de teletrabalho em situações específicas) prevista naquele 
decreto -lei, a mesma apenas é aplicável aos municípios de risco elevado.

Ainda em matéria de medidas gerais a aplicar a todo o território nacional continental, é de 
destacar a alteração das normas relativas à realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2 
no sentido de fixar uma estratégia de testagem mais alargada. Passa a estar prevista, por deter-
minação da autoridade de saúde, a possibilidade de realização de testes a trabalhadores que, 
independentemente do vínculo laboral, da modalidade ou da natureza da relação jurídica, prestem 
atividade em locais de trabalho com 150 ou mais trabalhadores. Passa igualmente a estar sujeito 
à realização de testes, de acordo com as normas e orientações da Direção -Geral da Saúde (DGS), 
quem pretenda assistir ou participar em eventos natureza cultural, desportiva, corporativa ou fa-
miliar, designadamente casamentos e batizados, sempre que o número de participantes exceda o 
definido pela DGS para efeitos de testagem de participantes em eventos.

Adicionalmente, são de destacar as alterações promovidas em matéria de tráfego aéreo, aero-
portos e fronteiras terrestres, marítimas e fluviais. Foi alterado o tipo de testes admitidos para efeitos 
de possibilidade de realização de viagens, designadamente a previsão de apresentação de teste 
rápido de antigénio (TRAg) e, ainda, a possibilidade de adaptação daquelas regras, nomeadamente 
no que concerne à permissão de viagens não essenciais e à apresentação de testes, em face da 
implementação de certificados de vacinação, testagem e recuperação ou de outros comprovativos.

Quanto aos municípios que se enquadrem na fase 1, as medidas aplicáveis são, no essencial, 
as que resultam da Resolução do Conselho de Ministros n.º 70 -B/2021, de 4 de junho. Destas 
medidas destacam -se, a título de exemplo, as referidas infra.

As atividades de comércio de retalho alimentar e não alimentar funcionam de acordo com o 
horário do respetivo licenciamento. Em matéria de horários de funcionamento da restauração, passa 
a estar prevista a regra de admissão até às 00:00 h e de encerramento até à 01:00 h. Fica previsto 
um limite de seis pessoas no interior e 10 pessoas nos espaços ou serviços de esplanadas abertas.

Os equipamentos culturais passam a encerrar à 01:00 h, ficando excluído o acesso, para efeitos 
de entrada, a partir das 00:00 h. Os demais estabelecimentos e equipamentos, de prestação de 
serviço, abertos ao público, passam a encerrar à 01:00 h.
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Os serviços públicos desconcentrados passam a prestar atendimento presencial sem neces-
sidade de recurso a marcação prévia, mantendo as lojas de cidadão o atendimento presencial 
mediante marcação, sem prejuízo da prestação desses serviços através dos meios digitais e dos 
centros de contacto com os cidadãos e as empresas.

Quanto aos eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, a lotação fica 
limitada a 50 % do espaço em que sejam realizados. Quanto à prática de todas as atividades de 
treino e competitivas amadoras, incluindo de escalões de formação, fica admitida a presença de 
público desde que com lugares marcados, distanciamento, regras de acesso e com limite de lota-
ção correspondente a 33 % da lotação total do recinto desportivo. No caso da prática de todas as 
atividades de treino e competitivas amadoras, incluindo de escalões de formação, fora de recintos 
desportivos, é admitida a presença de público com limites de lotação e regras a definir pela DGS.

Quanto às medidas aplicáveis aos municípios de risco elevado, elas são, no essencial, as que 
eram anteriormente aplicáveis ao nível 1, correspondentes a 1 de maio, nos termos da Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março, embora com as adaptações previstas na 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 70 -B/2021, de 4 de junho, designadamente em matéria 
de horários de encerramento.

Assim:
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 re-
dação atual, do artigo 17.º da Lei n.º 81/2009, de 21 de agosto, 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 
27 de junho 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 espa-

ços frequentados pelo público, bem como a dispersão das concentrações superiores a 10 pessoas, 
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;

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 39.º e 46.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 nos artigos 9.º, 39.º e 46.º do regime anexo à presente resolução 
e, ainda, do confinamento obrigatório por quem a ele esteja sujeito nos termos do artigo 3.º do 
referido regime;
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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, coor-
denada pelo membro do Governo responsável pela área da administração interna, com faculdade 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 Emer-
gência 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 Na-
cional de Proteção Civil, em regime de permanência, enquanto estrutura responsável pela recolha 
e tratamento da informação relativa ao surto epidémico em curso, garantindo uma permanente 
monitorização da situação;

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

7 — Recomendar às juntas de freguesia, no quadro da garantia de cumprimento do disposto 
no regime anexo à presente resolução, a sinalização, junto das forças e dos serviços de segurança, 
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 no artigo 42.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.

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 declaração 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 administra-
ção 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.
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14 — Determinar que:

a) Para efeitos do disposto nos n.os 1 e 3 do 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;

b) Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 79 -A/2020, de 1 de outubro, 
na sua redação atual, são considerados os municípios de risco elevado e muito elevado conforme 
previsto nos n.os 4 e 5 do artigo 2.º do regime anexo à presente resolução.

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 no dia seguinte ao da sua publicação.

Presidência do Conselho de Ministros, 9 de junho de 2021. — A Ministra de Estado e da Pre-
sidência, Mariana Guimarães Vieira da Silva.

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.

2 — O disposto na secção I do capítulo III é especialmente aplicável aos municípios do terri-
tório nacional continental que estejam referidos no número seguinte, os quais, de acordo com os 
critérios definidos na Resolução do Conselho de Ministros n.º 70 -B/2021, de 4 de junho, se enqua-
dram na fase 1 da estratégia do levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate 
à pandemia da doença COVID -19.

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 70 -B/2021, 
de 4 de junho, em especial no seu n.º 4, são qualificados, para efeitos do presente regime, como 
«Municípios de risco elevado»:

a) Braga;
b) Lisboa;
c) Odemira;
d) Vale de Cambra.
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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.

Artigo 4.º

Uso de máscaras ou viseiras

1 — É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência em lo-
cais 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 este-
jam a prestar o seu trabalho em gabinete, sala ou equivalente que não tenha outros ocupantes ou 
quando sejam utilizadas barreiras físicas impermeáveis de separação e proteção entre trabalhadores.

3 — Às situações previstas no presente artigo é aplicável, com as necessárias adaptações, 
o disposto no artigo 13.º -B do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.

Artigo 5.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.
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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 38°C.

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 6.º

Realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2

1 — Podem ser sujeitos à realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2, de acordo com 
as normas e orientações da Direção -Geral da Saúde (DGS):

a) Os trabalhadores, utentes e visitantes de estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde;
b) Os trabalhadores, estudantes e visitantes dos estabelecimentos de educação, de ensino e 

formação profissional e das instituições de ensino superior;
c) Os trabalhadores, utentes e visitantes de comunidades terapêuticas e comunidades de inser-

ção social, bem como dos centros de acolhimento temporário e centros de alojamento de emergência, 
de estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados continuados integrados da Rede Na-
cional 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 pro-
teção 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 funções em serviços públicos;
f) Os trabalhadores afetos a explorações agrícolas e do setor da construção;
g) Os trabalhadores que, independentemente do vínculo laboral, da modalidade ou da natu-

reza da relação jurídica, prestem atividade em locais de trabalho com 150 ou mais trabalhadores.

2 — Nos casos em que o resultado dos testes efetuados ao abrigo do número anterior impos-
sibilite o acesso de um trabalhador ao respetivo local de trabalho, considera -se a falta justificada.

3 — Deve ainda ser sujeito à realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2, de acordo com 
as normas e orientações da DGS quem pretenda assistir ou participar em eventos de natureza cultural, 
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desportiva, corporativa ou familiar, designadamente casamentos e batizados, sempre que o número 
de participantes exceda o definido pela DGS para efeitos de testagem de participantes em eventos.

4 — O acesso aos locais mencionados no número anterior pode ser impedido sempre que:

a) Exista recusa na realização de teste;
b) Não seja apresentado comprovativo de resultado negativo de teste laboratorial para despiste 

do SARS -CoV -2, realizado nos termos das orientações específicas da DGS;
c) Se verifique um resultado positivo no teste realizado.

5 — A realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2 referidos no n.º 1 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, quando for o caso, por iniciativa da entidade gestora de cada 
Loja de Cidadão nos termos determinados por orientação da DGS;

b) Nos casos das alíneas f) e g), em que o é por determinação da autoridade de saúde.

6 — A responsabilidade pela realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2, bem como 
pelos respetivos encargos, são, no caso dos referidos nas alíneas f) e g) do n.º 1, da empresa utili-
zadora ou beneficiária final dos serviços prestados e, no caso dos referidos no n.º 3, da responsa-
bilidade do participante no evento ou do interessado em aceder aos locais ali referidos, consoante 
o que seja aplicável;

7 — A realização de testes a que se refere o presente artigo é determinada de acordo com as 
orientações específicas da DGS.

8 — O disposto no presente artigo não prejudica o direito à proteção individual de dados, sendo 
expressamente proibido o registo do resultado do teste associado à identidade da pessoa, salvo 
com expressa autorização da mesma.

Artigo 7.º

Medidas excecionais no domínio da saúde pública

1 — O membro do Governo responsável pela área da saúde, com faculdade de delegação, 
determina:

a) As medidas de exceção aplicáveis à atividade assistencial realizada pelos serviços e esta-
belecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde;

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;

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-
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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 8.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 9.º

Instalações, estabelecimentos e equipamentos encerrados

São encerradas as instalações, estabelecimentos e equipamentos referidos no anexo I ao 
presente regime e do qual faz parte integrante, sem prejuízo do disposto no artigo 11.º

Artigo 10.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;
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.
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Artigo 11.º

Autorizações ou suspensões em casos especiais

1 — O membro do Governo responsável pela área da economia pode, com faculdade de 
delegação, mediante despacho:

a) Permitir a abertura de algumas instalações ou estabelecimentos referidos no anexo I ao 
presente regime ou no artigo 42.º, bem como o exercício de outras atividades de comércio a reta-
lho 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 es-
senciais 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.

2 — Os membros do Governo responsáveis pelas áreas da economia e da saúde podem, 
mediante despacho, permitir a abertura de equipamentos referidos no anexo I ao presente regime 
ou no artigo 42.º

Artigo 12.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 pú-
blica, 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 13.º

Disposições gerais aplicáveis a estabelecimentos ou locais abertos ao público

1 — Nos estabelecimentos que mantenham a respetiva atividade nos termos do presente re-
gime, 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;

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.
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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 estabelecimento.

Artigo 14.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 mo-
dalidade de venda através da disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta do 
estabelecimento ou ao postigo (take -away), não é permitido fornecer bebidas alcoólicas a partir 
das 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 15.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 re-
dação atual, os bares, outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e os estabelecimentos 
de bebidas com espaço de dança.

Artigo 16.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 17.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.
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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 18.º

Funerais

1 — A realização de funerais está condicionada à adoção de medidas organizacionais que 
garantam a inexistência de aglomerados de pessoas e o controlo das distâncias de segurança, 
designadamente a fixação de um limite máximo de presenças, a determinar pela autarquia local 
que exerça os poderes de gestão do respetivo cemitério.

2 — Do limite fixado nos termos do número anterior não pode resultar a impossibilidade da 
presença no funeral de cônjuge ou unido de facto, ascendentes, descendentes, parentes ou afins.

SECÇÃO III

Medidas aplicáveis em matéria de tráfego aéreo, aeroportos e fronteiras terrestres, marítimas e fluviais

Artigo 19.º

Regras gerais aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos

1 — Apenas é autorizado o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal continental de 
todos os voos de e para países que integram a União Europeia, de e para países associados ao 
Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça) e de e para o Reino Unido.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, é ainda autorizado o tráfego aéreo para:

a) Realização de viagens essenciais, considerando -se como tal as que são realizadas por mo-
tivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias;

b) Realização de viagens 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 21.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 21.º;

c) Realização de viagens destinadas 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;

3 — 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.

4 — Quando a situação epidemiológica assim o justificar, os membros do Governo responsáveis 
pelas áreas dos negócios estrangeiros, da defesa nacional, da administração interna, da saúde 
e da aviação civil podem, mediante despacho, determinar aplicar medidas restritivas ao tráfego 
aéreo proveniente de determinados países ou permitir viagens não essenciais com origem ou para 
países não referidos nos n.os 1 e 2.

5 — 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.

6 — Os passageiros a quem, no âmbito do rastreio a que se refere o número anterior, seja 
detetada uma temperatura corporal igual ou superior a 38°C, 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 rápido de antigénio (TRAg) 
para despiste da infeção por SARS -CoV -2.
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7 — 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 20.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 laboratorial de teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) ou 
de teste rápido de antigénio (TRAg) para despiste da infeção por SARS -CoV -2 com resultado ne-
gativo, realizado nas 72 ou 24 horas anteriores à hora do embarque, respetivamente, competindo 
às companhias aéreas a verificação da existência do referido teste no momento da partida, sem 
prejuízo de verificação aleatória, à chegada a território nacional continental, por parte da Polícia 
de Segurança Pública ou do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

2 — Os cidadãos nacionais e os cidadãos estrangeiros com residência legal em território con-
tinental, bem como o pessoal diplomático colocado em Portugal que, excecionalmente, não sejam 
portadores de comprovativo de realização de teste para despiste da infeção por SARS -CoV -2 com 
resultado negativo nos termos do número anterior, devem realizar teste de amplificação de ácidos 
nucleicos (TAAN) ou teste rápido de antigénio (TRAg) à chegada, antes de entrar em território con-
tinental, a expensas próprias, sendo, para o efeito, encaminhados pelas autoridades competentes.

3 — Os passageiros a que se refere o número anterior, bem como aqueles a quem seja de-
tetada uma temperatura corporal igual ou superior a 38°C e que realizem, por esse motivo, teste 
rápido de antigénio (TRAg) para despiste da infeção por SARS -CoV -2, aguardam em local próprio 
no interior do aeroporto até à notificação do resultado.

4 — O disposto nos números anteriores não é aplicável a crianças que não tenham ainda 
completado 24 meses de idade.

5 — Os testes laboratoriais referidos nos n.os 2 e 10 são efetuados e disponibilizados pela 
ANA, S. A., através de profissionais de saúde habilitados para o efeito, podendo este serviço ser 
subcontratado.

6 — 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.

7 — As forças de segurança e o SEF procedem à fiscalização do disposto nos números anteriores.
8 — Para efeitos do disposto no presente artigo e no n.º 6 do artigo anterior, apenas são 

admitidos testes rápidos de antigénio (TRAg) que constem da lista comum de testes rápidos de 
antigénio para despiste da doença COVID -19 no espaço comunitário, acordada pelo Comité de 
Segurança da Saúde da União Europeia.

9 — Para efeitos do cumprimento do disposto no número anterior, os comprovativos de rea-
lização laboratorial de teste rápido de antigénio (TRAg) devem indicar, obrigatoriamente, o con-
junto de dados normalizados acordados pelo Comité de Segurança da Saúde da União Europeia.

10 — Os passageiros que embarquem com comprovativo de realização de teste rápido de 
antigénio (TRAg) que não cumpra os requisitos previstos nos n.os 8 e 9 devem realizar novo teste 
de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) ou teste rápido de antigénio (TRAg) à chegada, antes 
de entrar em território continental, a expensas próprias, devendo aguardar em local próprio, no 
interior do aeroporto, até à notificação do resultado.

11 — 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 Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, bem como o pessoal diplo-
mático 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.



N.º 111 9 de junho de 2021 Pág. 88-(14)

Diário da República, 1.ª série

Artigo 21.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 profilático 
de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde, não se considerando 
origem, para efeitos da presente norma, uma escala aeroportuária em qualquer desses países.

2 — O disposto no número anterior é ainda aplicável aos passageiros de voos, independen-
temente da origem, que apresentem passaporte com registo de saída da África do Sul, do Brasil, 
da Índia ou do Nepal 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 
SEF, com base numa análise de risco, verificar o país de origem dos passageiros ou onde estes 
realizaram o teste para despiste da infeção por SARS -CoV -2, disponibilizando -o informaticamente 
às autoridades de saúde.

Artigo 22.º

Exceção às medidas aplicáveis em matéria de tráfego aéreo e aeroportos

O disposto nos artigos 19.º a 21.º não é aplicável:

a) A aeronaves de Estado e às Forças Armadas, a aeronaves que integram ou venham a in-
tegrar 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 23.º

Medidas aplicáveis em matéria de fronteiras terrestres, marítimas 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 21.º devem cumprir um período de isolamento 
profilático 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 cidadãos que, independentemente 
da origem, tenham saído da África do Sul, do Brasil, da Índia ou do Nepal nos 14 dias anteriores 
à sua chegada 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.

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.

5 — O disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 19.º, nos n.os 1, 8 e 9 do artigo 20.º e nos n.os 1 a 3 do 
artigo 21.º é aplicável, com as necessárias adaptações, ao embarque e desembarque de passagei-
ros e tripulações de navios de cruzeiro em portos localizados em território nacional continental, em 
termos a concretizar por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da defesa 
nacional, da administração interna, da saúde e das infraestruturas.

Artigo 24.º

Regras de certificação

Mediante despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da economia, negó-
cios estrangeiros, da administração interna, da saúde e da aviação civil podem ser fixadas regras 
distintas das definidas na presente secção, designadamente no que concerne à permissão de 
viagens não essenciais ou à apresentação de teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) 
ou teste rápido de antigénio (TRAg), na sequência da implementação de certificados de vacinação, 
testagem e recuperação ou de comprovativos de vacinação.

SECÇÃO IV

Medidas aplicáveis a eventos, estruturas, estabelecimentos ou outras atividades
culturais, desportivas, recreativas ou sociais

Artigo 25.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, de acordo com os limites 

previstos nas alíneas b) dos n.os 2 dos artigos 39.º e 45.º, respetivamente;
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, ao ar livre ou fora de recintos fixos, com di-
minuição 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 13.º, bem como nos artigos 37.º e 44.º, consoante o 
que seja aplicável quanto aos espaços de restauração nestes envolvidos, devendo os participantes 
usar máscara ou viseira nos espaços fechados.
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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 26.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 fí-
sico, 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;

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.

Artigo 27.º

Eventos de natureza cultural

1 — É permitido o funcionamento das salas de espetáculos, de exibição de filmes cinematográ-
ficos e similares, bem como de outros 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 13.º;
b) Sejam observadas as normas e as instruções definidas pela DGS para estes equipamentos 

culturais, designadamente, referentes ao distanciamento físico, higiene das mãos e superfícies, 
etiqueta respiratória e as demais regras previstas no presente regime.

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.

Artigo 28.º

Atividade física e desportiva

1 — A prática de atividade física e desportiva, em contexto de treino e em contexto competitivo, 
pode ser realizada nos termos previstos nos artigos 40.º e 46.º

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 29.º

Medidas no âmbito das estruturas residenciais

1 — A proteção dos residentes em estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados 
continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e outras estrutu-
ras e respostas residenciais dedicadas a crianças, jovens e pessoas com deficiência, bem como 
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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, sem 
prejuízo do cumprimento das orientações específicas da DGS:

a) 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) A obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas por todos os profissionais destas estruturas;
c) A realização de testes a todos os residentes caso seja detetado um caso positivo em qual-

quer contacto;
d) A disponibilização de equipamento de âmbito municipal ou outro, caso seja necessário o 

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) A 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;

f) O 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) A 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) A manutenção do acompanhamento pelas equipas multidisciplinares.

2 — Os testes de diagnóstico de SARS -CoV -2 são realizados por um profissional de saúde, 
sendo os respetivos resultados globalmente comunicados ao responsável da direção técnica da 
estrutura residencial, ficando este sujeito a sigilo profissional.

3 — Em caso de deteção de casos positivos, a entidade responsável pela análise dos resultados 
comunica a identificação dos visados diretamente ao responsável da direção técnica da estrutura 
residencial, o mais brevemente possível, de forma a prevenir contágios.

4 — Para efeitos dos n.os 2 e 3 pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais na medida 
do estritamente indispensável.

Artigo 30.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 31.º

Equipamentos de diversão e similares

1 — É permitido o funcionamento de equipamentos de diversão e similares desde que:

a) Observem as orientações e instruções definidas pela DGS, em parecer técnico especifica-
mente elaborado para o efeito;
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b) Funcionem em local autorizado, nos termos legais, pela autarquia local territorialmente 
competente;

c) Cumpram o previsto no Decreto -Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, na sua redação atual, 
e na demais legislação aplicável.

2 — Os equipamentos de diversão e similares autorizados a funcionar nos termos do número 
anterior estão sujeitos à fiscalização das entidades competentes nos termos do presente regime.

Artigo 32.º

Cuidados pessoais, de saúde, de bem -estar 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 33.º

Atividades em contexto académico

É proibida, no âmbito académico do ensino superior, a realização de festejos, bem como de 
atividades lúdicas ou recreativas.

Artigo 34.º

Parques infantis

É permitido o funcionamento, desde que no cumprimento das orientações definidas pela DGS:

a) De parques infantis, mediante autorização do presidente da câmara municipal territorial-
mente competente;

b) De parques de diversão infantil de natureza privada.

CAPÍTULO III

Disposições especiais aplicáveis a determinados municípios

Artigo 35.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.

SECÇÃO I

Medidas aplicáveis a municípios que se enquadrem na fase 1

Artigo 36.º

Horários em municípios de fase 1

1 — As atividades de comércio de retalho alimentar e não alimentar funcionam de acordo com 
o horário do respetivo licenciamento.
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2 — Os estabelecimentos de restauração e similares encerram, para efeitos de serviço de 
refeições no estabelecimento, à 01:00 h, ficando excluído o acesso ao público para novas admis-
sões a partir das 00:00 h.

3 — 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).

4 — Os equipamentos culturais cujo funcionamento seja admitido nestes municípios encerram 
à 01:00 h, ficando excluído o acesso, para efeitos de entrada, a partir das 00:00 h.

5 — Os demais estabelecimentos e equipamentos que prestem serviços, estejam abertos ao 
público e aos quais não se apliquem os números anteriores encerram à 01:00 h.

6 — O disposto no número anterior não é aplicável aos eventos de natureza familiar, desig-
nadamente casamentos e batizados.

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 37.º

Restauração e similares em municípios de fase 1

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 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;

c) O cumprimento dos horários referidos no n.º 2 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.
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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 
determinar aos seus trabalhadores, desde que com o seu consentimento, a participação nas respe-
tivas atividades, ainda que as mesmas não integrem o objeto dos respetivos contratos de trabalho.

Artigo 38.º

Serviços públicos em municípios de fase 1

1 — Os serviços públicos desconcentrados prestam o atendimento presencial sem necessidade 
de recurso a marcação prévia.

2 — As lojas de cidadão mantêm o atendimento presencial mediante marcação prévia.
3 — O disposto nos números anteriores não prejudica a continuidade e reforço da prestação 

dos serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto com os cidadãos e as empresas
4 — Aos serviços abrangidos pelo presente artigo aplica -se o disposto no n.º 3 do artigo 13.º 

e o disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 88/2020, de 14 de outubro, em tudo o que 
não contrariar o presente regime.

5 — 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 39.º

Eventos em municípios de fase 1

1 — Sem prejuízo do número seguinte, é permitida a realização eventos e celebrações nos 
termos do disposto no artigo 25.º

2 — Nos municípios de fase 1, nos eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e ba-
tizados, não é permitida uma aglomeração de pessoas em lotação superior a 50 % do espaço em 
que sejam realizados.

Artigo 40.º

Atividade física e desportiva em municípios de fase 1

É permitida, desde que no cumprimento das orientações definidas pela 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 amadoras, incluindo de escalões de 
formação, sendo admitida a presença de público desde que com lugares marcados, distanciamento 
e com limite de lotação correspondente a 33 % da lotação total do recinto desportivo;

c) A prática de todas as atividades de treino e competitivas amadoras, incluindo de escalões 
de formação, fora de recintos desportivos, sendo admitida a presença de público com limites de 
lotação e regras a definir pela DGS;

d) A prática de atividade física ao ar livre e em ginásios e academias.
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Artigo 41.º

Transportes em municípios de fase 1

1 — As entidades públicas ou privadas responsáveis por transporte coletivo de passageiros 
devem assegurar, quando existam lugares sentados e em pé, a lotação máxima de 2/3 da sua ca-
pacidade para o transporte terrestre, fluvial e marítimo, não existindo restrições de lotação quando 
o transporte seja assegurado exclusivamente através de lugares sentados.

2 — No transporte em táxi e no transporte individual e remunerado de passageiros em veículos 
descaracterizados a partir de plataforma eletrónica, os bancos dianteiros não podem ser utilizados 
pelos passageiros.

SECÇÃO II

Medidas aplicáveis a municípios de risco elevado

Artigo 42.º

Encerramento de instalações e estabelecimentos em municípios de risco elevado

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, sem prejuízo do 

disposto na alínea a) do artigo 34.º;
c) Quaisquer locais destinados a práticas desportivas de lazer, salvo para a prática desportiva 

admitida nos termos do artigo 46.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 46.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 14.º e 44.º;
j) Termas e spas ou estabelecimentos afins;
k) Parques aquáticos, sem prejuízo do acesso dos trabalhadores para efeitos de cuidado dos 

animais;
l) Equipamentos de diversão e similares.

Artigo 43.º

Horários em municípios de risco elevado

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.
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2 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as atividades de comércio a retalho 
alimentar e não alimentar e de prestação de serviços em estabelecimentos em funcionamento nos 
termos do presente capítulo encerram às 21:00 h.

3 — Os estabelecimentos de restauração e similares encerram, para efeitos de serviço de 
refeições no estabelecimento, às 22:30 h.

4 — 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).

5 — Os equipamentos culturais, designadamente museus, monumentos, palácios, sítios ar-
queológicos e similares, bem como as instalações desportivas onde ocorra prestação de serviços, 
cujo funcionamento seja admitido nestes municípios 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.

Artigo 44.º

Restauração e similares em municípios de risco elevado

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 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;

c) O cumprimento dos horários referidos no n.º 3 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.
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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 
determinar aos seus trabalhadores, desde que com o seu consentimento, a participação nas respe-
tivas atividades, ainda que as mesmas não integrem o objeto dos respetivos contratos de trabalho.

Artigo 45.º

Eventos em municípios de risco elevado

1 — Sem prejuízo do número seguinte, é permitida a realização eventos e celebrações nos 
termos do disposto no artigo 25.º

2 — Nos municípios de risco elevado, nos eventos de natureza familiar, incluindo casamentos 
e batizados, não é permitida uma aglomeração de pessoas em lotação superior a 50 % do espaço 
em que sejam realizados.

Artigo 46.º

Atividade física e desportiva em municípios de risco elevado

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.

Artigo 47.º

Serviços públicos em municípios de risco elevado

1 — Os serviços públicos desconcentrados prestam o atendimento presencial preferencial-
mente mediante marcação prévia.

2 — As lojas de cidadão mantêm o atendimento presencial por marcação.
3 — O disposto nos números anteriores não prejudica a continuidade e reforço da prestação 

dos serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto com os cidadãos e as empresas.
4 — Aos serviços abrangidos pelo presente artigo aplica -se o disposto no n.º 3 do artigo 13.º 

e o disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 88/2020, de 14 de outubro, em tudo o que 
não contrariar o presente regime.

5 — 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 48.º

Transportes em municípios de risco elevado

1 — As entidades públicas ou privadas responsáveis por transporte coletivo de passageiros 
devem assegurar a lotação máxima de 2/3 da sua capacidade para o transporte terrestre, fluvial e 
marítimo que se realize de ou para municípios de risco elevado ou no interior destes.

2 — No transporte em táxi e no transporte individual e remunerado de passageiros em veículos 
descaracterizados a partir de plataforma eletrónica, os bancos dianteiros não podem ser utilizados 
pelos passageiros.
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ANEXO I

[a que se referem a alínea a) do n.º 3 e o n.º 7 da presente resolução e os artigos 9.º,
o artigo 11.º e no artigo 42.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 34.º;
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:

Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de qualquer natureza.

3 — Espaços de jogos e apostas:

Salões de jogos e salões recreativos.

4 — Atividades de restauração:

Bares e afins.

114311999 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 76-A/2021

Sumário: Altera as medidas aplicáveis a determinados municípios no âmbito da situação de cala-
midade.

O Governo tem vindo a avaliar a cada sete dias — com base, designadamente, nos dados 
epidemiológicos verificados em cada município — o âmbito de aplicação territorial das regras.

Nestes termos, e para o efeito, pela presente resolução se determina que no próximo período 
de uma semana ficam enquadrados no nível de risco elevado os municípios de Albufeira, Arruda 
dos Vinhos, Braga, Cascais, Lisboa, Loulé, Odemira, Sertã e Sintra, ficando no nível de risco muito 
elevado o município de Sesimbra.

Concomitantemente, todos os restantes municípios do território nacional continental ficam 
enquadrados na fase 1.

Ademais, dada a situação epidemiológica na Área Metropolitana de Lisboa, o seu possível 
alastramento ao restante território nacional, e face à presença e proliferação de variantes de 
preocupação, é prevista uma proibição de circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa 
entre as 15:00 h do dia 18 de junho e as 06:00 h do dia 21 de junho.

Por fim, é prevista a possibilidade de acesso a eventos mediante a apresentação do Certificado 
Digital COVID da UE.

Assim:
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 artigo 19.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na 
sua redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:

1 — Alterar os n.os 3 e 14 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 74 -A/2021, de 9 de junho, 
os quais passam a ter a seguinte redação:

«3 — [...]:

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 39.º e 49.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 nos artigos 3.º -A, 9.º, 39.º e 49.º do regime anexo à presente resolução e, ainda, 
do confinamento obrigatório por quem a ele esteja sujeito nos termos do artigo 3.º do referido regime;

14 — [...]:

a) [...];
b) Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 79 -A/2020, de 1 de outubro, 

na sua redação atual, são considerados os municípios de risco elevado e muito elevado conforme 
previsto nos n.os 3 e 4 do artigo 2.º do regime anexo à presente resolução.»

2 — Alterar os artigos 2.º, 6.º, 20.º e 25.º do regime anexo à Resolução do Conselho de Mi-
nistros n.º 74 -A/2021, de 9 de junho, os quais passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 2.º

[...]

1 — [...].
2 — [...].
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3 — [...]:

a) Albufeira;
b) Arruda dos Vinhos;
c) Braga;
d) Cascais;
e) Lisboa;
f) Loulé;
g) Odemira;
h) Sertã;
i) Sintra.

4 — O disposto na secção III do capítulo III é especialmente aplicável ao município de Sesimbra, 
o qual, de acordo com os critérios definidos na Resolução do Conselho de Ministros n.º 70 -B/2021, 
de 4 de junho, em especial no seu n.º 4, é qualificado, para efeitos do presente regime, como «Mu-
nicípios de risco muito elevado».

Artigo 6.º

[...]

1 — [...].
2 — [...].
3 — [...].
4 — [...]:

a) [...];
b) [...];
c) [...];
d) Não seja apresentado o Certificado Digital COVID da UE.

5 — [...].
6 — [...].
7 — [...].
8 — [...].
9 — A apresentação do Certificado Digital COVID da UE dispensa a apresentação de compro-

vativo de realização de teste para despiste da infeção por SARS -CoV -2 prevista nos n.os 3 e 4.

Artigo 20.º

[...]

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 laboratorial de teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) ou 
de teste rápido de antigénio (TRAg) para despiste da infeção por SARS -CoV -2 com resultado ne-
gativo, realizado nas 72 ou 48 horas anteriores à hora do embarque, respetivamente, competindo 
às companhias aéreas a verificação da existência do referido teste no momento da partida, sem 
prejuízo de verificação aleatória, à chegada a território nacional continental, por parte da Polícia 
de Segurança Pública ou do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

2 — [...].
3 — [...].
4 — O disposto nos números anteriores não é aplicável a crianças que não tenham ainda 

completado 12 anos de idade.
5 — [...].
6 — [...].
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7 — [...].
8 — [...].
9 — [...].
10 — [...].
11 — [...].

Artigo 25.º

[...]

1 — [...].
2 — [...]:

a) [...];
b) Eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, de acordo com os limites 

previstos nas alíneas b) dos n.os 2 dos artigos 39.º, 45.º e 52.º, respetivamente;
c) [...];
d) [...].

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 orientações 
específicas da DGS, os organizadores dos eventos devem observar, com as necessárias adapta-
ções, o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 13.º, bem como nos artigos 37.º, 44.º e 51.º, consoante o 
que seja aplicável quanto aos espaços de restauração nestes envolvidos, devendo os participantes 
usar máscara ou viseira nos espaços fechados.

4 — [...].
5 — [...].»

3 — Aditar ao regime anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 74 -A/2021, de 9 de 
junho, o artigo 3.º -A, bem como a secção III e os artigos 49.º a 55.º, com a seguinte redação:

«Artigo 3.º -A

Limitação à deslocação ou circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa

É proibida a circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa no período compreendido 
entre as 15:00 h do dia 18 de junho e as 06:00 h do dia 21 de junho, 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.

SECÇÃO III

Medidas aplicáveis a municípios de risco muito elevado

Artigo 49.º

Encerramento de instalações e estabelecimentos em municípios de risco muito elevado

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, sem prejuízo do 

disposto na alínea a) do artigo 34.º;
c) Quaisquer locais destinados a práticas desportivas de lazer, salvo para a prática desportiva 

admitida nos termos do artigo 50.º;
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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 50.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 14.º e 51.º;
j) Termas e spas ou estabelecimentos afins;
k) Parques aquáticos, sem prejuízo do acesso dos trabalhadores para efeitos de cuidado dos 

animais;
l) Provas e exibições náuticas e aeronáuticas;
m) Equipamentos de diversão e similares.

Artigo 50.º

Horários em municípios de risco muito elevado

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 15:30 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 15:30 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 arqueo-
lógicos e similares, cujo funcionamento seja admitido nestes municípios encerram às 22:30 h.

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.
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Artigo 51.º

Restauração e similares em municípios de risco muito elevado

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 cober-
tura, 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-
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 52.º

Eventos em municípios de risco muito elevado

1 — É proibida a realização de celebrações e de outros eventos em interior, sem prejuízo do 
disposto no número seguinte.
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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 — Sem prejuízo do número anterior, na ausência de orientação da DGS, salvo nos casos da 
alínea c) do número anterior em que a realização do evento depende da existência das orientações 
específicas da DGS, os organizadores dos eventos devem observar, com as necessárias adapta-
ções, o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 13.º, bem como nos artigos 37.º, 44.º e 51.º, consoante o 
que seja aplicável, 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 53.º

Atividade física e desportiva em municípios de risco muito elevado

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 reali-

zação de aulas de grupo e de modalidades desportivas que não sejam de baixo ou médio risco de 
acordo com as orientações da DGS.

Artigo 54.º

Serviços públicos em municípios de risco muito elevado

1 — As lojas de cidadão mantêm o atendimento presencial por marcação, bem como a conti-
nuidade 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 13.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 55.º

Transportes em municípios de risco muito elevado

1 — As entidades públicas ou privadas responsáveis por transporte coletivo de passageiros 
devem assegurar a lotação máxima de 2/3 da sua capacidade para o transporte terrestre, fluvial e 
marítimo que se realize de ou para municípios de risco muito elevado ou no interior destes.
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2 — No transporte em táxi e no transporte individual e remunerado de passageiros em veículos 
descaracterizados a partir de plataforma eletrónica, os bancos dianteiros não podem ser utilizados 
pelos passageiros.»

4 — Alterar o anexo I do regime anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 74 -A/2021, 
de 9 de junho, com a redação constante do anexo à presente resolução e da qual faz parte inte-
grante.

5 — Determinar que a presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Presidência do Conselho de Ministros, 17 de junho de 2021. — O Primeiro -Ministro, António 

Luís Santos da Costa.

ANEXO

(a que se refere o n.º 4)

«ANEXO I

[a que se referem a alínea a) do n.º 3 e o n.º 7 da presente resolução e os artigos 9.º, 11.º, 42.º e 49.º
do regime anexo à presente resolução]

1 — [...]:

[...];
[...];
[...].

2 — [...]:

[...].

3 — [...]:

[...].

4 — [...]:

[...].»

114329851 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 77-A/2021

Sumário: Altera as medidas aplicáveis a determinados municípios no âmbito da situação de cala-
midade.

Não obstante o calendário indicativo previsto na estratégia de levantamento de medidas de 
confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19 fixada através da Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 70 -B/2021, de 4 de junho, a evolução da situação epidemiológica no ter-
ritório nacional continental não recomenda que aquela estratégia prossiga no dia 28 de junho de 2021.

Atento o exposto, devem continuar a vigorar as regras vigentes nos últimos 15 dias, motivo pelo 
qual a presente resolução prorroga a vigência da Resolução do Conselho de Ministros n.º 74 -A/2021, 
de 9 de junho, na sua redação atual, até às 23:59 h do dia 11 de julho de 2021, continuando a 
aplicar -se aquelas regras, sem progressão no desconfinamento de qualquer município do território 
nacional continental.

Concomitantemente, na sequência da revisão semanal do âmbito de aplicação territorial das 
medidas de contenção e mitigação da doença COVID -19, fica também determinado que os seguintes 
municípios são considerados «municípios de risco elevado» para efeitos de aplicabilidade daquelas 
medidas até à próxima revisão: Alcochete, Almada, Amadora, Arruda dos Vinhos, Barreiro, Braga, 
Cascais, Grândola, Lagos, Loulé, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odemira, Odivelas, Oeiras, Palmela, 
Sardoal, Seixal, Setúbal, Sines, Sintra, Sobral de Monte Agraço e Vila Franca de Xira.

Já aos municípios de Albufeira, Lisboa e Sesimbra são aplicáveis as medidas respeitantes aos 
«municípios de risco muito elevado».

Por fim, considerando o contexto epidemiológico, é igualmente prorrogada a limitação à deslocação 
ou circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa. No entanto, para além das exceções já ante-
riormente aplicáveis, passa também a ser admitida a circulação mediante apresentação de comprova-
tivo de realização laboratorial de teste com resultado negativo, nos termos previstos na presente reso-
lução, ou, alternativamente, mediante apresentação do Certificado Digital COVID da União Europeia.

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, da base 34 da Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro, do artigo 17.º da Lei n.º 81/2009, de 21 
de agosto, do artigo 19.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, e da alínea g) do 
artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:

1 — Alterar o n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 74 -A/2021, de 9 de junho, na 
sua redação atual, o qual passa a ter a seguinte redação:

«1 — Declarar, na sequência da situação epidemiológica da COVID -19, até às 23:59 h do dia 
11 de julho de 2021, a situação de calamidade em todo o território nacional continental.»

2 — Alterar os artigos 2.º e 3.º -A do regime anexo à Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 74 -A/2021, de 9 de junho, na sua redação atual, os quais passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 2.º

[...]

1 — [...].
2 — [...].
3 — [...]:

a) Alcochete;
b) Almada;
c) Amadora;
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d) Arruda dos Vinhos;
e) Barreiro;
f) Braga;
g) Cascais;
h) Grândola;
i) Lagos;
j) Loulé;
k) Loures;
l) Mafra;
m) Moita;
n) Montijo;
o) Odemira;
p) Odivelas;
q) Oeiras;
r) Palmela;
s) Sardoal;
t) Seixal;
u) Setúbal;
v) Sines;
w) Sintra;
x) Sobral de Monte Agraço;
y) Vila Franca de Xira.

4 — O disposto na secção III 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 70 -B/2021, 
de 4 de junho, em especial no seu n.º 4, são qualificados, para efeitos do presente regime, como 
‘municípios de risco muito elevado’:

a) Albufeira;
b) Lisboa;
c) Sesimbra.

Artigo 3.º -A

[...]

1 — Sem prejuízo do número seguinte, é proibida a circulação de e para a Área Metropolitana 
de Lisboa no período compreendido entre as 15:00 h do dia 25 de junho de 2021 e as 06:00 h do 
dia 28 de junho de 2021, 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.

2 — É ainda admitida a circulação mediante apresentação de comprovativo de realização labo-
ratorial de teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) ou de teste rápido de antigénio (TRAg) 
para despiste da infeção por SARS -CoV -2 com resultado negativo, realizado, respetivamente, nas 
72 ou 48 horas anteriores à sua apresentação, ou, alternativamente, mediante apresentação do 
Certificado Digital COVID da União Europeia, o qual dispensa a apresentação de comprovativo de 
realização de teste para despiste da infeção por SARS -CoV -2.»

3 — Determinar que a presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, 
sem prejuízo do número seguinte.

4 — Determinar que o disposto no n.º 1 produz efeitos às 00:00 h do dia 28 de junho de 2021.

Presidência do Conselho de Ministros, 24 de junho de 2021. — Pelo Primeiro -Ministro, Pedro 

Gramaxo de Carvalho Siza Vieira, Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.
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