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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 

93.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 28 de julho de 2021 

 
 

 
 
 
AATTAA  DDAA  9900ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002211..0066..1166  

 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Vereador 
Gonçalo Filipe Vintém Caroço, o Senhor 
Vereador Tiago Farinha Matias, o Sr. Vereador 
Fernando Manuel Palminha Martins e a Sr.ª 
Vereadora Maria Arlete Rodrigues Augusto 
Barata Simão) 
 
 
 
AATTAA  DDAA  9911ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002211..0066..3300  

 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Vereador 
Gonçalo Filipe Vintém Caroço, o Sr. Vereador 
Fernando Manuel Palminha Martins e a Sr.ª 
Vereadora Maria Arlete Rodrigues Augusto 
Barata Simão) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  333344//22002211  --
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  66ªª  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  
OORRÇÇAAMMEENNTTAALL  PPEERRMMUUTTAATTIIVVAA  AAOO  
OORRÇÇAAMMEENNTTOO  22002211  EE  OOPPÇÇÕÕEESS  DDOO  PPLLAANNOO  
22002211--22002255,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  

 
Considerando que: 
 
A.  De acordo com a execução orçamental 

realizada e prevista, é necessário proceder a 
alguns reajustamentos nas Grandes Opções do 
Plano (GOP’s) e Orçamento da Despesa, que 
se encontram compensadas entre si, 
nomeadamente Projeto Rodinhas; demolição 
das antigas instalações da Junta de Freguesia 
da Portela; Reparações Equipamentos 

Desportivos – Pavilhão Bartolomeu Dias e 
Parque da Várzea e Costeiras. 

 
Tenho a honra de propor que: 
 

A Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do 
Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, e do ponto 8.3.1 do 
Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na 
redação vigente, aprovar a, 6.ª Alteração 
Permutativa ao Orçamento 2021 e Opções do 
Plano 2021-2025 (8.ª Alteração dos 
Documentos Previsionais), conforme 
documento em anexo.  
 

Loures, 22 julho 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente e dos Senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária. 
Abstiveram-se as Senhoras Vereadoras e o 
Senhor Vereador eleitos pelo Partido 
Socialista e a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A 6ª Alteração 
Permutativa ao Orçamento 2021 e Opções do 
Plano 2021-2025, estão disponibilizadas em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  333355//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AASS  MMEEDDIIDDAASS  
EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAASS  EE  TTEEMMPPOORRÁÁRRIIAASS  DDEE  
AAPPOOIIOO  ÀÀSS  FFAAMMÍÍLLIIAASS,,  EEMMPPRREESSAASS  EE  
EESSTTIIMMUULLOO  ÀÀ  AATTIIVVIIDDAADDEE  EECCOONNÓÓMMIICCAA  NNOO  
ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  PPAANNDDEEMMIIAA  CCOOVVIIDD  1199  ––  IISSEENNÇÇÃÃOO  
DDEE  TTAAXXAASS  MMUUNNIICCIIPPAAIISS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  

 
Considerando que:   
 
A. No contexto da emergência de saúde pública 

de âmbito internacional, declarada pela 
Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de 
janeiro de 2020, bem como da classificação, 
no dia 11 de março de 2020, da doença 
COVID-19 como uma pandemia internacional, 
constituindo uma calamidade pública, foram 
decretados, no nosso País, vários estados de 
emergência e situações de calamidade, 
contingência e alerta tendo os direitos à 
liberdade e de deslocação e, bem assim, de 

DELIBERAÇÕES 
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iniciativa privada, social e cooperativa 
condicionados; 
 

B. Foram aprovadas um conjunto de medidas 
extraordinárias e temporárias destinadas a 
fazer face ao quadro epidemiológico vivido; 
 

C. A Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, ao estabelecer 
um regime excecional com vista a promover a 
capacidade de resposta das autarquias locais 
no âmbito da pandemia da doença COVID-19, 
veio prescindir, no seu artigo 2.º, perante a 
excecionalidade provocada pela citada 
pandemia, da aprovação de regulamento pela 
assembleia municipal para a concessão de 
determinadas isenções. Ou seja, o n.º 9 do 
artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, estipula que o reconhecimento do 
direito à isenção é da competência da câmara 
municipal, no estrito cumprimento das normas 
do regulamento referido no n.º 2 daquele 
mesmo artigo. Contudo, com a Lei n.º 6/2020, 
de 10 de abril, na concessão de isenções, 
totais ou parciais, em situações excecionais 
devidamente fundamentadas e diretamente 
relacionadas com as medidas de combate à 
pandemia da doença COVID-19, é dispensada 
a necessidade de aprovação de regulamento 
pela assembleia municipal. Não podendo, 
contudo, a dita isenção, total ou parcial, ter 
duração superior ao termo do ano civil em 
curso, nem respeitar a impostos; 

 
D. As isenções concedidas nos termos do ponto 

anterior devem ser comunicadas ao órgão 
deliberativo, por meio eletrónico, no prazo de 
48 horas sobre a sua prática; 

 
E. As medidas plasmadas no diploma legal supra 

mencionado, devido ao seu carater 
temporário, tinham um prazo de vigência 
limitada ao ano 2020; 

 
F. O legislador, através do Decreto-Lei n.º 6-

D/2021, de 15 de janeiro, prorrogou o prazo 
dos regimes excecionais de medidas 
aplicáveis às autarquias locais no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19, 
estabelecendo que o disposto no artigo 2.º da 
Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, vigora até 31 de 
dezembro de 2021; 

 
G. A Câmara Municipal de Loures, quer em 2020 

quer em 2021, já deliberou a isenção do 
pagamento de taxas, às entidades públicas ou 
privadas, nos domínios da utilização e 
ocupação da via pública (com exceção das 
zonas concessionadas, dos bancos, das 
instituições de crédito e das seguradoras) e da 
afixação de publicidade de natureza comercial 

(com exceção do mobiliário urbano 
concessionado e publicidade exterior, dos 
bancos, das instituições de crédito e das 
seguradoras), ao abrigo da citada Lei n.º 
6/2020, de 10 de abril; 
 

H. A situação pandémica acarreta um período de 
incerteza e complexidade em que todos têm 
sido convocados para ajudar na mitigação da 
propagação da pandemia; bem como, na 
atenuação dos efeitos da redução da atividade 
económica. Pois, o impacto das medidas 
restritivas continua a fazer-se sentir nos 
diversos setores de atividade; 

 
I. Têm sido aprovadas e prorrogadas várias 

medidas extraordinárias e temporárias de 
proteção das famílias portuguesas, das 
empresas nacionais, dos empresários em 
nome individual, das instituições particulares 
de solidariedade social, das associações sem 
fins lucrativos e de outras entidades da 
economia social, quer a nível nacional quer a 
nível local, que visam atenuar os impactos 
económicos e financeiros da contração da 
atividade económica; 
 

J. O Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, 
que estabelece medidas excecionais e 
temporárias de atribuição de apoios 
destinados aos trabalhadores e às empresas 
afetados pela pandemia da COVID-19, tendo 
em vista a manutenção dos postos de trabalho 
e a mitigação de situações de crise 
empresarial, tipificou no seu artigo 3.º as 
situações e os pressupostos inerentes ao 
conceito de crise empresarial e que permitem 
a concessão dos apoios ali plasmados para 
manutenção dos postos de trabalho; 

 
K. Nas deliberações da Câmara Municipal de 

Loures, de 2020 e de 2021, relativas à isenção 
do pagamento de taxas devidas pela utilização 
e ocupação da via pública e afixação de 
publicidade de natureza comercial, é invocado 
o conceito de “crise empresarial”, vertido no 
supra citado artigo 3.º, para a sua atribuição; 

 
L. As atividades dos operadores económicos de 

diversão e da restauração itinerantes, 
suspensas por força de medidas excecionais e 
temporárias adotadas em resposta à 
pandemia da doença COVID-19, atendendo à 
importância que representam, 
designadamente aos postos de trabalho que 
asseguram e aos serviços que proporcionam 
aos demais cidadãos, foram merecedoras de 
um regime de apoio à sua retoma e 
dinamização nos termos da Lei n.º 34/2020, de 



 

 
N.º 15 

 

 

 

29 de JULHO 
de 2021 

 
 
 
 

7 

 

13 de agosto e da Portaria n.º 255-A/2020, de 
27 de outubro; 

 
M. O referido regime prevê o acesso a uma linha 

de crédito com juros reduzidos, determina a 
integração dos empresários de diversão e da 
restauração itinerantes no programa “Adaptar 
2.0” (visa apoiar as empresas no esforço de 
adaptação e de investimento nos seus 
estabelecimentos, ajustando os métodos de 
organização do trabalho e de relacionamento 
com clientes e fornecedores às condições de 
contexto da pandemia da doença COVID-19), 
consagra a flexibilização do pagamento do 
prémio de seguro das viaturas afetas às 
atividades da diversão e restauração itinerante 
desde que comprovada a paralisação da 
respetiva atividade e a extensão da validade 
dos seguros e dos certificados de inspeção 
daquelas mesmas viaturas enquanto a 
atividade estiver suspensa e as viaturas não 
estiverem em circulação;  

 
N. A Portaria n.º 255-A/2020, de 27 de outubro, 

que procede à regulamentação da Lei 
n.º34/2020, de 13 de agosto, que aprovou o 
regime de apoio à retoma e dinamização da 
atividade das empresas de diversões 
itinerantes, no seu artigo 4.º estipula a noção 
de paralisação da atividade para efeitos de 
flexibilização do pagamento dos prémios de 
seguro, considerando que a mesma existe 
quando se “ … esteja em situação de crise 
empresarial, incluindo quando registe uma 
quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 
40% da faturação nos últimos três meses em 
face do período homologo do ano anterior”; 

 
O. Com a Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 59-B/2021, de 14 de maio, passa a ser, 
novamente, permitido o funcionamento dos 
equipamentos itinerantes de diversão, desde 
que observem as orientações e instruções 
definidas pela Direção-Geral de Saúde, em 
parecer técnico especificamente elaborado 
para o efeito, funcionem em local autorizado, 
nos termos legais, pela autarquia local 
territorialmente competente e cumpram o 
previsto no Decreto-Lei 268/2009, de 29 de 
setembro, que estabelece o regime do 
licenciamento dos recintos itinerantes e 
improvisados, bem como as normas técnicas e 
de segurança aplicáveis à instalação e 
funcionamento de equipamentos de diversão 
instalados nesses recintos, e na demais 
legislação aplicável; 

 
P. A implementação de recinto itinerante e de 

recinto improvisado acarreta, muitas vezes, 
para além do pedido de licenciamento da 

instalação e funcionamento do respetivo 
recinto, um pedido para utilização e 
aproveitamento do domínio municipal, um 
pedido de licença especial de ruído e, até 
mesmo, um pedido de licença para produção 
de publicidade; 

 
Q. Conforme mencionado no Preâmbulo do 

Regulamento de Taxas de Município de 
Loures em vigor, a criação de taxas pelas 
autarquias locais visa objetivos de natureza 
fiscal relacionados com a angariação de 
receita, mas, também, objetivos de natureza 
extrafiscal; estando as isenções ou reduções 
do pagamento de taxas municipais 
regulamentadas do artigo 6.º ao artigo 10.º; 

 
R. A incidência objetiva referida na alínea p) dos 

presentes considerandos conjugada com a 
amplitude da incidência subjetiva das isenções 
pretendidas com a presente deliberação não 
se encontram contempladas no Regulamento 
de Taxas Municipais em vigor e que a 
proposta deliberativa n.º 139/2021, aprovada 
na 85.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Loures, realizada em 7 de abril de 2021, 
vigora até 30 de junho de 2021 e comtempla 
apenas a utilização e aproveitamento da via 
pública e a publicidade; 

 
S. Face às interdições e limitações existentes, a 

atividade dos operadores económicos de 
diversão itinerantes, desenvolvida muitas 
vezes por pequenas e microempresas e 
empresários em nome individual, têm 
enfrentado graves dificuldades. Pois, o seu 
carater fortemente sazonal evidencia uma 
necessidade de apoio, por forma a garantir a 
continuidade da sua atividade da qual 
dependem muitas famílias; 

 
T. As autarquias locais, devido à proximidade e 

ao conhecimento que detêm das respetivas 
populações e atividades concelhias, têm tido 
um papel de extrema relevância no apoio às 
atividades económicas e sociais ali 
desenvolvidas; 

 
U. Foram auscultadas as Juntas de Freguesia e 

as Uniões das Juntas de Freguesia. 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo e nos termos do artigo 2.º da Lei n.º 
6/2020, de 10 de abril, na sua redação vigente, no 
âmbito do contexto pandémico vivido e como 
medida excecional e temporária para apoio às 
famílias e empresas e estímulo à atividade 
económica, conceder as isenções totais de taxas 
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municipais previstas no Regulamento de Taxas 
do Município de Loures vigente, a todos os 
sujeitos passivos, nos seguintes domínios e 
termos: 
 

1. As isenções totais supra mencionadas 
circunscrevem-se aos domínios do 
licenciamento da instalação e 
funcionamento de recintos itinerantes e de 
recintos improvisados e da utilização e 
aproveitamento do domínio municipal, da 
licença especial de ruído e da licença para 
produção de publicidade todas inerentes à 
instalação e funcionamento do respetivo 
recinto itinerante ou improvisado. 

 
2. As isenções totais aqui em causa são 

aplicáveis aos licenciamentos e à utilização 
e aproveitamento do domínio municipal 
referidos no ponto anterior até 31 de 
dezembro de 2021. 

 
3. O pedido e a concessão das isenções 

totais ora propostas devem observar o 
disposto no artigo 10.º do Regulamento de 
Taxas Municipais (na sua parte aplicável); 
devendo as mesmas ser instruídas e 
executadas pelo serviço municipal 
competente ou pelos serviços das Juntas 
ou Uniões de Freguesias competentes, 
consoante a competência em causa esteja 
ou não delegada nas Freguesias ou Uniões 
de Freguesias e acompanhadas do 
respetivo parecer prévio e documentação 
comprovativa que ateste a qualidade dos 
sujeitos passivos beneficiários, conforme 
previsto no artigo 4.º da Portaria n.º 255-
A/2020, de 27 de outubro, e no artigo 3.º 
Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março 

 
4. As isenções totais vertidas nos pontos 

antecedentes são submetidas a 
deliberação da Câmara Municipal de 
Loures ou submetidas à sua ratificação na 
reunião ordinária subsequente à sua 
prática. 

 
5. As isenções concedidas devem ser 

comunicadas à Assembleia Municipal de 
Loures, por meio eletrónico, no prazo de 48 
horas. 

 
6. A presente deliberação deve ser remetida à 

Assembleia Municipal de Loures para 
conhecimento. 

 
Loures, 22 de julho de 2021 

(…) 
(Aprovada por unanimidade) 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  333366//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  OO  
CCOONNTTRRAATTOO  IINNTTEERRAADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  DDEE  
DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  --  IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO,,  NNAA  
JJUUNNTTAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  BBUUCCEELLAASS  ––  
RREEPPAAVVIIMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDAA  RRUUAA  AANNTTÓÓNNIIOO  
GGOONNÇÇAALLVVEESS  DDOOSS  SSAANNTTOOSS  EE  RRUUAA  DDAA  PPAAZZ,,  
EEMM  BBUUCCEELLAASS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais; 

 
B. Os contratos interadministrativos visam 

regular relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração 
Pública uma maior flexibilidade e capacidade 
de adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências; 

 
C. A negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e 
obedece aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público; 
e da necessidade e suficiência dos recursos; 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação 
de competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo; 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas 
colaborando ativamente entre si no sentido da 
melhoria dos serviços prestados às 
populações; 
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F. O Município de Loures tem uma prática de 
delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos 
interesses das populações e que a avaliação 
da execução de delegação de competências 
tem demonstrado que as Juntas e as Uniões 
de Freguesia estão preparadas para 
continuar a exercer as competências, 
mantendo e melhorando a qualidade dos 
serviços prestados às populações; 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar 
respostas eficazes para os problemas e 
dificuldades com que todos os dias as 
autarquias locais são confrontadas; 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto 
às comunidades locais, nos termos dos 
artigos 117º, n.º 2 e 131º, do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual; 
 

I. Constituem atribuições do Município de 
Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesias, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua 
população, nos termos do artigo 23º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro; 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5, da 
cláusula 18º, do Contrato Interadministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesia a 16 de abril de 2018; 

 
K. O município de Loures aquando da 

elaboração das Grandes Opções do Plano 
2021/2025 e do orçamento para 2021, decidiu 
prever uma verba de 1.000.000,00 €, a que 
acresce a remanescente de 2020, a delegar 
nas dez freguesias do concelho para a 
realização de investimentos em espaço 
público, da competência do município, sob 
proposta das freguesias; 
 

L. A Junta de Freguesia de Bucelas, no âmbito 
deste processo, manifestou interesse na 
celebração do contrato Interadministrativo 

adicional, tendo apresentado a proposta de 
repavimentação da Rua António Gonçalves 
dos Santos e Rua da Paz, em Bucelas; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi 

realizado um trabalho de avaliação e estudo 
coordenado pelo Gabinete de Intervenção 
Local (GIL) e que envolveu várias Unidades 
Orgânicas do Município, tendo-se 
comprovado os requisitos previstos nas 
alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115.º do 
Anexo I da lei n.º 75/2013; 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
assembleia municipal o Contrato 
interadministrativo de delegação de 
competências da Câmara Municipal – 
Investimento, na junta de freguesia de Bucelas, 
conforme minuta em anexo. 
 
Loures, 22 de julho de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato 
Interadministrativo de Investimento da Junta de 
Freguesia de Bucelas, está disponibilizado em 
Anexo, nas páginas finais da presente edição.  
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  333377//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  OO  
CCOONNTTRRAATTOO  IINNTTEERRAADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  DDEE  
DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  --  IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO,,  NNAA  
UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTOO  AANNTTÃÃOO  
EE  SSÃÃOO  JJUULLIIÃÃOO  DDOO  TTOOJJAALL  ––  RREEVVIITTAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  
DDOO  LLAARRGGOO  AANNTTÓÓNNIIOO  SSÉÉRRGGIIOO  NNOO  ZZAAMMBBUUJJAALL,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais. 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências. 

 
C. A negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público; 
e da necessidade e suficiência dos recursos. 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo. 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações; 

 

F. O Município de Loures tem uma prática de 
delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesia estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações; 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas; 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117º, n.º 2 e 131º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual; 

 
I. Constituem atribuições do Município de 

Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesias, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro; 
 

J. A celebração de contratos administrativos 
adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5, da 
cláusula 18º, do Contrato Interadministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de freguesia 
a 16 de abril de 2018; 

 
K. O município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2021/2025 e 
do orçamento para 2021, decidiu prever uma 
verba de 1.000.000,00 €, a que acresce a 
remanescente de 2020, a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias; 

 
L. A União das Freguesias de Santo Antão e São 

Julião do Tojal, no âmbito deste processo, 
manifestou interesse na celebração do 
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contrato Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de Revitalização do 
Largo António Sérgio no Zambujal; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da lei n.º 75/2013; 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual; 

 
Tenho a honra de propor: 

Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
assembleia municipal o Contrato 
interadministrativo de delegação de 
competências da Câmara Municipal – 
Investimento, na União das Freguesias de 
Santo Antão e São Julião do Tojal, conforme 
minuta em anexo. 
 
Loures, 22 de julho de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato 
Interadministrativo de Investimento da União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, 
está disponibilizado em Anexo, nas páginas finais 
da presente edição. 
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  333388//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  AACCOORRDDOO  DDEE  
CCOOLLAABBOORRAAÇÇÃÃOO,,  AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  OO  MMIINNIISSTTÉÉRRIIOO  DDAA  
EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO,,  PPAARRAA  AA  RREEQQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  EE  
AAMMPPLLIIAAÇÇÃÃOO  DDAA  EESSCCOOLLAA  BBÁÁSSIICCAA  DDEE  
CCAAMMAARRAATTEE,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  

 
 

Considerando que: 
 
A. Na lei 50/2018 de 16 de agosto (Lei Quadro da 

transferência de competências para as 
autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais) e no DL 21/2019 de 30 de 
janeiro que transfere as competências, em 
matéria de educação, de planeamento, de 
gestão e de realização de investimentos, bem 
como o funcionamento dos conselhos 
municipais de educação, foi definido um 
conjunto de escolas prioritária na intervenção 
do Ministério da Educação (ME) antes da 
transferência de responsabilidade dessas 
escolas para o município; 

 
B. O município sempre se disponibilizou para em 

parceria, e de forma complementar, encontrar 
soluções e realizar investimentos de forma a 
requalificar o parque escolar do concelho, nas 
escolas da responsabilidade do Ministério da 
Educação, proporcionando as melhores 
condições para o trabalho de toda a 
comunidade escolar e consequentemente criar 
condições para se obterem melhores 
aprendizagens; 
 

C. A Escolas Básica de Camarate, antes 
designada Escola Mário de Sá Carneiro, 
carece de intervenção urgente de substituição 
dos pavilhões pré-fabricados, cuja 
necessidade ficou mais uma vez demonstrada 
com as obras de substituição de fibrocimento, 
decorrente de análise de instabilidade no teto 
das salas de aula, levando a vários protestos e 
lutas encetadas pela comunidade educativa e 
reuniões e comunicações várias por parte do 
município com o ME; 
 

D. Esta escola teve já um acordo entre o 
município e o Ministério da Educação, em 
2009, para a realização de obras, acordo este 
nunca concretizado por falta de financiamento 
do ME; 
 

E. Em negociações com o Ministério da 
Educação o município apresentou e 
demonstrou a necessidade de intervenção 
urgente, nomeadamente na substituição dos 
pavilhões, com uma solução temporária que 
garanta as condições de funcionamento para o 
ano letivo que terá início dentro de meses, 
impondo-se, ainda assim, uma intervenção 
definitiva no futuro; 

  
F. O Ministério da Educação, através da 

Secretaria de Estado da Educação remeteu ao 
município proposta de “Acordo de 
Colaboração para a Requalificação e 
Ampliação da Escola Básica de Camarate 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere 
aprovar, nos termos da alínea r) do art.º 33 da Lei 
75/2013 de 12 de setembro, que estabelece o 
regime jurídico das autarquias locais, e do n.º 1 
do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de 
dezembro, na sua redação atual, que estabelece 
o Regime de Celebração de Contratos - 
Programa, bem como no disposto no artigo 22.º-A 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua 
redação atual, que aprova o Regime Financeiro 
das Autarquias Locais e Entidades 
Intermunicipais, o “Acordo de Colaboração para 
a Requalificação e Ampliação da Escola 
Básica de Camarate”. 
 
Loures, 22 de julho de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Acordo de Colaboração 
para a Requalificação e Ampliação da Escola 
Básica de Camarate, está disponibilizado em 
Anexo, nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  333399//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  AACCOORRDDOO  DDEE  
CCOOOOPPEERRAAÇÇÃÃOO  TTÉÉCCNNIICCAA,,  AA  CCEELLEEBBRRAARR  
EENNTTRREE  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  OO  
MMIINNIISSTTÉÉRRIIOO  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO,,  PPAARRAA  AA  
EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  
RREEQQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  EESSCCOOLLAA  SSEECCUUNNDDÁÁRRIIAA  
JJOOSSÉÉ  AAFFOONNSSOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  

 
Considerando que: 
 
A. Na lei 50/2018 de 16 de agosto (Lei Quadro da 

transferência de competências para as 
autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais) e no DL 21/2019 de 30 de 
janeiro que transfere as competências, em 
matéria de educação, de planeamento, de 
gestão e de realização de investimentos, bem 
como o funcionamento dos conselhos 
municipais de educação, foi definido um 
conjunto de escolas prioritária na intervenção 
do Ministério da Educação antes da 
transferência de responsabilidade dessas 
escolas para o município; 

 
B. O município sempre se disponibilizou para em 

parceria, e de forma complementar, encontrar 
soluções e realizar investimentos de forma a 
requalificar o parque escolar do concelho, nas 

escolas da responsabilidade do Ministério da 
Educação, proporcionando as melhores 
condições para o trabalho de toda a 
comunidade escolar e consequentemente criar 
condições para se obterem melhores 
aprendizagens; 

 
C. Em negociações com o ministério da 

educação o município apresentou e 
demonstrou a necessidade de intervenção 
urgente em algumas escolas, nomeadamente 
na elaboração, desde já, de projetos de 
arquitetura, cujos encargos serão assumidos 
pelo município, que permitam definir o âmbito 
da intervenção futura; 

 
D. O Ministério da Educação, através da 

Secretaria de Estado da Educação remeteu ao 
município proposta de “Acordo de Cooperação 
Técnica para a Elaboração do Projeto de 
Requalificação” das Escolas Básicas: Gaspar 
Correia, Maria Veleda, Luis Sttau Monteiro e 
Santa Iria da Azoia e Secundária José Afonso 
e o “Acordo de Colaboração para a 
Requalificação e Ampliação da Escola Básica 
de Camarate” 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere 
aprovar, nos termos da alínea r) do art.º 33 da Lei 
75/2013 de 12 de setembro, que estabelece o 
regime jurídico das autarquias locais, e do n.º 1 
do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de 
dezembro, na sua redação atual, que estabelece 
o Regime de Celebração de Contratos - 
Programa, bem como no disposto no artigo 22.º-A 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua 
redação atual, que aprova o Regime Financeiro 
das Autarquias Locais e Entidades 
Intermunicipais, o “Acordo de Cooperação 
Técnica para a Elaboração do Projeto de 
Requalificação da Escola Secundária José 
Afonso”. 
 
Loures, 22 de julho de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Acordo de Cooperação 
Técnica para a Elaboração do Projeto de 
Requalificação da Escola Secundária José 
Afonso, está disponibilizado em Anexo, nas 
páginas finais da presente edição. 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  334400//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  AACCOORRDDOO  DDEE  
CCOOOOPPEERRAAÇÇÃÃOO  TTÉÉCCNNIICCAA,,  AA  CCEELLEEBBRRAARR  
EENNTTRREE  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  OO  
MMIINNIISSTTÉÉRRIIOO  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO,,  PPAARRAA  AA  
EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  
RREEQQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  EESSCCOOLLAA  BBÁÁSSIICCAA  
SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDAA  AAZZÓÓIIAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
CCoonnssiiddeerraannddoo  qquuee::  
  
A. Na lei 50/2018 de 16 de agosto (Lei Quadro da 

transferência de competências para as 
autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais) e no DL 21/2019 de 30 de 
janeiro que transfere as competências, em 
matéria de educação, de planeamento, de 
gestão e de realização de investimentos, bem 
como o funcionamento dos conselhos 
municipais de educação, foi definido um 
conjunto de escolas prioritária na intervenção 
do Ministério da Educação antes da 
transferência de responsabilidade dessas 
escolas para o município; 

 
B. O município sempre se disponibilizou para em 

parceria, e de forma complementar, encontrar 
soluções e realizar investimentos de forma a 
requalificar o parque escolar do concelho, nas 
escolas da responsabilidade do Ministério da 
Educação, proporcionando as melhores 
condições para o trabalho de toda a 
comunidade escolar e consequentemente criar 
condições para se obterem melhores 
aprendizagens; 

 
C. Em negociações com o ministério da 

educação o município apresentou e 
demonstrou a necessidade de intervenção 
urgente em algumas escolas, nomeadamente 
na elaboração, desde já, de projetos de 
arquitetura, cujos encargos serão assumidos 
pelo município, que permitam definir o âmbito 
da intervenção futura; 

 
D. O Ministério da Educação, através da 

Secretaria de Estado da Educação remeteu ao 
município proposta de “Acordo de Cooperação 
Técnica para a Elaboração do Projeto de 
Requalificação” das Escolas Básicas: Gaspar 
Correia, Maria Veleda, Luis Sttau Monteiro e 
Santa Iria da Azoia e Secundária José Afonso 
e o “Acordo de Colaboração para a 
Requalificação e Ampliação da Escola Básica 
de Camarate” 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere 

aprovar, nos termos da alínea r) do art.º 33 da Lei 
75/2013 de 12 de setembro, que estabelece o 
regime jurídico das autarquias locais, e do n.º 1 
do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de 
dezembro, na sua redação atual, que estabelece 
o Regime de Celebração de Contratos - 
Programa, bem como no disposto no artigo 22.º-A 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua 
redação atual, que aprova o Regime Financeiro 
das Autarquias Locais e Entidades 
Intermunicipais, o “Acordo de Cooperação 
Técnica para a Elaboração do Projeto de 
Requalificação da Escola Básica Santa Iria da 
Azoia”. 
 
Loures, 22 de julho de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Acordo de Cooperação 
Técnica para a Elaboração do Projeto de 
Requalificação da Escola Básica Santa Iria da 
Azoia, está disponibilizado em Anexo, nas 
páginas finais da presente edição. 
 

 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  334411//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  AACCOORRDDOO  DDEE  
CCOOOOPPEERRAAÇÇÃÃOO  TTÉÉCCNNIICCAA,,  AA  CCEELLEEBBRRAARR  
EENNTTRREE  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  OO  
MMIINNIISSTTÉÉRRIIOO  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO,,  PPAARRAA  AA  
EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  
RREEQQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  EESSCCOOLLAA  BBÁÁSSIICCAA  
MMAARRIIAA  VVEELLEEDDAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. Na lei 50/2018 de 16 de agosto (Lei Quadro da 

transferência de competências para as 
autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais) e no DL 21/2019 de 30 de 
janeiro que transfere as competências, em 
matéria de educação, de planeamento, de 
gestão e de realização de investimentos, bem 
como o funcionamento dos conselhos 
municipais de educação, foi definido um 
conjunto de escolas prioritária na intervenção 
do Ministério da Educação antes da 
transferência de responsabilidade dessas 
escolas para o município; 

 
B. O município sempre se disponibilizou para em 

parceria, e de forma complementar, encontrar 
soluções e realizar investimentos de forma a 
requalificar o parque escolar do concelho, nas 
escolas da responsabilidade do Ministério da 
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Educação, proporcionando as melhores 
condições para o trabalho de toda a 
comunidade escolar e consequentemente criar 
condições para se obterem melhores 
aprendizagens; 

 
C. Em negociações com o ministério da 

educação o município apresentou e 
demonstrou a necessidade de intervenção 
urgente em algumas escolas, nomeadamente 
na elaboração, desde já, de projetos de 
arquitetura, cujos encargos serão assumidos 
pelo município, que permitam definir o âmbito 
da intervenção futura; 

 
D. O Ministério da Educação, através da 

Secretaria de Estado da Educação remeteu ao 
município proposta de “Acordo de Cooperação 
Técnica para a Elaboração do Projeto de 
Requalificação” das Escolas Básicas: Gaspar 
Correia, Maria Veleda, Luis Sttau Monteiro e 
Santa Iria da Azoia e Secundária José Afonso 
e o “Acordo de Colaboração para a 
Requalificação e Ampliação da Escola Básica 
de Camarate” 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere 
aprovar, nos termos da alínea r) do art.º 33 da Lei 
75/2013 de 12 de setembro, que estabelece o 
regime jurídico das autarquias locais, e do n.º 1 
do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de 
dezembro, na sua redação atual, que estabelece 
o Regime de Celebração de Contratos - 
Programa, bem como no disposto no artigo 22.º-A 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua 
redação atual, que aprova o Regime Financeiro 
das Autarquias Locais e Entidades 
Intermunicipais, o “Acordo de Cooperação 
Técnica para a Elaboração do Projeto de 
Requalificação da Escola Básica Maria 
Veleda”. 
 
Loures, 22 de julho de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Acordo de Cooperação 
Técnica para a Elaboração do Projeto de 
Requalificação da Escola Básica Maria Veleda, 
está disponibilizado em Anexo, nas páginas finais 
da presente edição.  
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  334422//22002211  --,,  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  AACCOORRDDOO  DDEE  
CCOOOOPPEERRAAÇÇÃÃOO  TTÉÉCCNNIICCAA,,  AA  CCEELLEEBBRRAARR  
EENNTTRREE  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  OO  
MMIINNIISSTTÉÉRRIIOO  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO,,  PPAARRAA  AA  
EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  
RREEQQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  EESSCCOOLLAA  BBÁÁSSIICCAA  LLUUIISS  
DDEE  SSTTTTAAUU  MMOONNTTEEIIRROO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. Na lei 50/2018 de 16 de agosto (Lei Quadro da 

transferência de competências para as 
autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais) e no DL 21/2019 de 30 de 
janeiro que transfere as competências, em 
matéria de educação, de planeamento, de 
gestão e de realização de investimentos, bem 
como o funcionamento dos conselhos 
municipais de educação, foi definido um 
conjunto de escolas prioritária na intervenção 
do Ministério da Educação antes da 
transferência de responsabilidade dessas 
escolas para o município; 

 
B. O município sempre se disponibilizou para em 

parceria, e de forma complementar, encontrar 
soluções e realizar investimentos de forma a 
requalificar o parque escolar do concelho, nas 
escolas da responsabilidade do Ministério da 
Educação, proporcionando as melhores 
condições para o trabalho de toda a 
comunidade escolar e consequentemente criar 
condições para se obterem melhores 
aprendizagens; 

 
C. Em negociações com o ministério da 

educação o município apresentou e 
demonstrou a necessidade de intervenção 
urgente em algumas escolas, nomeadamente 
na elaboração, desde já, de projetos de 
arquitetura, cujos encargos serão assumidos 
pelo município, que permitam definir o âmbito 
da intervenção futura; 

 
D. O Ministério da Educação, através da 

Secretaria de Estado da Educação remeteu ao 
município proposta de “Acordo de Cooperação 
Técnica para a Elaboração do Projeto de 
Requalificação” das Escolas Básicas: Gaspar 
Correia, Maria Veleda, Luis Sttau Monteiro e 
Santa Iria da Azoia e Secundária José Afonso 
e o “Acordo de Colaboração para a 
Requalificação e Ampliação da Escola Básica 
de Camarate” 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere 
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aprovar, nos termos da alínea r) do art.º 33 da Lei 
75/2013 de 12 de setembro, que estabelece o 
regime jurídico das autarquias locais, e do n.º 1 
do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de 
dezembro, na sua redação atual, que estabelece 
o Regime de Celebração de Contratos - 
Programa, bem como no disposto no artigo 22.º-A 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua 
redação atual, que aprova o Regime Financeiro 
das Autarquias Locais e Entidades 
Intermunicipais, o “Acordo de Cooperação 
Técnica para a Elaboração do Projeto de 
Requalificação da Escola Básica Luis Sttau 
Monteiro”. 
 
Loures, 22 de julho de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Acordo de Cooperação 
Técnica para a Elaboração do Projeto de 
Requalificação da Escola Básica Luís de Sttau 
Monteiro, está disponibilizado em Anexo, nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 

 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  334433//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  AACCOORRDDOO  DDEE  
CCOOOOPPEERRAAÇÇÃÃOO  TTÉÉCCNNIICCAA,,  AA  CCEELLEEBBRRAARR  
EENNTTRREE  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  OO  
MMIINNIISSTTÉÉRRIIOO  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO,,  PPAARRAA  AA  
EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  
RREEQQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  EESSCCOOLLAA  BBÁÁSSIICCAA  
GGAASSPPAARR  CCOORRRREEIIAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
  
A. Na lei 50/2018 de 16 de agosto (Lei Quadro da 

transferência de competências para as 
autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais) e no DL 21/2019 de 30 de 
janeiro que transfere as competências, em 
matéria de educação, de planeamento, de 
gestão e de realização de investimentos, bem 
como o funcionamento dos conselhos 
municipais de educação, foi definido um 
conjunto de escolas prioritária na intervenção 
do Ministério da Educação antes da 
transferência de responsabilidade dessas 
escolas para o município; 

 
B. O município sempre se disponibilizou para em 

parceria, e de forma complementar, encontrar 
soluções e realizar investimentos de forma a 
requalificar o parque escolar do concelho, nas 
escolas da responsabilidade do Ministério da 

Educação, proporcionando as melhores 
condições para o trabalho de toda a 
comunidade escolar e consequentemente criar 
condições para se obterem melhores 
aprendizagens; 

 
C. Em negociações com o ministério da 

educação o município apresentou e 
demonstrou a necessidade de intervenção 
urgente em algumas escolas, nomeadamente 
na elaboração, desde já, de projetos de 
arquitetura, cujos encargos serão assumidos 
pelo município, que permitam definir o âmbito 
da intervenção futura; 

 
D. O Ministério da Educação, através da 

Secretaria de Estado da Educação remeteu ao 
município proposta de “Acordo de Cooperação 
Técnica para a Elaboração do Projeto de 
Requalificação” das Escolas Básicas: Gaspar 
Correia, Maria Veleda, Luis Sttau Monteiro e 
Santa Iria da Azoia e Secundária José Afonso 
e o “Acordo de Colaboração para a 
Requalificação e Ampliação da Escola Básica 
de Camarate” 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere 
aprovar, nos termos da alínea r) do art.º 33 da Lei 
75/2013 de 12 de setembro, que estabelece o 
regime jurídico das autarquias locais, e do n.º 1 
do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de 
dezembro, na sua redação atual, que estabelece 
o Regime de Celebração de Contratos - 
Programa, bem como no disposto no artigo 22.º-A 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua 
redação atual, que aprova o Regime Financeiro 
das Autarquias Locais e Entidades 
Intermunicipais, o “Acordo de Cooperação 
Técnica para a Elaboração do Projeto de 
Requalificação da Escola Básica Gaspar 
Correia ”. 
 
Loures, 22 de julho de 2021 
  

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Acordo de Cooperação 
Técnica para a Elaboração do Projeto de 
Requalificação da Escola Básica Gaspar Correia, 
está disponibilizado em Anexo, nas páginas finais 
da presente edição. 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  334444//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  CCEELLEEBBRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  
PPRROOTTOOCCOOLLOOSS  TTRRIIPPAARRTTIIDDOOSS  EENNTTRREE  AA  
AAUUTTOORRIIDDAADDEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  EEMMEERRGGÊÊNNCCIIAA  EE  
PPRROOTTEEÇÇÃÃOO  CCIIVVIILL,,  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  
EE  AASS  AASSSSOOCCIIAAÇÇÕÕEESS  HHUUMMAANNIITTÁÁRRIIAASS  DDOOSS  
BBOOMMBBEEIIRROOSS  VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDEE  BBUUCCEELLAASS,,  
CCAAMMAARRAATTEE  EE  SSAACCAAVVÉÉMM  PPAARRAA  AA  
MMAANNUUTTEENNÇÇÃÃOO  DDEE  UUMM  GGRRUUPPOO  DDEE  
IINNTTEERRVVEENNÇÇÃÃOO  PPEERRMMAANNEENNTTEE  ((GGIIPPEE));;  --  OOSS  
AATTOOSS  PPRRAATTIICCAADDOOSS  RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  
DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDAA  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA  PPAARRAA  AA  
RREEPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDOO  MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  
LLOOUURREESS  NNAA  OOUUTTOORRGGAA  DDOO  PPRROOTTOOCCOOLLOO  AA  
CCEELLEEBBRRAARR  CCOOMM  AA  AAUUTTOORRIIDDAADDEE  NNAACCIIOONNAALL  
DDEE  EEMMEERRGGÊÊNNCCIIAA  EE  PPRROOTTEEÇÇÃÃOO  CCIIVVIILL  EE  AA  
AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  HHUUMMAANNIITTÁÁRRIIAA  DDOOSS  
BBOOMMBBEEIIRROOSS  VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDEE  BBUUCCEELLAASS;;  --  
AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  FFIINNAANNCCEEIIRROO,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
  

Considerando que: 
 
A. Através do Comando Distrital de Operações de 

Socorro de Lisboa foi transmitido ao Município 
de Loures a disponibilidade da Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC) na constituição de Equipas de 
Intervenção Permanente (EIP) nas 
Associações de Bombeiros Voluntários do 
Concelho; 

 
B. Esta disponibilidade manifestada pela ANEPC 

vem ao encontro da vontade já manifestada em 
2018 pela Câmara Municipal ao então 
Secretário de Estado da Proteção Civil em 
acolher duas EIP’s no Concelho, e também da 
necessidade sinalizada pelo Secretariado das 
Associações Humanitárias de Bombeiros 
Voluntários do Concelho em reforçar o número 
de bombeiros a tempo inteiro nos respetivos 
quartéis; 

 
C. Constitui um reforço importante da capacidade 

operacional dos bombeiros do concelho a 
existência destas equipas, garantindo desta 
forma um fortalecimento na intervenção em 
situações de socorro e emergência; 

 
D. Sendo as equipas para constituição imediata e 

havendo encargos financeiros para o 
município, face ao adiantado da execução 
orçamental, foi comunicado à ANEPC que para 
já haveria disponibilidade para acomodar 3 
equipas, salientando-se ser vontade da 
Câmara Municipal constituir mais 4 em 2022, 
de forma a que em todos os sete corpos de 
bombeiros do concelho exista uma EIP; 

 

E. Para a identificação das três associações 
humanitárias a avançar nesta fase foi 
estabelecido contato com o Secretário-geral do 
Secretariado das Associações Humanitárias de 
Bombeiros Voluntários do Concelho, que 
transmitiu terem as congéneres concluído pela 
alocação das EIP’s nas associações de 
Bucelas, Camarate e Sacavém; 

 
F. As minutas dos três protocolos enviados pela 

ANEPC para análise e aprovação dos seus 
termos, nos quais se regula as condições de 
contratação, funcionamento e manutenção das 
EIP; 

 
G. Do apuramento do valor a suportar ainda no 

corrente ano com estas três equipas, ainda que 
de forma estimada já que existem variáveis não 
consolidadas como sejam o valor dos encargos 
com o seguro de acidentes de trabalho e a data 
efetiva de início de funções das equipas, 
calculou-se um encardo global de 39.000,00€ 
(13.000,00€ por associação); 

 
H. Face à urgência manifestada pela ANEPC 

quanto à comunicação de uma decisão do 
município de Loures sobre esta matéria, de 
forma a ser possível concretizar esta 
oportunidade, não foi praticável recolher em 
tempo útil toda a documentação e demais 
informações no sentido de formalizar em tempo 
uma proposta para a deliberação em reunião 
de câmara; 

 
I. No orçamento do município, para o ano de 

2021, foi reforçada a rúbrica 12.01 / 
04.07.01.02, acção do plano 2011 A 40, para 
assim acomodar este encargo; 
 

J. A assinatura dos protocolos, nos termos do 
convite dirigido pelo Gabinete da Secretária de 
Estado da Administração Interna, está fixada 
no dia 23 de julho, pelas 16:00, no auditório do 
Centro Cultural Elvino Pereira, em Mação; 
 

K. Face a compromissos institucionais inadiáveis 
dos membros da administração municipal, a 
representação da Câmara Municipal no ato de 
outorga do protocolo que envolve a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Bucelas será concretizada pelo Chefe da 
Unidade do Serviço Municipal de Proteção 
Civil, nos termos do despacho n.º 315/2021, de 
21 de julho, do Presidente da Câmara 
Municipal, e da Certidão emitida na mesma 
data para valer junto da ANEPC quanto à 
delegação de competência para este ato; 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere: 
 
1. Aprovar a celebração dos protocolos tripartidos 

entre a Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil, a Câmara Municipal de Loures, e 
as Associações Humanitárias de Bombeiros 
Voluntários de Bucelas, Camarate e Sacavém, 
para a constituição de Equipa de Intervenção 
Permanente (EIP) nos respetivos Corpos de 
Bombeiros; 

 
2. Ainda, os atos praticados ao abrigo da alínea 

a), do n.º 1 e da alínea f), do n.º 2, do artigo 
35.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 38.º, 
ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
referente à delegação de competência para a 
representação do Município de Loures na 
outorga do protocolo a celebrar com a ANEPC 
e a Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Bucelas; 

 
3. Aprovar a atribuição de apoio financeiro, ao 

abrigo da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no valor 
total de 39.000,00€ (trinta e nove mil euros), de 
acordo com os valores refletidos no quadro 
seguinte e a ser transferido da seguinte forma: 

 
a) 5.000,00€ (cinco mil euros) a cada 

Associação de Bombeiros após receção 
da comunicação da entrada em 
funcionamento da EIP; 
 

b) Restantes valores a serem transferidos 
com base no mapa mensal de 
pagamentos e do acerto a realizar face 
ao disponibilizado em a), mapa esse a 
ser remetido por cada Associação de 
Bombeiros para a Câmara Municipal. 

 
  

  
  
  

Loures, 22 de julho de 2021 
  

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 

NOTA DA REDAÇÃO: Os Protocolos 
referenciados na presente deliberação, estão 
disponibilizados em Anexo, nas páginas finais da 
presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  334455//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  RREESSSSAARRCCIIMMEENNTTOO  DDOO  
VVAALLOORR  PPAAGGOO  PPEELLAA  JJUUNNTTAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  
DDAA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAACCAAVVÉÉMM  EE  
PPRRIIOORR  VVEELLHHOO,,  RREELLAATTIIVVOO  ÀÀ  FFAATTUURRAAÇÇÃÃOO  
CCOORRRREESSPPOONNDDEENNTTEE  AAOO  CCOONNTTAADDOORR  DDEE  
EELLEETTRRIICCIIDDAADDEE  IINNSSTTAALLAADDOO  NNAA  RRUUAA  
HHEERRBBEERRTT  GGIILLBBEERRTT,,  EEMM  SSAACCAAVVÉÉMM,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  

  
Considerando que: 
 
A. As instalações municipais sitas na Rua Herbert 

Gilbert passaram a ser utilizadas apenas pelo 
Município de Loures, sendo atualmente um 
local de entrega de cabazes PROVE; 

 
A. Apesar da União de Freguesias de Sacavém e 

Prior Velho ter deixado de ter qualquer uso ou 
chave para aceder ao local, a Junta de 
Freguesia continuou a pagar a eletricidade, 
relativa ao contador de eletricidade das 
mesmas instalações, sita na Rua Herbert 
Gilbert, em Sacavém, o qual tem atribuído o 
CPE PT0002000114746669CV e cuja 
titularidade do contador foi transferida para o 
Município de Loures em 22-01-2021;  
 

B. O valor das faturas liquidadas de janeiro de 
2018 a janeiro de 2021, nestes termos, pela 
União de Freguesias, ascende ao total de 
508,22 euros; 

 
D. É necessário ressarcir o valor em causa à 

Junta de Freguesia. 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das alíneas 
ff) do n.º 1 do artigo 33.º Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, que a Câmara Municipal delibere: 
 

1. Aprovar o ressarcimento do valor de 508,22 
euros à Junta de Freguesia de Sacavém e 
do Prior Velho, relativos às faturas pagas 
pela Junta de freguesia, de janeiro de 2018 
a janeiro de 2021, correspondentes ao CPE 
PT0002000114746669CV, do contador 
instalado na rua Herbert Gilbert, Sacavém.  

 
 

AHBV NIF Total 

Bucelas 501 073 523 13.000,00€ 

Camarate 501 241 230 13.000,00€ 

Sacavém 501 143 416 13.000,00€ 

  39.000,00€ 
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Loures, 27 de julho de 2021 
  

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  334466//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  
FFIINNAANNCCEEIIRROO  EE  AASS  NNOORRMMAASS  DDEE  
PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOGGRRAAMMAA  
EEXXCCEECCIIOONNAALL  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀSS  EEMMPPRREESSAASS  
AAFFEETTAADDAASS  DDIIRREETTAAMMEENNTTEE  PPEELLAA  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  
DDAA  OOBBRRAA  DDEE  RREEGGUULLAARRIIZZAAÇÇÃÃOO  FFLLUUVVIIAALL  DDAASS  
ÁÁGGUUAASS  RREESSIIDDUUAAIISS  DDAA  RRIIBBEEIIRRAA  DDOO  PPRRIIOORR  
VVEELLHHOO  EE  CCOONNTTRROOLLOO  DDEE  CCHHEEIIAASS,,  EEMM  
SSAACCAAVVÉÉMM,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  

  
Considerando que: 
 
A. Nos termos do artigo 23º do regime jurídico 

das autarquias locais, aprovado em anexo à 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
constituem atribuições do município a 
promoção e salvaguarda dos interesses 
próprios das respetivas populações, 
designadamente no domínio da promoção do 
desenvolvimento. 

 
B. Para prossecução daquelas finalidades, 

atribui-se à câmara municipal competência 
para promover e apoiar o desenvolvimento da 
atividade económica de interesse municipal, 
conforme previsto na alínea ff) do nº 1 do 
artigo 33º do referido regime jurídico; 

 
C. A Câmara Municipal de Loures tem vindo a 

apresentar medidas para mitigar os impactos 
da pandemia COVID-19, com o objetivo de 
apoiar a economia local, os trabalhadores e 
as empresas, procurando garantir a 
manutenção do emprego; 

  
D. Concretamente, foram já aprovados cinco 

programas de apoio à economia local: 
Programa para a Requalificação e Instalação 
de Esplanadas; Programa de Apoio ao Setor 
Solidário e à Economia Local, Programa 
Loures Vale Mais, Programa Oferta de 
Experiências, Programa de Apoio a Despesas 
de Funcionamento;     

 
E. Foram igualmente lançados o programa de 

entrega de refeições ao domicílio e a 
campanha de comunicação para a promoção 
da economia local “Compre no Comércio 
Local – Apoie quem lá Trabalha”; 

 

F. As obras de regularização fluvial das águas 
residuais da ribeira do Prior Velho e controlo 
de cheias na baixa de Sacavém têm impacto 
significativo e prejudicial na economia local; 

 
G. Através da informação técnica E/87909/2021 

propõe-se um novo Programa Excecional de 
Apoio às Empresas afetadas diretamente pela 
obra de regularização fluvial das águas 
residuais da ribeira do Prior Velho e controlo 
de cheias na baixa de Sacavém; 

H. De acordo com cartografia apresentada no 
Anexo às “Normas de Participação no 
Programa Excecional de Apoio às Empresas 
afetadas diretamente pela obra de 
regularização fluvial das águas residuais da 
ribeira do Prior Velho e controlo de cheias na 
baixa de Sacavém”, que visam concretizar a 
referenciada medida de apoio, o universo de 
eventuais beneficiários é de 75 empresas, 
conforme levantamento efetuado a 9 de junho 
de 2021; 

 
I. O valor a atribuir pelo Programa Excecional 

de Apoio às Empresas afetadas diretamente 
pela obra de regularização fluvial das águas 
residuais da ribeira do Prior Velho e controlo 
de cheias na baixa de Sacavém, durante o 
ano de 2021, é de 225.000,00 € (duzentos e 
vinte cinco mil euros), constando das 
Grandes Opções do Plano para 2021, com a 
classificação 050103 2021 A 27; 
 

J. O regime pré-contratual previsto no Código 
dos Contratos Públicos não é aplicável à 
atribuição, pelo Município de Loures, de 
subsídios ou de subvenções de qualquer 
natureza, conforme disposto na alínea c) do 
nº 4 do artigo 5º do referido Código; 
 

K. Foram consultadas as associações 
empresariais e a Junta de Freguesia de 
Sacavém e Prior Velho. 

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

225.000,00 € (duzentos e vinte cinco mil 
euros) para o ano de 2021, destinado ao 
Programa Excecional de Apoio às Empresas 
afetadas diretamente pela obra de 
regularização fluvial das águas residuais da 
ribeira do Prior Velho e controlo de cheias na 
baixa de Sacavém; 
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2. Aprovar as Normas de Participação no 
Programa Excecional de Apoio às Empresas 
afetadas diretamente pela obra de 
regularização fluvial das águas residuais da 
ribeira do Prior Velho e controlo de cheias na 
baixa de Sacavém anexas a esta deliberação. 

 
Loures, 27 de julho de 2021 
  

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: As Normas de 
Participação referenciadas na presente 
deliberação estão disponibilizadas em Anexo, nas 
páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  334477//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  PPLLAANNOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  DDEE  
RREEAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  DDAASS  LLIINNHHAASS  DDEE  ÁÁGGUUAA  DDEE  
LLOOUURREESS  ((PPEERRLLAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  

  
Considerando que: 
 
A. A diversidade (geo)morfológica do território de 

Loures e a sua densa rede hidrográfica 
exigem a implementação de uma visão 
integrada e estratégica de atuação nas linhas 
de água do Município, a médio/longo prazo; 
 

B. Visando a preservação e requalificação dos 
recursos hídricos municipais foi desenvolvido o 
Plano Estratégico de Reabilitação de Linhas 
de Água (PERLA); 

 
C. O PERLA tem como objetivo fornecer 

orientações concretas e princípios de atuação 
para o desenvolvimento de intervenções em 
rios e ribeiras, o mais próximo possível do 
natural e sem alterar a estrutura e função de 
cada elemento, tendo por base uma visão 
holística e integrada sobre o território e o ciclo 
da água nas diversas escalas espaciais e 
temporais de atuação; 
 

D. A elaboração e implementação do PERLA 
conta com o envolvimento de vários parceiros, 
com o objetivo primordial do reforço de 
conhecimento para apoio na tomada de 
decisão no que diz respeito a intervenções de 
reabilitação fluvial, no sentido do 
desenvolvimento sustentável do território e 
respetivos recursos naturais, ao nível 
hidrológico, ecológico e social; 
 

E. O sucesso da implementação da estratégia 
integrada que se propõe através do 
instrumento de gestão e atuação que ora se 
apresenta depende do envolvimento ativo de 
todos os atores municipais na adoção das 
medidas de atuação propostas, no sentido da 
efetiva implementação do Plano e 
concretização do seu desenvolvimento e, mais 
especificamente, do sucesso do Município de 
Loures na preservação, requalificação e 
reabilitação dos seus recursos hídricos;  
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo e 
nos termos do disposto pelo artigo 23.º e pela 
alínea t) e uu) do número 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação em vigor, aprovar o Plano 
Estratégico de Reabilitação das Linhas de Água 
de Loures (PERLA). 
 
Loures, 20 de julho de 2021 
  

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Pela sua extensão, que 
extrapola largamente o âmbito da presente 
edição, o Plano Estratégico de Reabilitação das 
Linhas de Água de Loures (PERLA), está apenas 
disponível, em suporte informático, para eventual 
consulta, nas instalações do Loures Municipal – 
Boletim de Deliberações e Despachos.  
 
 
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  334488//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  PPLLAANNOO  DDEE  AACCÇÇÃÃOO  
MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  AADDAAPPTTAAÇÇÃÃOO  ÀÀSS  
AALLTTEERRAAÇÇÕÕEESS  CCLLIIMMÁÁTTIICCAASS  DDEE  LLOOUURREESS  
((PPAAMMAAAACC--LLRRSS)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  

  
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures, assumindo uma clara 

estratégia de adaptação e mitigação às 
alterações climáticas, alicerçado e articulado 
com o trabalho desenvolvido no âmbito da 
Área Metropolitana de Lisboa, tem vindo a 
desenvolver trabalhos no sentido da 
elaboração do Plano de Ação Municipal de 
Adaptação às Alterações Climáticas 
(PAMAAC-LRS); 
 

B. O desenvolvimento do PAMAAC-LRS, em 
termos das suas componentes estratégica e 
operacional, resulta da inscrição da temática 
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das alterações climáticas – em consonância 
com as preocupações e desafios que a nível 
mundial, nacional, regional e metropolitano se 
têm vindo a colocar neste domínio – como 
uma prioridade de atuação, visando contribuir, 
decisivamente, para uma política local de 
prevenção, adaptação e proteção dos seus 
munícipes e visitantes;  
 

C. O PAMAAC-LRS constitui-se como um 
instrumento decisivo, apresentando, como 
objetivo geral, de acordo com a metodologia 
adotada, não só a promoção da integração da 
adaptação às alterações climáticas no 
planeamento municipal, mas também a 
criação de uma cultura de adaptação 
transversal aos vários setores e atores 
estratégicos, reforçando a resiliência territorial; 

 
D.  O sucesso do instrumento de gestão e 

atuação que ora se apresenta depende do 
envolvimento ativo de todos os atores 
municipais na adoção das estratégias, 
medidas e ações identificadas, no sentido da 
efetiva implementação do Plano e 
concretização do seu desenvolvimento e, mais 
especificamente, do sucesso do Município de 
Loures na adaptação às alterações climáticas;  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo e 
nos termos do disposto pelo artigo 23.º e pela 
alínea t) do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação em 
vigor, aprovar o Plano de Ação Municipal de 
Adaptação às Alterações Climáticas (PAMAAC-
LRS). 
 
Loures, 20 de julho de 2020 
  

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Pela sua extensão, que 
extrapola largamente o âmbito da presente 
edição, o Plano de Ação Municipal de Adaptação 
às Alterações Climáticas (PAMAAC-LRS), está 
apenas disponível, em suporte informático, para 
eventual consulta, nas instalações do Loures 
Municipal – Boletim de Deliberações e 
Despachos.  
 
  
  
  
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  334499//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRREEÇÇOO  
DDEE  VVEENNDDAA  AAOO  PPÚÚBBLLIICCOO  DDEE  VVIINNHHOO  DDOO  
PPRROODDUUTTOORR  EENNOOVVAALLOORR  --  AAGGRROO--TTUURRIISSMMOO  
UUNNIIPPEESSSSOOAALL  LLDDAA,,  NNAA  LLOOJJAA  DDOO  MMUUSSEEUU  DDOO  
VVIINNHHOO  EE  DDAA  VVIINNHHAA,,  EEMM  BBUUCCEELLAASS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incubem, entre outras, 

atribuições no domínio da cultura e do fomento 
ao crescimento económico; 
 

B. A Loja do Museu do Vinho e da Vinha de 
Bucelas, divulga e comercializa vinhos e 
produtos locais dos produtores de Bucelas, em 
regime de consignação, desde 9 de novembro 
de 2014 (proposta de deliberação n.º 
473/2014, aprovada na Reunião de Câmara 
realizada em 29/10);  
 

C. A Enovalor – Agro-Turismo Unipessoal Lda. 
veio, por documento registado sob o webdoc 
nº E/66798/2021, requerer a alteração do 
preço de venda ao público do vinho Bucellas 
Branco DOC 750 ML, de 3,35€ (três euros e 
trinta e cinco cêntimos), fixado na deliberação 
330/2020 aprovada na 65ª reunião ordinária 
do executivo municipal de 01/07/2020, para 
3,99€ (três euros e noventa e nove cêntimos), 
nos termos previstos no respetivo contrato de 
consignação. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do n.º 7 do artigo 31.º do regulamento 
interno da Rede de Museus de Loures, em 
conjugação com a aI. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual e com o previsto no n.º 1 do 
artigo 21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 
a aprovação da alteração do preço de venda ao 
público, do vinho Bucellas Branco DOC 750 ML, 
do produtor Enovalor – Agro-turismo Unipessoal 
Lda., nos termos do documento registado sob o 
webdoc nº E/66798/2021.  
 
Loures, 19 de julho de 2021 
  

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  335500//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR;;  --  OO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  CCRRIIAAÇÇÃÃOO  
DDOO  EESSTTAATTUUTTOO  DDEE  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  
IINNTTEERREESSSSEE  MMUUNNIICCIIPPAALL;;  --  OO  IINNÍÍCCIIOO  DDOO  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  VVIISSAANNDDOO  AA  EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  
DDOO  RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  DDOO  EESSTTAATTUUTTOO  DDEE  
AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  IINNTTEERREESSSSEE  MMUUNNIICCIIPPAALL,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito de resposta ao previsto na Lei nº 

31/2012, de 14 agosto (atualização da Lei das 
Rendas) e como forma de apoio ao movimento 
associativo popular, foi aprovada a 
deliberação nº 682/2012 que definiu os 
pressupostos e os procedimentos 
conducentes à atribuição da declaração de 
interesse municipal; 
 

B. No seguimento da política municipal de apoio 
ao movimento associativo concelhio, se 
elaborou, no seio do Departamento de Cultura, 
Desporto e Juventude da Câmara Municipal 
de Loures, o projeto denominado Estatuto de 
Associação de Interesse Municipal, com o 
objetivo de discriminar positivamente as 
associações do Concelho, facilitando e 
promovendo o seu trabalho com as 
comunidades locais; 
 

C. Com vista à prossecução desse objetivo, 
procedemos à auscultação de potenciais 
parceiros, privados e públicos; 
 

D. Nos termos dos artigos 97.º a 101.º (quanto ao 
procedimento de elaboração), e artigos 139.º a 
144.º (quanto à eficácia dos regulamentos) do 
Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, na sua redação atual, deve ser 
submetida uma proposta a reunião de 
Câmara, para que esta delibere a abertura do 
procedimento tendente à aprovação do 
Regulamento do Estatuto de Associação de 
Interesse Municipal e posterior aprovação 
pelos órgãos do Município; 
 

E. A publicitação da iniciativa procedimental 
deverá ser efetuada no sítio institucional do 
Município, devendo os interessados constituir-
se como tal, no prazo 10 dias úteis, a contar 
da data da publicitação de aviso no sítio 
eletrónico deste Município, com vista a 
apresentar os seus contributos formalizados 
por escrito num requerimento ao Presidente 
da Câmara, para a elaboração do mencionado 
regulamento; 
 

F. Compete à Câmara Municipal, nos termos da 
alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I, da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, elaborar e submeter à 
aprovação da Assembleia Municipal, os 
projetos de regulamento externos do 
município, bem como aprovar os regulamentos 
internos 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo das alíneas k) e u) do n.º 1 do artigo 33º 
conjugado com o previsto na alínea g) do n.º 1 
do artigo 25º e nas alíneas e) e f) do n.º 2 do 
artigo 23º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, em conjugação 
com os artigos 55.º e 98.º do Decreto-Lei nº 
4/2015 de 7 de janeiro (Código de Procedimento 
Administrativo): 
 

1. Aprovar o projeto de criação do Estatuto de 
Associação de Interesse Municipal; 
 

2. Dar início ao procedimento de elaboração 
do Regulamento do Estatuto de Associação 
de Interesse Municipal, nos termos e para 
os efeitos previstos no art.º 98.º do Código 
de procedimento administrativo. 

 
Loures, 19 de julho de 2021 
  

(…) 
 

(Aprovada por maioria com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente, dos Senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 
das Senhoras Vereadoras e do Senhor 
Vereador eleitos pelo Partido Socialista. 
Abstiveram-se a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  335511//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  RREETTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  
VVAALLOORR  DDOOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  AA  MMEENNOOSS  
RREELLAATTIIVVOO  ÀÀ  MMOOCC  66;;  --  OOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  AA  
MMAAIISS  EE  AA  MMEENNOOSS  EE  AASS  RREESSPPEETTIIVVAASS  OORRDDEENNSS  
DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  RREELLAATTIIVVOOSS  ÀÀ  MMOOCC  77;;  --  AA  
PPRROORRRROOGGAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRRAAZZOO  DDAA  EEMMPPRREEIITTAADDAA  
PPAARRAA  AA  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDOOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  AA  
MMAAIISS  DDAA  MMOOCC  77;;  --  AA  DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  NNOO  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  DDAA  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA  
PPAARRAA  AA  AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAASS  MMIINNUUTTAASS  EE  DDOOSS  
TTRRAABBAALLHHOOSS  AA  MMAAIISS  EE  AA  MMEENNOOSS  
IINNTTEEGGRRAADDOOSS  NNAASS  MMOOCCSS  44,,  55,,  66,,  EE  77  EE  
RREESSPPEETTIIVVAASS  OORRDDEENNSS  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  QQUUEE  



 

 
N.º 15 

 

 

 

29 de JULHO 
de 2021 

 
 
 
 

22 

 

NNÃÃOO  IIMMPPOORRTTEEMM  AA  AASSSSUUNNÇÇÃÃOO  DDEE  DDEESSPPEESSAA  
PPAARRAA  AALLÉÉMM  DDAA  QQUUEE  SSEE  EENNCCOONNTTRRAA  
CCAABBIIMMEENNTTAADDAA;;  --  RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  
EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  ""RREEGGUULLAARRIIZZAAÇÇÃÃOO  FFLLUUVVIIAALL  
EE  CCOONNTTRROOLLOO  DDEE  CCHHEEIIAASS  DDAA  RRIIBBEEIIRRAA  DDOO  
PPRRIIOORR  VVEELLHHOO””,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  

  
Considerando que: 
 
1. Na sequência do concurso limitado por prévia 

qualificação, com publicidade internacional, foi 
adjudicada a proposta apresentada por DST - 
Domingos da Silva Teixeira, SA para execução 
da empreitada tendo por objeto a 
“Regularização Fluvial e Controlo de Cheias 
da Ribeira do Prior Velho”, tendo o contrato nº 
205/2018 sido celebrado em 19-06-2018, o 
qual foi visado pelo Tribunal de Contas a 14-
01-2019; 

 
2. A consignação da obra ocorreu em 23-04-

2019; 
 
3. Na 83ª Reunião de Câmara Ordinária, de 10-

03-2021, foram aprovadas duas modificações 
objetivas do contrato (designadas MOC 4 e 5) 
através das Deliberações nº 96/2021 e 
97/2021, bem como as correspondentes 
minutas do contrato; 

 
4. Na 89ª Reunião de Câmara Ordinária, de 02-

06-2021, foi aprovada uma nova modificação 
objetiva do contrato (designada MOC 6) 
através da Deliberação nº 253/2021; 

 
5. Em sede de pronúncia sobre as minutas dos 

contratos mencionadas nos números 3 e 4 que 
antecedem, a DST se pronunciou no sentido 
de não aceitar o prazo de execução da 
empreitada delas resultantes, defendendo 
prorrogações que a Câmara Municipal de 
Loures, sustentada nos pareceres 
concordantes emitidos pelos seus serviços, 
pelo gestor do contrato e pela Fiscalização 
externa da empreitada, não considera 
legalmente procedentes, fundamentados ou 
aceitáveis; 

 
6. De forma a que possam ser executados e 

pagos os trabalhos ordenados à DST e a obra 
continue a sua execução, se torna necessário 
que a DST proceda à assinatura dos 
adicionais ao contrato correspondentes às 
MOC 4, 5 e 6 – o que, sem prejuízo da 
discordância quanto a parte do conteúdo, a 
DST admite fazer com a introdução nos 
respetivos textos de uma ressalva apenas 
quanto à sua não aceitação integral das 
deliberações camarárias que os suportam; 

 
7. Se trata de matéria de natureza estritamente 

formal, que não introduz qualquer alteração ao 
conteúdo decisório constante das referidas 
Deliberações. 
 

Considerando ainda que: 
 
8. Na sequência de situações geológicas 

imprevisíveis, foram aprovados, pela 
Deliberação nº 253/2021, trabalhos a menos 
de contenção em estacas Larsen, no valor de 
€407.385,00 (quatrocentos e sete mil 
trezentos e oitenta e cinco euros), para o troço 
Pk 0+205 a 0+421, tendo vindo, porém a 
verificar-se in situ que esse valor deve ser 
corrigido para €357.425,79 (trezentos e 
cinquenta e sete mil quatrocentos e vinte e 
cinco euros e setenta e nove cêntimos), em 
função das medições efetuadas, procedendo-
se à retificação da quantidade do artigo de 
estaca prancha (2.3.5.1) do trabalho a menos 
aprovado naquela Deliberação, no valor de 
640m2 ao qual corresponde o valor de 
49.959,21€ (quarenta e nove mil novecentos e 
cinquenta e nove euros e vinte e um 
cêntimos); 

 
9. Existe a necessidade de proceder à aprovação 

de diversos trabalhos a mais que resultam de 
situações imprevistas, não sendo suscetíveis 
de separação no âmbito da execução da 
empreitada, visando-se, em acréscimo, 
minimizar o relevante impacto público 
provocado na circulação de pessoas e bens, 
nos termos melhor descritos na Informação 
0485/DI/TG/MR que integra a presente 
Deliberação, bem como dos pareceres da 
Fiscalização e do Gestor do Contrato, sem 
afetação da manutenção do equilíbrio 
económico-financeiro do contrato de 
empreitada e do respetivo controlo de custos 
por parte da autarquia; 

 
10. Considerando que, em correspondência aos 

trabalhos a mais cuja aprovação se propõe, 
existem trabalhos a menos a considerar, de tal 
forma que o custo adicional resultante é de € 
12.495,07 (doze mil quatrocentos e noventa e 
cinco euros e sete cêntimos), daqui 
decorrendo uma prorrogação de 13 (treze) 
dias do prazo da empreitada; 

 
11. A necessidade de cumprimento dos prazos 

legais previstos para resposta ao empreiteiro 
no âmbito da fixação de preços, de ordens de 
execução, de aprovação de alterações às 
minutas de contratos adicionais não se 
mostram compatíveis com a periodicidade das 
sessões camarárias, será de proceder à 
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delegação destas competências no Presidente 
da Câmara. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no nº 1 do artigo 36º, artigo 370º, 371º, 
372º, 373º, 374º e 375º, todos do Decreto-Lei nº 
18/2008, de 29 de janeiro (CCP), na sua versão 
conferida pelo Decreto-lei nº 214-G/2015, de 2 de 
outubro, em vigor à data de aprovação das peças 
do procedimento, da alínea f) do nº 1 do artigo 
33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e, bem 
assim, da alínea b) do nº 1 do artigo 18º do 
Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho: 
 
1. Aprovar a retificação do valor dos trabalhos a 

menos, à modificação objetiva de contrato 6, 
aprovados pela Deliberação nº 253/2021, de 
02.06.2021, que passa a ser de €357.425,79 
(trezentos e cinquenta e sete mil quatrocentos 
e vinte e cinco euros e setenta e nove 
cêntimos), acrescido de IVA, com os 
fundamentos constantes da Informação nº 
0485/DI/TG/MR anexa; 

 
2. Aprovar os trabalhos a mais melhor descritos 

na Informação nº 0485/DI/TG/MR, e com os 
fundamentos dela constantes, no valor de 
€202.484,95 (duzentos e dois mil quatrocentos 
e oitenta e quatro euros e noventa e cinco 
cêntimos), sem IVA, e a sua respetiva ordem 
de execução, para os efeitos previstos no n.º 1 
do artigo 371º, no nº 1 do artigo 372º e nº 2 do 
artigo 373º, todos do CCP e os trabalhos a 
menos descritos na Informação nº 
0485/DI/TG/MR, e com os fundamentos dela 
constantes, no valor de €189.989,88 (cento e 
oitenta e nove mil novecentos e oitenta e nove 
euros e oitenta e oito cêntimos), acrescido de  
IVA, e a sua respetiva ordem de execução, 
para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 
379º do CCP; 

 
3. Aprovar, nos termos do artigo 373º do CCP, 

uma prorrogação legal de prazo da empreitada 
de treze (13) dias para a execução dos 
referidos trabalhos a mais, ocorrendo o termo 
da empreitada no dia 18 de setembro de 2021; 

 
4. Delegar no Presidente da Câmara, Dr. 

Bernardino Soares, a competência para a 
prática dos seguintes atos, no âmbito da 
execução do contrato de empreitada de 
Regularização Fluvial e Controlo de Cheias da 
Ribeira do Prior Velho”: 
 
a) Aprovação da alteração às minutas dos 

contratos correspondentes às 
modificações objetivas nºs 4, 5 e 6, no 

sentido de introduzir uma cláusula que 
permita dar cumprimento aos 
Considerandos 6 e 7 da presente 
Deliberação; 
 

b) Aprovação da minuta do contrato relativa 
à modificação objetiva nº 6, dela fazendo 
constar a retificação dos trabalhos a 
menos agora aprovados; 

 
c) Aprovação da minuta do contrato relativa 

à presente modificação objetiva do 
contrato, (7) contratualizando os 
trabalhos a mais e a menos agora 
aprovados, nos mesmos termos; 

 
d) Aprovação de trabalhos a mais e a menos 

integrados nas modificações objetivas do 
contrato números 4, 5, 6 e 7, e 
respetivas ordens de execução, bem 
como todos os atos para os quais seja 
competente o Dono da Obra nos termos 
do Código dos Contratos Públicos, 
desde que tais atos não importem a 
assunção de despesa para além da que 
se encontra cabimentada até à presente 
data. 

  
Loures, 22 de julho de 2021 
  

(…) 
 

(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente e dos Senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária. 
Abstiveram-se as Senhoras Vereadoras e o 
Senhor Vereador eleitos pelo Partido 
Socialista e a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata)  
 
 
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  335522//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::    --  AA  SSEELLEEÇÇÃÃOO  DDOO  
TTRRAABBAALLHHOO  DDEE  CCOONNCCEEÇÇÃÃOO  OORRDDEENNAADDOO  EEMM  
PPRRIIMMEEIIRROO  LLUUGGAARR;;  --  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  
PPRRÉÉMMIIOOSS  AAOOSS  TTRRÊÊSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  
OORRDDEENNAADDOOSS  NNAA  CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO;;  --  AA  
NNOOTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDAA  
SSEELLEEÇÇÃÃOO  AAOOSS  CCOONNCCOORRRREENNTTEESS  AADDMMIITTIIDDOOSS;;  
--  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  
AAQQUUIISSIITTIIVVOO  PPAARRAA  SSEELLEEÇÇÃÃOO  DDEE  ((11))  
TTRRAABBAALLHHOO  DDEE  CCOONNCCEEÇÇÃÃOO  PPAARRAA  AA  
EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  DDEE  PPRROOJJEETTOO  DDEE  
RREEAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  EEDDIIFFÍÍCCIIOOSS  BB66DD  EE  BB77AA  EE  
DDOO  NNOOVVOO  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO  MMUUNNIICCIIPPAALL,,  NNAA  
QQUUIINNTTAA  DDAASS  UURRMMEEIIRRAASS,,  EEMM  LLOOUURREESS  
((PPRROOCCºº..  NN..ºº  5533778844//5533778855//DDCCAA//22002211)),,  
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SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  
MMAATTIIAASS  

  
Considerando que: 
 

A. Na sequência da solicitação efetuada pelo 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística (DPGU), através do registo 
webdoc E/42288/2020, informação n.º 
107/DPGU/ATJ/EP/2020, foi deliberado pela 
Câmara Municipal, na sua 81.ª Reunião 
Ordinária, datada de 10 de fevereiro de 2021, 
mediante aprovação da proposta n.º 54/2021, 
o lançamento do procedimento aquisitivo do 
tipo Concurso Público de Conceção, 
desenvolvido sob o n.º de processo 
53784/53785/DCA/2021, com vista à seleção 
de 1 (um) Trabalho de Conceção para a 
Elaboração de Projeto de Reabilitação dos 
Edifícios B6D e B7A e do novo Equipamento 
Municipal, na Urbanização das Urmeiras. 
 

B. Observada que foi toda a tramitação 
procedimental legalmente prevista, o júri 
elaborou o Relatório Final do procedimento 
(em anexo) o qual importa, agora, sujeitar a 
deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
por ser o órgão competente para a seleção do 
trabalho de conceção em causa, bem como 
para a atribuição dos prémios de participação, 
conforme decorre do estatuído nos números 1 
e 2 do artigo 219.º-I, do Código dos Contratos 
Públicos (CCP) (na sua versão atualizada 
imediatamente anterior à alteração decorrente 
da Lei n.º 30/2021, de 21 de maio). 

 
C. De acordo com o teor do n.º 1, do artigo 1.º, 

do n.º 1, do artigo 3.º e do artigo 18.º, todos 
dos Termos de Referência do procedimento, 
encontra-se prevista a seleção de 1 (um) 
Trabalho de Conceção para a Elaboração de 
Projeto de Reabilitação dos Edifícios B6D e 
B7A e do novo Equipamento Municipal, na 
Urbanização das Urmeiras, bem como a 
atribuição de prémios ao primeiro, segundo e 
terceiro lugares, no montante de €10.000,00 
(dez mil euros), €5.500,00 (cinco mil e 
quinhentos euros) e €3.000,00 (três mil 
euros), respetivamente, mostrando-se ainda 
previsto que aos autores dos restantes 
trabalhos, que se distingam pela sua 
singularidade, possam ser atribuídas 
Menções Honrosas de natureza não 
pecuniária;  

 
D. A deliberação de aprovação do Relatório 

Final por parte do órgão competente, a 
Câmara Municipal de Loures, terá de ser 
tomada de acordo com o teor e as conclusões 
desse mesmo relatório final, nomeadamente 

com as deliberações vinculativas tomadas 
pelo júri, conforme resulta do número 1 do 
artigo 219.º-I do CCP;  

 
E. Do teor do Relatório Final do procedimento 

aprovado pelo júri, e em síntese, evidencia-se 
a seguinte ordenação dos trabalhos de 
conceção premiados: 

 
1.º Classificado – Trabalho n.º 3, da entidade 
concorrente FORA, Arquitetos, Lda. - com o 
prémio de €10.000,00 (dez mil euros);  
2.º Classificado – Trabalho n.º 1, da entidade 
concorrente Campos Costa, Arquitetos – com 
o prémio de €5.500,00 (cinco mil e quinhentos 
euros); 

 
3.º Classificado – Trabalho n.º 2, da entidade 
concorrente DADC, Serviços, Lda. – com o 
prémio de €3.000,00 (três mil euros); 

 
F. A deliberação de seleção a ser tomada pela 

Câmara Municipal deverá ser notificada 
simultaneamente a todos os concorrentes. 

 
Tenho a honra de propor: 
 

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto, designadamente, nos números 1 a 3, 
do artigo 219.º-I, do CCP, aprovar:  
 
- A seleção do trabalho de conceção ordenado 
em primeiro lugar, a atribuição de prémios aos 
três trabalhos ordenados na classificação, bem 
como a notificação da deliberação de seleção 
aos concorrentes admitidos, tudo no âmbito do 
procedimento aquisitivo do tipo Concurso Público 
de Conceção, desenvolvido sob o n.º de 
processo 53784/53785/DCA/2021, com vista à 
seleção de 1 (um) Trabalho de Conceção para a 
Elaboração de Projeto de Reabilitação dos 
Edifícios B6D e B7A e do novo Equipamento 
Municipal, na Urbanização das Urmeiras. 
 
Loures, 20 de julho de 2021 
  

(…) 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente e dos Senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária. 
Abstiveram-se as Senhoras Vereadoras e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista e a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  335533//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  SSEELLEEÇÇÃÃOO  DDOO  
TTRRAABBAALLHHOO  DDEE  CCOONNCCEEÇÇÃÃOO  OORRDDEENNAADDOO  EEMM  
PPRRIIMMEEIIRROO  LLUUGGAARR;;  --  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  
PPRRÉÉMMIIOOSS  AAOOSS  TTRRÊÊSS  PPRRIIMMEEIIRROOSS  
TTRRAABBAALLHHOOSS  EE  MMEENNÇÇÕÕEESS  HHOONNRROOSSAASS  AAOOSS  
TTRRAABBAALLHHOOSS  OORRDDEENNAADDOOSS  NNAA  
CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  QQUUAARRTTOO  AAOO  SSEEXXTTOO  
LLUUGGAARREESS;;  --  AA  NNOOTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  
DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDAA  SSEELLEEÇÇÃÃOO  AAOOSS  
CCOONNCCOORRRREENNTTEESS  AADDMMIITTIIDDOOSS;;  --  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  
DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  AAQQUUIISSIITTIIVVOO  PPAARRAA  
SSEELLEEÇÇÃÃOO  DDEE  ((11))  TTRRAABBAALLHHOO  DDEE  CCOONNCCEEÇÇÃÃOO  
PPAARRAA  AA  EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOJJEETTOO  DDOO  
CCEENNTTRROO  CCUULLTTUURRAALL  DDEE  LLOOUURREESS  ((PPRROOCCºº..  NN..ºº  
5533772233//5533772244//DDCCAA//22002211)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
Considerando que: 
 
A. Na sequência da solicitação efetuada pela 

Divisão de Estudos e Projetos (DEP), através 
do registo E/114263/2020, informação n.º 
017/DEP/CCR, datada de 10/11/2020, foi 
deliberado pela Câmara Municipal, na sua 81.ª 
Reunião Ordinária, datada de 10 de fevereiro 
de 2021, mediante aprovação da proposta n.º 
53/2021, o lançamento do procedimento 
aquisitivo do tipo Concurso Público de 
Conceção, desenvolvido sob o n.º de processo 
53723/53724/DCA/2021, com vista à seleção 
de 1 (um) Trabalho de Conceção para a 
Elaboração do Projeto do Centro Cultural de 
Loures. 

B. Observada que foi toda a tramitação 
procedimental legalmente prevista, o júri 
elaborou o Relatório Final do procedimento 
(em anexo) o qual importa, agora, sujeitar a 
deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
por ser o órgão competente para a seleção do 
trabalho de conceção em causa, para a 
atribuição dos prémios de consagração aos 
concorrentes selecionados bem como para a 
atribuição dos prémios de participação, 
conforme decorre do estatuído nos números 1 
e 2 do artigo 219.º-I, do Código dos Contratos 
Públicos (CCP), na sua versão atualizada 
imediatamente anterior à alteração decorrente 
da Lei n.º 30/2021, de 21 de maio. 

 
C. De acordo com o teor do n.º 1, do artigo 1.º, 

do n.º 1, do artigo 4.º e do artigo 20.º, todos 
dos Termos de Referência do procedimento, 
encontra-se prevista a seleção de 1 (um) 
Trabalho de Conceção para a elaboração do 
Projeto do Centro Cultural de Loures, bem 
como a atribuição de prémios ao primeiro, 
segundo e terceiro lugares, no montante de 
€20.000,00 (vinte mil euros), €10.000,00 (dez 
mil euros) e €7.500,00 (sete mil e quinhentos 
euros) respetivamente, mostrando-se ainda 

previsto que aos autores dos restantes 
trabalhos, que se distingam pela sua 
singularidade, possam ser atribuídas Menções 
Honrosas de natureza não pecuniária, 
menções honrosas essas que o júri propôs no 
Relatório Final por si elaborado.  

 
D. A deliberação de aprovação do Relatório Final 

por parte do órgão competente, a Câmara 
Municipal de Loures, terá de ser tomada de 
acordo com o teor e as conclusões desse 
mesmo Relatório Final, nomeadamente com 
as deliberações vinculativas tomadas pelo júri, 
conforme resulta do número 1 do artigo 219.º-I 
do CCP;  

 
E. Do teor do Relatório Final do procedimento 

aprovado pelo júri, e em síntese, evidencia-se 
a seguinte ordenação dos trabalhos de 
conceção premiados e dos trabalhos de 
conceção com menções honrosas: 

 
TRABALHOS PREMIADOS: 
 
1.º Classificado – Trabalho n.º 17, da entidade 
concorrente Trapeziomatriz – Consultadoria, 
Lda. - com o prémio de €20.000,00 (vinte mil 
euros);  
 
2.º Classificado – Trabalho n.º 46, da entidade 
concorrente Pedro Domingos Arquitectos, 
Unipessoal, Lda. – com o prémio de 
€10.000,00 (dez mil euros); 
 
3.º Classificado – Trabalho n.º 48, da entidade 
concorrente José Maria Gonçalves Vieira e 
Tomás Cruz – com o prémio de €7.500,00 
(sete mil e quinhentos euros); 

 
TRABALHOS COM MENÇÃO HONROSA: 
 
4.º Classificado – Trabalho n.º 1, da entidade 
concorrente House Industries – Projetos de 
Arquitetura, Engenharia e Construção, Lda.; 
 
5.º Classificado – Trabalho n.º 55, da entidade 
Carrilho da Graça, Arquitectos, Lda.; 
 
6.º Classificado – Trabalho n.º 36, da entidade 
concorrente Ricardo Jorge Frasco Nunes de 
Oliveira; 

 
F. A deliberação de seleção a ser tomada pela 

Câmara Municipal de Loures deverá ser 
notificada simultaneamente a todos os 
concorrentes. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto, designadamente, nos números 1 a 3, do 
artigo 219.º-I, do CCP, aprovar:  
 
- A seleção do trabalho de conceção ordenado 
em primeiro lugar, a atribuição de prémios aos 
três primeiros trabalhos ordenados na 
classificação, a atribuição de menções honrosas 
aos trabalhos ordenados na classificação do 
quarto ao sexto lugares, bem como a notificação 
da deliberação de seleção aos concorrentes 
admitidos, tudo no âmbito do procedimento 
aquisitivo  
do tipo Concurso Público de Conceção, 
desenvolvido sob o n.º de processo 
53723/53724/DCA/2021, com vista à seleção de 1 
(um) Trabalho de Conceção para a Elaboração do 
Projeto do Centro Cultural de Loures. 
 
Loures, 21 de julho de 2021 
  

(…) 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente e dos Senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária. 
Votaram contra, a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata. Abstiveram-se as Senhoras 
Vereadoras e o Senhor Vereador eleitos pelo 
Partido Socialista) 
 
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  335544//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR;;  --  AA  AABBEERRTTUURRAA  DDOO  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  DDEE  CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDEE  
““IIMMÓÓVVEELL  DDEE  IINNTTEERREESSSSEE  MMUUNNIICCIIPPAALL””  DDOO  
MMOONNUUMMEENNTTOO  AAOOSS  MMOORRTTOOSS  DDAA  GGRRAANNDDEE  
GGUUEERRRRAA,,  SSUUBBMMEETTEERR  AA  AAUUDDIIÊÊNNCCIIAA  DDOOSS  
IINNTTEERREESSSSAADDOOSS  EE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  PPÚÚBBLLIICCAA;;  --  
RREEMMEETTEERR  ÀÀ  DDIIRREEÇÇÃÃOO  GGEERRAALL  DDOO  
PPAATTRRIIMMÓÓNNIIOO  CCUULLTTUURRAALL  AA  PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  
CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  MMOONNUUMMEENNTTOO  CCOOMMOO  DDEE  
IINNTTEERREESSSSEE  NNAACCIIOONNAALL,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  

  
Considerando: 
 
A. Que a participação de Portugal na I Guerra 

Mundial foi um marco da história do país do 
Sec. XX, tendo sido erigido em Loures, no 
centro da Praça da Liberdade, um 
monumento de homenagem aos naturais 
deste concelho mortos em batalha; 
 

B. A forte carga simbólica que este monumento 
representa para o município em geral e para 
várias famílias do concelho, em particular; 

 
C. Considerando o trabalho de investigação 

realizado pela Sr.ª Doutora Ana Paula 
Assunção, que aprofunda o valor da 
dimensão histórica militar, constante das 
cópias do seu artigo em anexo;  

 
D. O Sr. Presidente da Liga dos Combatentes, 

General Joaquim Chito Rodrigues, propõe a 
classificação do monumento como de 
interesse municipal; 

 
E. A classificação de “monumento de interesse 

municipal” permite uma maior proteção em 
operações urbanísticas futuras, quer por 
efeito do disposto nos artigos 151º e 154º do 
Regulamento do PDM, quer pela aplicação do 
Regime Juridico da Lei de Bases de Proteção 
do Património Cultural (Lei n.º 107/2001, de 8 
de setembro); 

 
F. O conteúdo das informações dos serviços e 

do Sr. Diretor do Departamento do DPGU que 
propõem esta classificação, atentos aos 
documentos sob registo informático n.º 
E/57071/2019 e E/59191/2015, juntos ao 
Processo n.º 70017/CGT/PAT; 

 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea t) do n.º 1 do artigo 33º do 
anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, dos 
artigos 25º e 57º do D.L. 309/2009, de 23 de 
outubro e artigos 25º e 27º da Lei n.º 107/2001, 
de 8 de setembro: 
 

Aprovar a abertura do procedimento e a 
submissão a audiência de interessados e 
discussão pública, da classificação de 
“Imóvel de Interesse Municipal” ao 
monumento dos “Mortos da Grande 
Guerra", sito na Praça da Liberdade, em 
Loures, de acordo com a planta anexa. 
 

Remeter à Direção Geral de Património 
Cultural a proposta de classificação do 
monumento como de interesse nacional, 
incluído numa proposta mais abrangente, 
que englobe os 329 monumentos, 233 
talhões e 96 ossários existentes em 
Portugal, referentes aos conflitos armados 
do século XX e aos seus mortos. 
 

Após conclusão do procedimento, os imóveis 
devem ser integrados na listagem do Anexo I do 
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Regulamento do PDM de Loures e nas Cartas de 
Estrutura Patrimonial e Condicionantes. 
 
Loures, aos 21 dias do mês de julho de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Proposta de 
Classificação de “Monumento de Interesse 
Municipal” do Monumento aos Mortos da Grande 
Guerra, está disponibilizada em Anexo, nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 355/2021 - 
PARA APROVAR SUBMETER A DISCUSSÃO 
PÚBLICA, POR UM PERÍODO DE (20) DIAS 
UTEIS, A DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE 
EXECUÇÃO DENOMINADA "UNIDADE DE 
EXECUÇÃO Nº 1 DA QUINTA DO FOGE AO 
VENTO" (PROCº. Nº. 69.347/IGT/UE - 
ANLORBEL – COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO, S.A.), 
SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO 
MATIAS 
 
Considerando que: 

 
A. A ANLORBEL - Comércio de Materiais de 

Construção e Decoração S.A. solicitou a 
delimitação de uma Unidade de Execução a 
concretizar por iniciativa particular 
(proprietário), sob o pedido com o n.º 
69347/IGT/UE/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 

1,3 ha, localizada em Frielas, na União das 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros 
e Frielas, encontrando-se enquadrada pelo 
Estudo de enquadramento à delimitação de 
Unidades de Execução da Quinta do Foge ao 
Vento; 

 
D. A proposta tem em vista a legalização das 

instalações existentes; 
 
E. A área em questão não se encontra 

abrangida por Plano de urbanização nem por 
Plano de Pormenor, pelo que, de acordo com 
o n.º 4 do artigo 148º e 89º do RJIGT, é 
obrigatório promover, previamente à sua 

aprovação, um período de discussão pública, 
anunciada com antecedência mínima de 5 
dias úteis e por período não inferior a 20 dias 
úteis; 

 
F. Para enquadramento da pretensão, foram 

definidos os princípios orientadores de 
organização e ocupação da operação 
urbanística, expressos nos Termos de 
Referência da Unidade de Execução 1 da 
Quinta Foge ao Vento; 

 
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: 
 

Submeter a discussão pública por um 
período de 20 dias úteis, a delimitação 
da Unidade de Execução, denominada 
de “Unidade de Execução n.º 1 da 
Quinta do Foge ao Vento”, abrangendo a 
área definida e os termos de referência 
que constam da proposta dos serviços 
municipais em anexo. 

 
Loures, 19 de julho de 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Delimitação da 
“Unidade de Execução nº 1 da Quinta do Foge ao 
Vento”, está disponibilizada em Anexo, nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  335566//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  SSUUBBMMEETTEERR  AA  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  
PPÚÚBBLLIICCAA,,  PPOORR  UUMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  ((2200))  DDIIAASS  
UUTTEEIISS,,  AA  DDEELLIIMMIITTAAÇÇÃÃOO  DDAA  UUNNIIDDAADDEE  DDEE  
EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDEENNOOMMIINNAADDAA  ""UUNNIIDDAADDEE  DDEE  
EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDAA  FFRREEIIXXEEIIRRAA""  ((PPRROOCCºº..  NNºº..  
6699..775555//IIGGTT//UUEE  --  AABBEELL  EESSTTEEVVEESS  MMAATTIIAASS)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  
MMAATTIIAASS  

 
Considerando que: 
 
A. Abel Esteves Matias solicitou a delimitação de 

uma Unidade de Execução a concretizar por 
iniciativa particular (proprietário) sob o pedido 
com o n.º 69755/IGT/UE/2021; 
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C. 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 
aproximadamente 3,5 ha, localizada na 
Freixeira, Freguesia de Lousa, englobando a 
totalidade do solo urbanizável afeto a espaços 
de atividades económicas - de indústria e 
terciário; 

D. A proposta tem em vista o desenvolvimento de 
uma operação urbanística para edificação de 
um condomínio industrial; 

 
E. A área em questão não se encontra abrangida 

por Plano de urbanização nem por Plano de 
Pormenor, pelo que, de acordo com o n.º 4 do 
artigo 148º e 89º do RJIGT, é obrigatório 
promover, previamente à sua aprovação, um 
período de discussão pública, anunciada com 
antecedência mínima de 5 dias úteis e por 
período não inferior a 20 dias úteis; 

 
F. Para enquadramento da pretensão, foram 

definidos os princípios orientadores de 
organização e ocupação da operação 
urbanística, expressos nos Termos de 
Referência da Unidade de Execução da 
Freixeira; 

 
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: 
 

Submeter a discussão pública por um 
período de 20 dias úteis, a delimitação da 
Unidade de Execução, denominada de 
“Unidade de Execução da Freixeira”, 
abrangendo a área definida e os termos de 
referência que constam da proposta dos 
serviços municipais em anexo. 

 
Loures, 21 de julho de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Delimitação da 
“Unidade de Execução da Freixeira”, está 
disponibilizada em Anexo, nas páginas finais da 
presente edição. 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  335577//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  DDEEFFEERRIIMMEENNTTOO  DDAA  
LLIICCEENNÇÇAA  DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  EE  RREESSPPEETTIIVVAASS  
CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS;;  --  OO  VVAALLOORR  DDAA  CCAAUUÇÇÃÃOO  EE  
LLIIQQUUIIDDAAÇÇÃÃOO  DDAASS  TTAAXXAASS  ((PPRROOCCºº..  NNºº..  
6622..888877//LLAA//LL//OORR//22001155  --  JJOOSSÉÉ  AANNIIBBAALL  VVEELLEEZZ  
RREEBBOOLLAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  
TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. José Aníbal Velez Rebola veio propor a 

aprovação da operação de projeto de 
loteamento, na Rua Alto da Cruzinha, Bairro 
Vinha dos Frades, em Santa Iria de Azóia, na 
União de Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da talha e Bobadela, tendo para o 
efeito sido formado o processo n.º 
62.887/LA/L/OR/2015. 

 
B. O projeto de Loteamento foi aprovado por 

deliberação da Câmara a 27/03/2019. 
 
C. Foram entretanto entregues os respetivos 

projetos de especialidades para garantir a 
execução das obras de urbanização. 

 
D. O teor das informações dos serviços 

municipais e o despacho do Diretor do DPGU 
a fls. 1126, propõem deferir a licença de 
loteamento com obras de urbanização, fixar o 
valor da caução e liquidar as respetivas taxas;  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto do nº 1 do artigo 5º e do n.º 1 artigo 
23º do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização 
e Edificação), estabelecido pelo Decreto–Lei 
n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
vigente: 
 
Deferir a licença de loteamento, nos termos 
mencionados na informação técnica a fls. 
1120 a 1122 e despachos a fls. 1126, conforme 
pretensão instruída no processo 
62887/LA/L/OR/2015, em nome de José Aníbal 
Velez Rebola 
 
Loures, 19 de julho de 2021  
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  335588//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  LLIICCEENNÇÇAA  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  TTIITTUULLAADDAA  PPEELLOO  AALLVVAARRÁÁ  
NNºº..  77//11998899  QQUUEE  IINNCCIIDDEE  SSOOBBRREE  OO  LLOOTTEE  11,,  NNOO  
BBAAIIRRRROO  DDAA  CCOOUURREELLAA  DDAASS  CCOOCCHHEEIIAASS,,  EEMM  
SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDAA  AAZZÓÓIIAA,,  NNAA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDAA  AAZZÓÓIIAA,,  SSÃÃOO  
JJOOÃÃOO  DDAA  TTAALLHHAA  EE  BBOOBBAADDEELLAA  ((PPRROOCCºº..  NNºº..  
6688..229988//UURRBB__LL__LL  ––  DDIINNAARRIICCAA,,  SSOOCCIIEEDDAADDEE  
IIMMOOBBIILLIIÁÁRRIIAA,,  SS..AA..)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  

 
Considerando que: 
A. Dinarica Sociedade Imobiliária, S.A., requereu 

a licença administrativa de operação 
urbanística de alteração ao alvará do 
loteamento n.º 07/1989 e respetivo 
aditamento, sito no Bairro da Courela das 
Cocheias, em Santa Iria de Azóia, na União 
das freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela, dando lugar ao 
Processo n.º 68298/URB/L/L; 

 
B. A alteração preconizada incide sobre o Lote 1, 

acarretando: 
 

 - Alteração da área do lote, dos parâmetros 
urbanísticos e polígonos de implantação 
das edificações propostas, com 
consequente retificação dos parâmetros 
urbanísticos; 

 
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 Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela, tendo esta dado 
parecer favorável no documento com o registo 
informático n.º E/33940/2021;  

 
E. Pelo teor da informação dos serviços 

municipais e pelo despacho do Diretor do 
DPGU com o n.º E/54548/2021, é proposto 
aceitar o pedido de alteração ao loteamento;  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no nº 1 do artigo 5º, e do n.º 1 artigo 
23º 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 alvará de loteamento nº 
07/1989 que incide sobre o Lote 1, na Rua da 
Alvorada, do Bairro da Courela das Cocheias, 

em Santa Iria de Azóia, nos termos dos 
parâmetros urbanísticos referidos na Planta 
Síntese, e do quadro urbanimétrico, conforme 
pretensão instruída no processo 
68298/URB/L/L, em nome de Dinarica, 
Sociedade Imobiliária, S.A. 
 
Loures, 14 de julho de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  335599//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  LLIICCEENNÇÇAA  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  TTIITTUULLAADDAA  PPEELLOO  AALLVVAARRÁÁ  
NNºº..  11//22000022,,  NNOO  BBAAIIRRRROO  TTRRÓÓIIAA,,  EEMM  SSAANNTTAA  
IIRRIIAA  DDAA  AAZZÓÓIIAA,,  NNAA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  
DDEE  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDAA  AAZZÓÓIIAA,,  SSÃÃOO  JJOOÃÃOO  DDAA  
TTAALLHHAA  EE  BBOOBBAADDEELLAA  ((PPRROOCCºº..  NNºº..  6688..226666//UURRBB  
––  JJOOÃÃOO  MMAANNUUEELL  HHEENNRRIIQQUUEESS  DDAA  SSIILLVVAA  
GGRRAAVVEE)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  
TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. João Manuel Henriques da Silva Grave, 

requereu uma alteração ao alvará de licença 
de loteamento, titulada pelo alvará n.º 
01/2002, de 10-04-2002, sito no Bairro Tróia, 
Santa Iria de Azóia, na União das Freguesias 
de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela;   

 
B. A proposta consiste na unificação dos lotes 

104 e 105, mantendo os parâmetros 
urbanísticos, exceto o nº de fogos que se 
reduz em 1 e a área do anexo, que se reduz a 
um único com a área não superior a 25m2;  

 
C. Da notificação aos proprietários dos lotes e da 

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

 
D. Foi consultada a União das Freguesias de 

Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, através do E/33967/2021, a qual 
emitiu parecer favorável; 

 
E. Pelo teor da informação dos serviços 

municipais e pelo despacho do Diretor do 
DPGU (E/69621/2021) é proposto aceitar o 
pedido de alteração ao Alvará de Loteamento;  
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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, a alteração à licença de loteamento 
titulada pelo alvará nº 01/2002, no Bairro Tróia, 
em Santa Iria de Azóia, na União das 
freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela, nos termos expressos na 
planta síntese e quadro urbanimétrico, 
conforme pretensão instruída no processo 
68266/URB em nome de João Manuel 
Henriques da Silva Grave.  
 
Loures, 19 de julho de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  336611//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  
TTOOPPÓÓNNIIMMOO  PPAARRAA  AA  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  
BBUUCCEELLAASS  ((PPRROOCCºº..  NNºº  3366..559988//OOMM--FF)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  
MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. A Junta de Freguesia da Bucelas propôs o 

nome do topónimo “Rua Joaquim Manuel 
Jerónimo Capricho”, para denominar uma 
artéria na localidade de Vila de Rei, em 
Bucelas;  
 

B. O topónimo proposto foi aprovado na décima 
quarta reunião ordinária da Assembleia de 
Freguesia de Bucelas, realizada no dia 23 de 
junho do corrente ano;   

 
C. Pelo teor da informação dos serviços 

municipais e pelo despacho do Sr. Diretor do 
DPGU, a fl. 458, é manifestada a 
concordância e solicitada a aprovação de 
topónimo na localidade de Vila de Rei, na 
Freguesia de Bucelas; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss), do n.º 1, 
do artigo 33.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, e nos termos do Regulamento 
Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia 
em vigor, delibere aprovar o seguinte de 
topónimo na Freguesia de Bucelas. 
 

• Denominar “Rua Joaquim Manuel 
Jerónimo Capricho”, ao troço de 
arruamento com início indeterminado, 
no limite do Concelho e termo na Rua 
General Humberto Delgado; Rua da 
Mata.  

 
Loures, 14 de julho de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  336622//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  RREELLAATTÓÓRRIIOO  FFIINNAALL;;  --  AA  
AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  LLOOTTEE  11  EE  AA  NNÃÃOO  
AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  LLOOTTEE  22;;  --  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  
CCOONNTTRRAATTOO;;  --  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  PPAARRAA  AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  
AAPPÓÓLLIICCEESS  DDEE  SSEEGGUURROO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal, foi instruído e lançado o 
procedimento aquisitivo do tipo Concurso 
Público, com anúncio no Jornal Oficial da 
União Europeia, tudo em conformidade, 
designadamente, com o previsto na alínea f), 
n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, no artigo 18.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
(repristinado pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 86/2011, de 11/04), e nos 
artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, 
n.º 1, alínea a), 36.º, 46.º-A, 47.º, 67.º a 69.º, 
290.º-A e 474.º, n.º 3, alínea c), todos do 
Código dos Contratos Públicos (na sua 
versão anterior às alterações decorrentes da 
Lei n.º 30/2021 de 31 de maio),  que correu 
sob o n.º de processo 54335/DCA/2021, 
tendente à celebração de contrato(s) para 
“Aquisição de Apólices de Seguro”, por parte 
do Município de Loures, por lotes, que inclui 
apólices de Acidentes de Trabalho, de 
Multirriscos, de Máquinas Casco, de Bens em 
Leasing, de Arvoredo, de Acidentes Pessoais 
Autarcas, de Acidentes Pessoais Bombeiros – 
Comando e Ativo, de Acidentes Pessoais 
Bombeiros – Restantes Quadros, de 
Acidentes Pessoais Utentes Instalações 
Desportivas, de Acidentes Pessoais 
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Iniciativas Temporárias, de Acidentes 
Pessoais Atividades Temporárias, de 
Acidentes Pessoais Voluntariado, de 
Acidentes Pessoais Escolar, de Acidentes 
Pessoais Plataforma Elevatória, de 
Automóvel e de Responsabilidade Civil; 

 
B. O contrato, incluindo as apólices que o 

integram, vigorará pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses, com início de produção de 
efeitos a 1 de janeiro de 2022, caso o visto do 
Tribunal de Contas seja anterior a tal data, ou 
no dia imediatamente seguinte ao do Visto do 
Tribunal de Contas, caso tal Visto seja dado 
após o referido dia 1 de janeiro de 2022;     

 
C. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 

de propostas o júri do procedimento elaborou 
o Relatório Preliminar com análise e 
avaliação das propostas apresentadas pelos 
concorrentes; 

 
D. Subsequentemente, os concorrentes foram 

notificados do Relatório Preliminar para se 
pronunciarem, por escrito, ao abrigo do direito 
de audiência prévia;  

E. Tendo-se procedido à audiência prévia, não 
houve lugar à apresentação de quaisquer 
observações ao abrigo desse direito por parte 
dos concorrentes; 

 
F. Cabe, agora, submeter ao órgão competente 

para a decisão de contratar, a Câmara 
Municipal de Loures, o Relatório Final que 
consta em anexo, com vista à aprovação do 
mesmo, o qual integra proposta de 
deliberação de adjudicação à proposta 
apresentada pela concorrente Fidelidade - 
Companhia de Seguros, S.A. para o Lote 1, 
pelo preço de €1.380.305,98 (um milhão 
trezentos e oitenta mil trezentos e cinco euros 
e noventa e oito cêntimos), considerando o 
atributo preço de cada uma das apólices que 
integram o referido lote, para cada um dos 
anos de vigência contratual e  demais 
atributos que fazem parte integrante da sua 
proposta (mormente a Existência de 
Prestadores de Serviços Médicos e respetiva 
localização e o acesso direto à informação 
médica dos trabalhadores sinistrados, por 
parte da equipa médica do Município de 
Loures, através de plataforma informática), 
proposta essa para a qual se remete e dá 
aqui por integralmente reproduzida, e 
proposta de deliberação de não adjudicação 
do Lote 2, em virtude de ser proposta a 
exclusão da única proposta apresentada para 
esse lote, tudo nos termos e fundamentos 
que constam do predito Relatório Final; 

 

G. Quanto ao preço de €1.380.305,98 (um 
milhão trezentos e oitenta mil trezentos e 
cinco euros e noventa e oito cêntimos) 
proposto pela concorrente Fidelidade - 
Companhia de Seguros, S.A. para o Lote 1, e 
apresentado no respetivo anexo para o efeito, 
evidencia-se que resulta da soma dos preços 
para cada apólice evidenciados nesse anexo 
para o primeiro ano, somado aos preços para 
cada apólice respeitantes ao segundo ano, 
sendo que para o segundo ano a apólice 
respeitante aos acidentes de trabalho tem um 
incremento de preço de €607.129,09 
(seiscentos e sete mil cento e vinte e nove 
euros e nove cêntimos) para €622.041,87 
(seiscentos e vinte e dois mil e quarenta e um 
euros e oitenta e sete cêntimos). 

 
H. O preço de €1.380.305,98 (um milhão 

trezentos e oitenta mil trezentos e cinco euros 
e noventa e oito cêntimos), proposto pela 
concorrente Fidelidade - Companhia de 
Seguros, S.A., para o Lote 1, acrescido de 
5% desse mesmo preço, nos termos previstos 
no n.º 4, da cláusula 14.ª do Caderno de 
Encargos do procedimento, implica um preço 
contratual global no montante de 
€1.449.321,28 (um milhão quatrocentos e 
quarenta e nove mil trezentos e vinte e um 
euros e vinte e oito cêntimos); 

 
I. Adjudicada que seja a proposta da referida 

concorrente Fidelidade - Companhia de 
Seguros, S.A., referente ao Lote 1 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 delibere, nos termos do 
disposto na alínea dd), do número 1, do artigo 
33.º, do anexo I, da Lei 75/2013 de 12 de 
setembro, nos artigos 73.º, 76.º, 98.º, e números 
3 e 4 do artigo 148.º, todos do Código dos 
Contratos Públicos (na sua versão anterior às 
alterações decorrentes da Lei n.º 30/2021 de 31 
de maio), aprovar: 
 
1- O Relatório Final que se anexa, nos exatos 

termos que dele constam, com inerente 
proposta de adjudicação à proposta 
apresentada pela concorrente Fidelidade - 
Companhia de Seguros, S.A. para o Lote 1, 
pelo preço €1.380.305,98 (um milhão 
trezentos e oitenta mil trezentos e cinco euros 
e noventa e oito cêntimos), acrescido de 5% 
desse mesmo preço, nos termos previstos no 
n.º 4, da cláusula 14.ª do Caderno de 
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Encargos do procedimento, o que implica um 
preço contratual global no montante de 
€1.449.321,28 (um milhão quatrocentos e 
quarenta e nove mil trezentos e vinte e um 
euros e vinte e oito cêntimos), bem como de 
acordo com os demais atributos que fazem 
parte integrante da sua proposta, para a qual 
se remete e dá aqui por integralmente 
reproduzida e com proposta de não 
adjudicação do Lote 2 em virtude de ser 
proposta pelo júri a exclusão da única 
proposta apresentada para esse lote, tudo 
nos termos e fundamentos que constam do 
referido Relatório Final; 

 
2- O projeto de minuta do contrato a celebrar 

entre o Município de Loures e a Fidelidade - 
Companhia de Seguros, S.A., respeitante à 
adjudicação do Lote 1 do procedimento em 
apreço nesta proposta. 

 
Loures, 22 de julho de 2021 

 
 (…) 

 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente e dos Senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária. 
Abstiveram-se as Senhoras Vereadoras e o 
Senhor Vereador eleitos pelo Partido 
Socialista e a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Projeto de Minuta do 
Contrato a celebrar entre o Município de Loures e 
a Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A, está 
disponibilizado em Anexo, nas páginas finais da 
presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  336633//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  DDIISSPPEENNSSAA  DDOO  
DDIISSPPOOSSTTOO  NNOO  NN..ºº  11  DDOO  AARRTTIIGGOO  7733ºº  DDAA  LLEEII  
DDOO  OORRÇÇAAMMEENNTTOO  DDOO  EESSTTAADDOO  PPAARRAA  22002211;;  --  OO  
IINNÍÍCCIIOO,,  TTIIPPOO  EE  PPEEÇÇAASS  DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO;;  --  
AA  NNOOMMEEAAÇÇÃÃOO  DDOO  JJUURRII  EE  DDOO  GGEESSTTOORR  DDOO  
CCOONNTTRRAATTOO;;  --  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  PPAARRAA  AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  
AAPPÓÓLLIICCEESS  DDEE  SSEEGGUURROO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  

 
Considerando que: 
 
A. Mediante deliberação da Câmara Municipal de 

Loures, tomada na sua reunião, datada de 28 
de julho de 2021, não houve lugar à 
adjudicação do Lote 2, do procedimento 

aquisitivo desenvolvido sob o n.º de processo 
54335/DCA/2021, com vista à celebração de 
contratos para “Aquisição de Apólices de 
Seguro” por parte do Município de Loures em 
virtude de não ter sido admitida a única 
proposta apresentada no procedimento para 
tal lote; 

 
B. Pelo serviço requisitante, a DAG, da 

contratação das apólices de seguro a que o 
referido Lote 2, não adjudicado, dizia respeito, 
foi efetuada a informação Webdoc n.º 
E/85541/2021, datada de 20 de julho de 2021, 
com os respetivos anexos, reiterando a 
necessidade de ser iniciado um processo de 
contratação pública no sentido de se celebrar 
um contrato para “Aquisição de Apólices de 
Seguro”, por parte do Município de Loures, 
que incluirão as apólices de seguro que 
integravam aquele Lote 2, ou seja, Apólice 
Acidentes Pessoais Autarcas; Apólice 
Acidentes Pessoais Bombeiros – Comando e 
Ativo; Apólice Acidentes Pessoais Bombeiros 
– Restantes Quadros; Apólice Acidentes 
Pessoais Utentes Instalações Desportivas; 
Apólice Acidentes Pessoais Iniciativas 
Temporárias; Apólice Acidentes Pessoais 
Atividades Temporárias; Apólice Acidentes 
Pessoais Voluntariado; Apólice Acidentes 
Pessoais Escolar; Apólice Acidentes Pessoais 
Plataforma Elevatória; Apólice Automóvel; 
Apólice Responsabilidade Civil; 

 
C. O contrato, incluindo as apólices que o 

integram, vigorará pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses, com início de produção de 
efeitos pretendido para 1 de janeiro de 2022, 
caso o visto do Tribunal de Contas não seja 
obrigatório ou seja anterior a tal data, ou no 
dia imediatamente seguinte ao do Visto do 
Tribunal de Contas, caso tal Visto seja dado 
após o referido dia 1 de janeiro de 2022; 

 
D. Nos termos da regra geral de escolha do 

procedimento (prevista no artigo 18.º do 
Código dos Contratos Públicos) bem como do 
valor máximo do benefício económico que 
pode ser obtido pela entidade adjudicatária 
com a execução do contrato a celebrar, 
mostra-se adequado adotar o procedimento do 
tipo concurso público, com publicação de 
anúncio no Diário da República e no Jornal 
Oficial da União Europeia, tudo em 
conformidade, designadamente, com o 
previsto nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 
18.º, 20.º, n.º 1, alínea a) e 474.º, n.º 3, alínea 
c), todos do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro (na sua versão atual);  
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E. O órgão competente para contratar, autorizar 
a despesa, escolher o procedimento, aprovar 
os documentos pré-contratuais (Programa do 
Concurso e Caderno de Encargos do 
procedimento), designar o júri, nomear o 
gestor do contrato, aprovar a minuta do 
contrato, bem como para quaisquer outros 
atos inerentes ao procedimento aquisitivo em 
apreço, é a Câmara Municipal, uma vez que 
se estima que o Município de Loures possa vir 
a pagar o preço contratual global de € 
536.789,00 (quinhentos e trinta e seis mil, 
setecentos e oitenta nove euros), isento de 
IVA, tudo à luz do disposto, designadamente, 
na alínea f), n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no 
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
junho, (repristinado pela Resolução da 
Assembleia da República n.º 86/2011, de 
11/04), e nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 
18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, 46.º-A, 47.º, 
67.º a 69.º, 290.º-A e 474.º, n.º 3, alínea c), 
todos do Código dos Contratos Públicos, na 
sua versão atual;  

 
G. É necessário, nomeadamente, informar os 

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

G. A respetiva despesa está prevista e ocorrerá 
pela rubrica 0204 020212 Plano 2013 A 31; 

 
H. As regras das peças do procedimento foram 

elaboradas tendo por base a recolha de 
informação o mais atualizada possível, por 
parte dos diversos serviços municipais, não 
ficando prejudicada a possibilidade de, por via 
de esclarecimentos a prestar no procedimento, 
seja por iniciativa da entidade adjudicante, 
seja a pedido das entidades interessadas, ser 
tal informação atualizada procedimentalmente;  

 
I. O preço base global de € 536.789,00 

(quinhentos e trinta e seis mil e setecentos e 
oitenta nove euros) fixado no procedimento 
aquisitivo aqui em apreço, previsto para um 
período de vigência de 24 meses, cotejado 
com o preço contratual decorrente do contrato 
n.º 110/2020,  celebrado com a entidade 
Fidelidade, Companhia de Seguros, S.A., 
atualmente em vigor e com termo previsto 
para 31 de dezembro de 2021, confere a 

possibilidade do preço contratual que venha 
entretanto a ser adjudicado à luz do 
procedimento ora proposto, para as apólices 
em causa, ser superior ao preço contratual em 
vigor, e tendo presente o disposto no n.º 1 e 
no n.º 4 do artigo 73.º da Lei n.º 75-B/2020, de 
31 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado 
para 2021), deve ser proposto ao órgão 
competente para contratar, a Câmara 
Municipal, a dispensa do disposto no n.º 1, de 
acordo com o previsto no n.º 4, ambos do 
artigo imediatamente atrás referido. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto, designadamente, na alínea f), do n.º 1, 
do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, (repristinado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 
86/2011, de 11/04), e nos artigos 16.º, n.º 1, 
alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, 
46.º-A, 47.º, 67.º a 69.º, 290.º-A e 474.º, n.º 3, 
alínea c), todos do Código dos Contratos Públicos 
(na sua versão atualizada), bem como ao abrigo 
do disposto no n.º 1 e no n.º 4 do artigo 73.º da 
Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro (Lei do 
Orçamento do Estado para 2021), aprovar: 
 

1. A dispensa do disposto no n.º 1 do artigo 
73.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de 
dezembro (Lei do Orçamento do Estado 
para 2021), de acordo com a previsão do 
n.º 4 desse mesmo artigo, no que à 
despesa com este procedimento diz 
respeito; 

 
2. O proposto no documento sob o título 

“proposta de autorização para início e tipo 
de procedimento, para nomeação de júri e 
nomeação do gestor do contrato”, que se 
anexa; 

 
3. O programa do concurso e o caderno de 

encargos, enquanto peças do 
procedimento, que se anexam. 

 
Loures, 22 de julho de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente e dos Senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária. 
Abstiveram-se as Senhoras Vereadoras e o 
Senhor Vereador eleitos pelo Partido 
Socialista e a Senhora Vereadora e os 
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Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  336644//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  RREELLAATTÓÓRRIIOO  FFIINNAALL;;  --  AA  
AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  PPOORR  LLOOTTEESS;;  --  AASS  MMIINNUUTTAASS  
DDOOSS  CCOONNTTRRAATTOOSS;;  --  RREEFFEERREENNTTEE  AAOO  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  PPAARRAA  AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  
SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  EESSCCOOLLAARR  PPAARRAA  
OO  AANNOO  LLEETTIIVVOO  22002211//22002222,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures, mediante 

deliberação para o efeito tomada pela 
Câmara Municipal, desenvolveu um 
procedimento aquisitivo do tipo concurso 
público, com publicitação no Jornal Oficial 
da União Europeia, ao abrigo do disposto 
nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º e 
20.º, n.º 1, alínea a), todos do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro 
(na sua atual redação), concurso 
desenvolvido sob o número de processo 
54135/DCA/2021,  com vista à celebração 
de contratos de aquisição de serviços de 
transporte escolar para o Município de 
Loures, por lotes, em número de 11, válidos 
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, 

das seguintes propostas de adjudicação: 
 

− Lotes 1, 3, 9 e 10, à mesma entidade, às 
concorrentes em agrupamento Barraqueiro 
Transportes, S.A., Vale do Ave 
Transportes, Lda. e Ovnitur – Viagens e 
Turismo, Lda., porquanto essa mesma 
entidade apresentou o mais baixo preço 

para cada um dos respetivos lotes, sendo, 
portanto, ordenada em 1.º lugar em cada 
um deles; 
 

− Lotes 2, 6, 7 e 11, à mesma entidade, à 
concorrente Traviama - Transportes 
Terrestres de Passageiros, Lda., porquanto 
essa mesma entidade apresentou o mais 
baixo preço para cada um dos respetivos 
lotes, sendo, portanto, ordenada em 1.º 
lugar em cada um deles; 

 
− Lotes 4, 5, e 8, à mesma entidade, à 

concorrente Dirodastours, Lda., porquanto 
essa mesma entidade apresentou o mais 
baixo preço para cada um dos respetivos 
lotes, sendo, portanto, ordenada em 1.º 
lugar em cada um deles. 

 
E. O preço base do lote 1 foi fixado em € 

70.560,00 (setenta mil quinhentos e sessenta 
euros), e é agora proposto adjudicar a 
proposta das concorrentes em agrupamento 
Barraqueiro Transportes, S.A., Vale do Ave 
Transportes, Lda. e Ovnitur – Viagens e 
Turismo, Lda., com o preço global de € 
44.730,00 (quarenta e quatro mil, setecentos e 
trinta euros); 

 
F. O preço base do lote 2 foi fixado em € 

118.440,00 (cento e dezoito mil quatrocentos e 
quarenta euros), e é agora proposto adjudicar 
a proposta da concorrente Traviama - 
Transportes Terrestres de Passageiros, Lda., 
com o preço global de € 81.900,00 (oitenta e 
um mil e novecentos euros); 

 
G. O preço base do lote 3 foi fixado em € 

70.560,00 (setenta mil, quinhentos e sessenta 
euros), e é agora proposto adjudicar a 
proposta das concorrentes em agrupamento 
Barraqueiro Transportes, S.A., Vale do Ave 
Transportes, Lda. e Ovnitur – Viagens e 
Turismo, Lda., com o preço global de € 
44.730,00 (quarenta e quatro mil, setecentos e 
trinta euros); 

 
H. O preço base do lote 4 foi fixado em € 

35.280,00 (trinta e cinco mil duzentos e oitenta 
euros), e é agora proposto adjudicar a 
proposta da concorrente Dirodastours, Lda., 
com o preço global de € 17.641,80 (dezassete 
mil, seiscentos e quarenta e um euros e 
oitenta cêntimos); 

 
I. O preço base do lote 5 foi fixado em € 

35.280,00 (trinta e cinco mil duzentos e oitenta 
euros), e é agora proposto adjudicar a 
proposta da concorrente Dirodastours, Lda., 
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com o preço global de € 20.700,00 (vinte mil e 
setecentos euros); 

 
J. O preço base do lote 6 foi fixado em € 

121.500,00 (cento e vinte e um mil e 
quinhentos euros), e é agora proposto 
adjudicar a proposta da concorrente Traviama 
- Transportes Terrestres de Passageiros, Lda., 
com o preço global de € 87.300,00 (oitenta e 
sete mil e trezentos euros); 

 
K. O preço base do lote 7 foi fixado em € 

118.440,00 (cento e dezoito mil quatrocentos e 
quarenta euros), e é agora proposto adjudicar 
a proposta da concorrente Traviama - 
Transportes Terrestres de Passageiros, Lda., 
com o preço global de € 81.900,00 (oitenta e 
um mil e novecentos euros); 

 
L. O preço base do lote 8 foi fixado em € 

35.280,00 (trinta e cinco mil duzentos e oitenta 
euros), e é agora proposto adjudicar a 
proposta da concorrente Dirodastours, Lda., 
com o preço global de € 17.641,80 (dezassete 
mil, seiscentos e quarenta e um euros e 
oitenta cêntimos); 

 
M. O preço base do lote 9 foi fixado em € 

35.280,00 (trinta e cinco mil duzentos e oitenta 
euros), e é agora proposto adjudicar a 
proposta das concorrentes em agrupamento 
Barraqueiro Transportes, S.A., Vale do Ave 
Transportes, Lda. e Ovnitur – Viagens e 
Turismo, Lda., com o preço global de € 
31.410,00 (trinta e um mil, quatrocentos e dez 
euros); 

 
N. O preço base do lote 10 foi fixado em € 

60.120,00 (sessenta mil cento e vinte euros), e 
é agora proposto adjudicar a proposta das 
concorrentes em agrupamento Barraqueiro 
Transportes, S.A., Vale do Ave Transportes, 
Lda. e Ovnitur – Viagens e Turismo, Lda., com 
o preço global de € 44.730,00 (quarenta e 
quatro mil, setecentos e trinta euros); 

 
O. O preço base do lote 11 foi fixado em € 

35.280,00 (trinta e cinco mil duzentos e oitenta 
euros), e é agora proposto adjudicar a 
proposta da concorrente Traviama - 
Transportes Terrestres de Passageiros, Lda., 
com o preço global de € 19.800,00 (dezanove 
mil e oitocentos euros); 

 
P. O preço base global fixado no concurso, 

decorrente do somatório dos preços base dos 
lotes 1 a 11 foi de € 736.020,00 (setecentos e 
trinta e seis mil e vinte euros) e o que agora se 
propõe adjudicar resulta no preço contratual 
global máximo de € 492.483,60 (quatrocentos 

e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e 
três euros e sessenta cêntimos), traduzindo-se 
numa poupança para o Município, tendo em 
conta o valor inicial estimado que o Município 
estava disposto a suportar, de € 243.536,40 
(duzentos e quarenta e três mil, quinhentos e 
trinta e seis euros e quarenta cêntimos); 

 
Q. Adjudicada que sejam as propostas das 

concorrentes supra referidas, mostra-se 
necessária a aprovação, por parte da Câmara 
Municipal, dos projetos de minuta dos 
contratos a celebrar, que se anexam.  

 
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 33.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 
12/09, nos artigos 73.º, 98.º, e números 3 e 4 do 
artigo 148.º, 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 54135/DCA/2021, com vista à 
celebração de contratos de aquisição de 
serviços de transporte escolar para o 
Município de Loures, por lotes, em número 
de 11, válidos para o ano letivo de 
2021/2022; 
 

2. A adjudicação às propostas apresentadas 
pelas concorrentes em agrupamento 
Barraqueiro Transportes, S.A., Vale do Ave 
Transportes, Lda. e Ovnitur – Viagens e 
Turismo, Lda., ordenadas em 1.º lugar em 
cada um dos lotes, e pelos preços 
contratuais, por lote, conforme se seguem, 
configurando um valor total para esta 
entidade de € 165.600,00 (cento e 
sessenta e cinco mil e seiscentos euros): 

 
• Lote 1: € 44.730,00 (quarenta e quatro 

mil, setecentos e trinta euros); 
• Lote 3: € 44.730,00 (quarenta e quatro 

mil, setecentos e trinta euros); 
• Lote 9: € 31.410,00 (trinta e um mil, 

quatrocentos e dez euros); 
• Lote 10: € 44.730,00 (quarenta e 

quatro mil, setecentos e trinta euros); 
 

3. A adjudicação às propostas apresentadas 
pela concorrente Traviama - Transportes 
Terrestres de Passageiros, Lda., 
ordenadas em 1.º lugar em cada um dos 
lotes, e pelos preços contratuais, por lote, 
conforme se seguem, configurando um 
valor total para esta entidade de € 
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270.900,00 (duzentos e setenta mil e 
novecentos euros): 
 

• Lote 2: € 81.900,00 (oitenta e um mil e 
novecentos euros); 

• Lote 6: € 87.300,00 (oitenta e sete mil 
e trezentos euros); 

• Lote 7: € 81.900,00 (oitenta e um mil e 
novecentos euros); 

• Lote 11: € 19.800,00 (dezanove mil e 
oitocentos euros); 
 

4. A adjudicação às propostas apresentadas 
pela concorrente Dirodastours, Lda., 
ordenadas em 1.º lugar em cada um dos 
lotes, e pelos preços contratuais, por lote, 
conforme se seguem, configurando um 
valor total para esta entidade de € 
55.983,60 (cinquenta e cinco mil, 
novecentos e oitenta e três euros e 
sessenta cêntimos): 
 

• Lote 4: € 17.641,80 (dezassete mil, 
seiscentos e quarenta e um euros e 
oitenta cêntimos); 

• Lote 5: € 20.700,00 (vinte mil e 
setecentos euros); 

• Lote 8: € 17.641,80 (dezassete mil, 
seiscentos e quarenta e um euros e 
oitenta cêntimos); 
 

5. O projeto de minuta do contrato a celebrar 
entre o Município de Loures e a entidade 
concorrente em agrupamento Barraqueiro 
Transportes, S.A., Vale do Ave 
Transportes, Lda. e Ovnitur – Viagens e 
Turismo, Lda. respeitante aos Lotes 1, 3, 9 
e 10, em apreço nesta proposta;  
 

6. O projeto de minuta do contrato a celebrar 
entre o Município de Loures e a entidade 
concorrente Traviama - Transportes 
Terrestres de Passageiros, Lda., 
respeitante aos Lotes 2, 6, 7 e 11, em 
apreço nesta proposta; 

 
7. O projeto de minuta do contrato a celebrar 

entre o Município de Loures e a entidade 
concorrente Dirodastours, Lda., respeitante 
aos Lotes 4, 5, e 8, em apreço nesta 
proposta. 

 
Loures, 21 de julho de 2021. 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 

NOTA DA REDAÇÃO: Os Projetos de Minuta dos 
Contratos referenciados na presente deliberação, 
estão disponibilizados em Anexo, nas páginas 
finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  336666//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDEE  PPRROOTTOOCCOOLLOO  
AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  
LLOOUURREESS,,  AA  ““SSIIEERRRRAA  PPOORRTTUUGGAALL,,  SS..AA..””,,  AA  
““AALLZZHHEEIIMMEERR  PPOORRTTUUGGAALL  --  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  
PPOORRTTUUGGUUEESSAA  DDEE  FFAAMMIILLIIAARREESS  EE  AAMMIIGGOOSS  DDEE  
DDOOEENNTTEESS  DDEE  AALLZZHHEEIIMMEERR””  EE  AA  SSAANNTTAA  CCAASSAA  
DDAA  MMIISSEERRIICCÓÓRRDDIIAA  DDEE  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  

 
Considerando que:  
 
A. A “Sierra Portugal, S.A.”, e a “Alzheimer 

Portugal - Associação Portuguesa de 
Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer” 
pretendem contribuir na resposta a um 
problema social e de saúde pública cada vez 
mais relevante em Portugal como é o das 
demências, através da adaptação e 
desenvolvimento do conceito MEMORY CAFÉ 
em Portugal e da criação de CAFÉS 
MEMÓRIA; 
 

B. O projeto CAFÉ MEMÓRIA foi integrado num 
projeto atualmente em curso, designado 
“Cuidar Melhor”, de apoio a cuidadores de 
pessoas com demência, no qual estas duas 
entidades são parceiras. 

 
C. Reconhecendo a relevância social do projeto 

CAFÉ MEMÓRIA, as entidades parceiras 
pretendem associar-se a esta iniciativa, 
contribuindo para a constituição de uma rede 
de CAFÉS MEMÓRIA em Portugal, com a 
implementação de uma unidade no concelho 
de LOURES;    

 
D. Ao longo dos últimos anos, constata-se a 

tendência crescente no número de pessoas 
com diagnóstico de demência em Portugal, o 
que tem reconhecidamente fortes impactos 
não só ao nível da saúde, mas também ao 
nível social e económico e com significativas 
repercussões no indivíduo diagnosticado e na 
sua família/cuidadores; 

 
E. Os Cafés Memória são locais de encontro 

(realizados mensalmente) destinados a 
pessoas com problemas de memória ou 
demência, bem como aos respetivos 
familiares/cuidadores, tendo por missão 
proporcionar a partilha de experiências, apoio 
emocional e informação a pessoas com 
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problemas de memória ou demência bem 
como aos respetivos familiares/cuidadores, em 
sessões estruturadas, não clínicas, num 
espaço informal; 

 
F. A Alzheimer Portugal - Associação Portuguesa 

Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer 
é promotora do conceito Cafés Memória a 
nível nacional; 

 
G. A Santa Casa da Misericórdia de Loures em 

conjunto com a Alzheimer Portugal, pretendem 
dinamizar a implementação, o funcionamento 
e o acompanhamento da realização das 
sessões do Café Memória em Loures. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 23.º, n.º 2, alínea g) e 33.º, n.º 
1, alínea u) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, aprovar a 
minuta de protocolo a celebrar entre o Município 
de Loures, a “Sierra Portugal, S.A.”, a “Alzheimer 
Portugal - Associação Portuguesa de Familiares e 
Amigos de Doentes de Alzheimer” e a Santa 
Casa da Misericórdia de Loures, para permitir o 
funcionamento do Café Memória em Loures. 
 
Loures, 20 de julho de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Senhora Vereadora 
Maria Arlete Rodrigues Augusto Barata Simão, 
por integrar a direção da Santa Casa da 
Misericórdia de Loures) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Protocolo a 
celebrar entre o Município de Loures, a “Sierra 
Portugal, S.A.”, a “Alzheimer Portugal - 
Associação Portuguesa de Familiares e Amigos 
de Doentes de Alzheimer” e a Santa Casa da 
Misericórdia de Loures, está disponibilizada em 
Anexo, nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  336677//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  AAPPOOIIOO  FFIINNAANNCCEEIIRROO  ÀÀSS  
AASSSSOOCCIIAAÇÇÕÕEESS  HHUUMMAANNIITTÁÁRRIIAASS  DDOOSS  
BBOOMMBBEEIIRROOSS  VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDEE  BBUUCCEELLAASS,,  
MMOOSSCCAAVVIIDDEE  EE  PPOORRTTEELLAA,,  LLOOUURREESS  EE  
SSAACCAAVVÉÉMM,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  
HHIIDDRROOTTEERRAAPPIIAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  

 
 
 

Considerando que:  
 
A. No âmbito do Projeto de Hidroterapia, foi 

solicitada a colaboração das Associações dos 
Bombeiros Voluntários de Bucelas, 
Moscavide e Portela, Loures e Sacavém para 
assegurar a totalidade do transporte dos 121 
alunos, mais acompanhantes, durante o ano 
letivo de 2020/2021, das respetivas escolas 
para as quatro piscinas municipais do 
concelho; 

 
B. Os alunos foram identificados pelas equipas 

de ensino especial de cada Agrupamento de 
Escolas do Concelho cuja área de influência 
geográfica é das referidas Associações 
Humanitárias; 

 
C. A parceria assentou num valor de 

transferência para cada transporte/percurso 
de 50,00 € (cinquenta euros); 

 
D.  Devido à situação pandémica Covid 19, 

houve uma suspensão das aulas entre os 
dias 22 de janeiro e 5 de fevereiro e, 
posteriormente por motivos de confinamento, 
as sessões só foram retomadas a 19 de abril 
e terminaram em 30 de junho de 2021; 

 
E.  O projeto teve início a 26 de outubro de 2020 

e terminou a 30 de junho de 2021; 
 
F. Através da proposta de deliberação de 

câmara n.º 58/2021, de 10 de fevereiro, foi 
efetuada a transferência relativa ao 1.º 
período, pelo que é necessário proceder 
agora à transferência relativa aos 2.º e 3.º 
períodos letivos. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u) da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibere aprovar um apoio financeiro às 
Associações de Bombeiros envolvidas, relativo 
aos 2.º e 3.º períodos do ano letivo 2020/2021, 
num total de 16.050,00 € (dezasseis mil e 
cinquenta euros), nos moldes previstos na 
informação n.º 97/DISE/HG, datada de 5 de julho 
de 2021. 
 
Loures, 22 de julho de 2021 

 
(…) 
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Extrato da informação 97/DISE/HG de 05.07.2021 
 
(…) 
 

Entidade N.º de 
Contribuinte 

Total 

Associação 
Humanitária 

dos 
Bombeiros de 

Bucelas 

 
 

501 073 523 

 
 

650€ 

Associação 
Humanitária 

dos 
Bombeiros 
Voluntários 

de Moscavide 
e Portela 

 
 
 

501 139 257 

 
 
 

950€ 

Associação 
Humanitária 

dos 
Bombeiros 
Voluntários 
de Loures 

 
 

501 064 770 

 
 

5.100€ 

Associação 
Humanitária 

dos 
Bombeiros 
Voluntários 

de Sacavém 

 
 

501 143 416 

 
 

9.350€ 

Total  16.050€ 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESPACHO Nº 307/2021 
 

de 15 de julho de 2021 
 

(registo E/84070/2021, de 16 de julho de 2021) 
 

RCM N.º 92-A/2021, DE 15 DE JULHO, QUE 
ALTERA AS MEDIDAS APLICÁVEIS A 

DETERMINADOS MUNICÍPIOS, NO ÂMBITO 
DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE, E AS RCM 

N.º 70-B/2021, DE 04 DE JUNHO, A RCM N.º 74-
A/2021, DE 9 DE JUNHO 

 
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. Na sequência dessa revisão semanal, verifica-
se que a situação epidemiológica em 
Portugal se mantém numa fase de aumento do 
nível de incidência, do número de infetados e 
do número de internados; 

 
C. Perante esta circunstância, o Governo 

continua a considerar a necessidade de 
manter a vigência da situação de calamidade, 
mantendo-se a sua prorrogação, em todo o 
território nacional continental, até às 23:59 h 
do dia 25 de julho de 2021; 

 
D. Portugal tem agora 47 concelhos com uma 

situação de risco muito elevado (incluindo 
Loures), 43 concelhos com risco elevado e 
30 concelhos em estado de alerta; 

 
E. O Governo entende justificar-se a manutenção 

das medidas de mitigação e contenção em 
vigor, bem como o reforço da necessidade de 
manter todos os cuidados sanitários que nos 
têm acompanhado desde o início desta 
pandemia; 

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

92-A/2021, de 15 de julho, em que determina 
que podem alterar-se as medidas aplicáveis 
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a determinados municípios, no âmbito da 
situação de calamidade, e ser permitida a 
abertura de algumas instalações, 
estabelecimentos e equipamentos que 
venham a revelar-se essenciais, por 
despacho dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas da Economia e da 
Saúde; 

 
G. Face à situação epidemiológica agravada que 

se regista nos municípios que se encontram 
sujeitos às regras de «risco elevado» e «risco 
muito elevado», o Governo continua a 
determinar que aos sábados, domingos e 
feriados, bem como às sextas-feiras a partir 
das 19:00 h, o funcionamento de 
estabelecimentos de restauração nestes 
concelhos, para efeitos de serviço de 
refeições no interior do estabelecimento, 
apenas é permitido, salvo algumas 
exceções, desde que os clientes 
apresentem Certificado Digital COVID da 
UE ou sejam portadores de um teste com 
resultado negativo realizado nos termos da 
presente resolução; 
 

H. A mesma regra continua a ser aplicável em 
estabelecimentos turísticos ou de 
alojamento local localizados em território 
nacional continental, ficando o acesso aos 
mesmos, independentemente do dia da 
semana ou do horário — e, também neste 
caso, sem prejuízo de algumas exceções 
previstas na presente resolução—dependente 
da apresentação, pelos clientes, no momento 
do check-in, de Certificado Digital COVID da 
UE ou de um teste com resultado negativo, a 
realizar nos termos desta mesma resolução; 

 
I. 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; 

 
J. 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; 

 
K. A presente RCM n.º 92-A/2021, de 15 de julho, 

continua a constituir para todos os efeitos 
legais cominação suficiente, designadamente 

para o preenchimento do tipo de crime de 
desobediência; 

 
O Governo, nos termos do artigo 12.º do 
Decreto -Lei n.º 54-A/2021, de 25 de junho, 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 91-A/2021, de 9 de julho, 
alterar 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 em vigor, até às 23:59 h do dia 25 
de julho de 2021, com efeitos a partir das 
00:00 h do dia 16 de julho de 2021, sem 
prejuízo de eventuais renovações nos termos 
da Lei. 
 
Mantém-se, em síntese, as seguintes regras: 
 
Limitações nos municípios de Risco Elevado e 
Muito Elevado 
 
- Às sextas-feiras a partir das 19h00, ao fim-

de-semana e aos feriados, o funcionamento 
de serviço de refeições no interior dos 
restaurantes só é permitido a clientes 
portadores de Certificado Digital COVID da 
União Europeia ou teste negativo; 

 
-  O acesso a estabelecimentos turísticos ou 

a estabelecimentos de alojamento 
local depende da apresentação pelos clientes, 
no momento do check-in, de Certificado Digital 
COVID da União Europeia ou teste negativo. 
Aceitam-se os seguintes testes para estes 
efeitos: 

 
-  Realização laboratorial de teste de 

amplificação de ácidos nucleicos (TAAN), 
realizado nas 72 horas anteriores à sua 
apresentação;  

 
-  Realização de teste rápido de antigénio 

(TRAg), verificado por entidade certificada, 
realizado nas 48 horas anteriores à sua 
apresentação;  

 
-  Realização de teste rápido de antigénio 

(TRAg), na modalidade de autoteste, nas 24 
horas anteriores à sua apresentação, na 
presença de um qualquer profissional de 
saúde ou da área farmacêutica que certifique 
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a realização do mesmo e o respetivo 
resultado; 

 
-  Realização de teste rápido de antigénio 

(TRAg), na modalidade de autoteste, no 
momento, à porta do estabelecimento ou 
do espaço cuja frequência se pretende, com a 
supervisão dos responsáveis pelos mesmos. 

 
Os menores de 12 anos não têm de efetuar 
testes de despistagem para acesso a locais ou 
estabelecimentos, para participar em eventos e 
para efeitos de circulação. 
 

• Limitação da circulação na via pública a 
partir das 23h00. 
 

• Restaurantes podem funcionar até às 
22h30. Às sextas-feiras a partir das 
19h00 e aos sábados, domingos e 
feriados durante todo o dia, o acesso a 
restaurantes para serviço de refeições no 
interior é apenas permitido aos 
portadores de certificado digital ou teste 
negativo. Vigora um máximo de 4 
pessoas por mesa no interior e de 6 
pessoas por mesa na esplanada; 

 
• Exigência de teste negativo ou certificado 

digital para o acesso a estabelecimentos 
turísticos e de alojamento local; 

 
• Teletrabalho obrigatório quando as 

atividades o permitam; 
 

• Espetáculos culturais até às 22h30; 
 

• Casamentos e batizados com 25% da 
lotação; 

 
• Comércio a retalho alimentar até às 

21h00 durante a semana e até às 19h00 
ao fim de semana e feriados; 

• Comércio a retalho não alimentar e 
prestação de serviços até às 21h00 
durante a semana e até às 15h30 ao fim 
de semana e feriados; 

 
• Permissão de prática de modalidades 

desportivas de médio risco, sem público, 
e 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. 
 

 

Contraordenações 
 

• O regime contraordenacional aplicável 
para incrementar o cumprimento dos 
deveres decorrentes da prorrogação da 
situação de calamidade é alterado. 
Assim, clarifica-se que entre os deveres 
se incluem: 
 
-  a observância das limitações à 

circulação; 
 
-  a realização de testes de diagnóstico 

de SARS-CoV-2 no acesso a serviço 
de refeições no interior dos 
restaurantes e estabelecimentos 
turísticos ou de alojamento local, ou 
para quem pretenda assistir ou 
participar em eventos de natureza 
cultural, desportiva, corporativa ou 
familiar, designadamente casamentos 
e batizados. Nestes casos, é dever 
dos participantes dos eventos ou dos 
interessados em aceder àqueles locais 
a responsabilidade pela realização do 
teste, bem como dos responsáveis 
pelos locais e estabelecimentos ou os 
organizadores dos eventos, consoante 
o que for aplicável, confirmar a 
observância da apresentação de teste. 

 
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 
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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 25% da 
capacidade do espaço em que sejam 
realizados; 
 

2. A realização de atividades desportivas, 
de médio risco, sem aulas de grupo em 
ginásios e academias, bem como a 
atividade física ao ar livre, com limite de 
pessoas (seis) 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 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 continuam a funcionar de 
acordo com o horário do respetivo 
licenciamento, com o limite até às 21,00 h 
durante a semana e até às 19,00h ao fim 
de semana e aos feriados; 
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12. As atividades de comércio de retalho 
não alimentar e prestação de serviços 
continuam a funcionar de acordo com 
o horário do respetivo licenciamento, com 
o limite até às 21,00 h durante a semana e 
até às 15,30h ao fim de semana e aos 
feriados; 

 
13. Os restaurantes, cafés e pastelarias, 

podem funcionar até às 22,30h; às sextas-
feiras a partir das 19h00 e aos sábados, 
domingos e feriados durante todo o dia, o 
acesso a restaurantes para serviço de 
refeições no interior é apenas permitido 
aos portadores de certificado digital ou 
teste negativo. Vigora um máximo de 4 
pessoas por mesa no interior e de 6 
pessoas por mesa na esplanada; 

 
14. 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; 

 
15. O funcionamento, mediante marcação 

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

 
16. 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; 

 
17. O funcionamento da atividade nos 

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

 
18. 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 o atendimento presencial, 
de preferência com marcação prévia; 

 
19. A continuidade da atividade regular dos 

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

 
20. A manutenção e cedência de apoio 

logístico e de outros meios para 
iniciativas ou eventos realizados por 
entidades externas, continuará a ser 
efetivado, desde que as mesmas tenham 
sido autorizadas pelas autoridades 
competentes, disponham de plano de 
contingência específico e respeitem as 
regras sanitárias aplicáveis. A cedência de 
transportes implica a salvaguarda dos 
princípios em vigor para a utilização dos 
transportes coletivos; 

 
21. Mantém-se em funcionamento 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; 

 
22. 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; 

 
23. Mantém-se operacional o 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; 

 
24. Continua a ser adotado por parte dos 

diferentes serviços municipais as 
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; 



 

 
N.º 15 

 

 

 

29 de JULHO 
de 2021 

 
 
 
 

43 

 

25. Mantém-se o atendimento presencial 
por parte dos serviços municipais, mas 
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; 

 
26. Mantém-se o 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; 

 
27. A Continuação das medidas de isenção 

da aplicação da indemnização moratória 
(IM)/juros às rendas de habitação 
municipal até dezembro 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 
dezembro de 2021, permitindo deste modo 
que a fatura de dezembro seja paga até ao 
final do mês de janeiro de 2022; 

 
28. 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; 

 
29. 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; 

 
30. Finalmente, continuar a 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 92-A/2021, de 15 de 
julho, a RCM n.º 70-B/2021, de 04 de junho,  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 00:00 horas do dia 16 de julho de 
2021 e cessando às 23:59 horas do dia 25 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 315/2021 
 

de 20 de julho de 2021 
 

(registo E/85599/2021, de 21 de julho de 2021) 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE 
REPRESENTAÇÃO NO CHEFE DO SERVIÇO 

MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
 

 
Considerando que: 
 
A. Foi formalizada a candidatura pelo Município 

de Loures e pelas Associações Humanitárias 
de Bombeiros Voluntários de Sacavém, 
Bucelas e Camarate ao programa de apoio à 
valorização e profissionalização dos 
operacionais e de desenvolvimento das 
Equipas de Intervenção Permanente; 
 

B. Nos termos da Portaria n.º 1358/2007, de 15 
de outubro, na sua redação atual, as 
condições de contratação e funcionamento 
da EIP são estabelecidas em protocolo a 
subscrever entre a Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a 
respetiva Câmara Municipal e a associação 
humanitária de bombeiros.  

 
C. Foi aprovada a celebração de três protocolos 

entre o Município de Loures e a ANEPC com 
a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Sacavém, a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Bucelas e Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Camarate, 
respetivamente, que visam estabelecer as 
condições de contratação, funcionamento e 
manutenção, das equipas de intervenção 
permanente, por aquelas associações 
humanitárias de bombeiros voluntários; 
 

D. Por comunicação, da Secretaria de Estado 
do Ministério da Administração Interna, de 14 
de julho, a outorga do protocolo a celebrar 
entre o Município de Loures, a ANEPC e a 
Associação de Bombeiros Voluntários de 
Bucelas terá lugar no próximo dia 23 de julho 
de 2021, pelas 16H00, no Auditório do 
Centro Cultural Elvino Pereira, em Mação.  

 
II 
 

Assim, tendo em consideração à minha 
indisponibilidade para o ato, delego no 
licenciado Rui Jorge Vitorino Alves, Chefe do 

Serviço Municipal de Proteção Civil, ao abrigo 
da alínea a) do n.º 1 e da alínea f) do n.º 2 do 
artigo 35.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 38.º, 
ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, a competência 
para representação do Município de Loures na 
outorga do protocolo a celebrar com a ANEPC 
e a Associação de Bombeiros Voluntários de 
Bucelas, no próximo dia 23 de julho de 2021, 
pelas 16H00, no Auditório do Centro Cultural 
Elvino Pereira, em Mação, relativo às condições 
de contratação, funcionamento e manutenção, da 
equipa de intervenção permanente, por aquela 
associação humanitária.   
 

O Presidente da Câmara 
 

(a)Bernardino Soares 
 
 
 

DESPACHO Nº 318/2021 
 

de 22 de julho de 2021 
 

(registo E/87295/2021, de 25 de julho de 2021) 
 

RRCCMM  NN..ºº  9966--AA//22002211,,  DDEE  2222  DDEE  JJUULLHHOO,,  QQUUEE  
AALLTTEERRAA  AASS  MMEEDDIIDDAASS  AAPPLLIICCÁÁVVEEIISS  AA  

DDEETTEERRMMIINNAADDOOSS  MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  
DDAA  SSIITTUUAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCAALLAAMMIIDDAADDEE,,  EE  AA  RRCCMM  NN..ºº  

7744--AA//22002211,,  DDEE  99  DDEE  JJUUNNHHOO..  
 
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. Perante a situação epidemiológica verificada 

em Portugal, o Governo considera continuar 
a justificar - se a vigência da situação de 
calamidade, sendo a mesma prorrogada, 
em todo o território nacional continental, 
até às 23:59 h do dia 8 de agosto de 2021; 

 
C. Portugal tem agora 61 concelhos com uma 

situação de risco muito elevado 
(incluindo Loures), 55 concelhos com 
risco elevado e 29 concelhos em estado 
de alerta; 

 
D. O Governo entende justificar-se a 

manutenção das medidas de mitigação e 
contenção em vigor, bem como o reforço da 
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necessidade de manter todos os cuidados 
sanitários que nos têm acompanhado desde 
o início desta pandemia; 

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

96-A/2021, de 22 de julho, em que 
determina alterar as medidas aplicáveis a 
determinados municípios, tendo em 
consideração a sua incidência, e ser 
permitida a abertura de algumas 
instalações, estabelecimentos e 
equipamentos que venham a revelar-se 
essenciais, por despacho dos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas da 
Economia e da Saúde; 

 
F. Face à situação epidemiológica que se 

regista nos municípios que se encontram 
sujeitos às regras de «risco elevado» e 
«risco muito elevado», o Governo continua 
a determinar que aos sábados, domingos 
e feriados, bem como às sextas-feiras a 
partir das 19:00 h, o funcionamento de 
estabelecimentos de restauração nestes 
concelhos, para efeitos de serviço de 
refeições no interior do estabelecimento, 
apenas é permitido, salvo algumas 
exceções, desde que os clientes 
apresentem Certificado Digital COVID da 
EU, ou sejam portadores de um teste com 
resultado negativo realizado, sem prejuízo 
do direito à proteção da dados pessoais e 
limitado ao estritamente necessário ao 
cumprimento da presente resolução; 

 
G. A mesma regra continua a ser aplicável em 

estabelecimentos turísticos ou de 
alojamento local localizados em território 
nacional continental, ficando o acesso aos 
mesmos, independentemente do dia da 
semana ou do horário — e, também neste 
caso, sem prejuízo de algumas exceções 
previstas na presente resolução—
dependente da apresentação, pelos clientes, 
no momento do check-in, de Certificado 
Digital COVID da UE ou de um teste com 
resultado negativo, a realizar nos termos 
desta mesma resolução; 

 
H. 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; 

 

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

 
J. A presente RCM n.º 96-A/2021, de 22 de 

julho, continua a constituir para todos os 
efeitos legais cominação suficiente, 
designadamente para o preenchimento do 
tipo de crime de desobediência; 

 
O Governo, nos termos do artigo 12.º do 
Decreto -Lei n.º 54-A/2021, de 25 de junho, 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 96-A/2021, de 22 de julho, 
alterar a RCM n.º 74-A/2021, de 09 de junho, 
alterar algumas das regras aplicáveis em 
vigor, declarar a prorrogação da situação de 
calamidade em todo o território nacional 
continental, até às 23:59 h do dia 08 de agosto 
de 2021, com efeitos a partir das 00:00 h do dia 
23 de julho de 2021, sem prejuízo de eventuais 
renovações nos termos da Lei. 
 
Mantém-se, em síntese, as seguintes regras: 
 
Limitações nos municípios de Risco Elevado e 
Muito Elevado 
 
-  Às sextas-feiras a partir das 19h00, ao fim-

de-semana e aos feriados, o funcionamento 
de serviço de refeições no interior dos 
restaurantes só é permitido a clientes 
portadores de Certificado Digital COVID da 
União Europeia ou teste negativo; 

 
-  O acesso a estabelecimentos turísticos ou 

a estabelecimentos de alojamento local 
depende da apresentação pelos clientes, no 
momento do check-in, de Certificado Digital 
COVID da União Europeia ou teste negativo. 

 
Aceitam-se os seguintes testes para estes 
efeitos: 
 
-  Realização laboratorial de teste de 

amplificação de ácidos nucleicos (TAAN), 
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realizado nas 72 horas anteriores à sua 
apresentação;  

 
-  Realização de teste rápido de antigénio 

(TRAg), verificado por entidade certificada, 
realizado nas 48 horas anteriores à sua 
apresentação;  

 
-  Realização de teste rápido de antigénio 

(TRAg), na modalidade de autoteste, nas 24 
horas anteriores à sua apresentação, na 
presença de um qualquer profissional de 
saúde ou da área farmacêutica que certifique 
a realização do mesmo e o respetivo 
resultado; 

 
-  Realização de teste rápido de antigénio 

(TRAg), na modalidade de autoteste, no 
momento, à porta do estabelecimento ou 
do espaço cuja frequência se pretende, com a 
supervisão dos responsáveis pelos mesmos. 

 
Os menores de 12 anos não têm de efetuar 
testes de despistagem para acesso a locais ou 
estabelecimentos, para participar em eventos e 
para efeitos de circulação. 
 
• Limitação da circulação na via pública a partir 

das 23h00. 
 
• Restaurantes podem funcionar até às 22h30. 

Às sextas-feiras a partir das 19h00 e aos 
sábados, domingos e feriados durante todo o 
dia, o acesso a restaurantes para serviço de 
refeições no interior é apenas permitido aos 
portadores de certificado digital ou teste 
negativo. Vigora um máximo de 4 pessoas por 
mesa no interior e de 6 pessoas por mesa na 
esplanada; 

 
• Exigência de teste negativo ou certificado 

digital para o acesso a estabelecimentos 
turísticos e de alojamento local; 

 
• Teletrabalho obrigatório quando as atividades 

o permitam; 
 
• Espetáculos culturais até às 22h30; 
 
• Casamentos e batizados com 25% da lotação; 
 
• Comércio a retalho alimentar até às 21h00 

durante a semana e até às 19h00 ao fim de 
semana e feriados; 

 
• Comércio a retalho não alimentar e prestação 

de serviços até às 21h00 durante a semana e 
até às 15h30 ao fim de semana e feriados; 

 

• Permissão de prática de modalidades 
desportivas de médio risco, sem público, e 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. 
 
Contraordenações 
 
• O regime contraordenacional aplicável 
para incrementar o cumprimento dos deveres 
decorrentes da prorrogação da situação de 
calamidade é alterado. Assim, clarifica-se que 
entre os deveres se incluem: 
 
-  a observância das limitações à circulação; 
 
-  a realização de testes de diagnóstico de 

SARS-CoV-2 no acesso a serviço de refeições 
no interior dos restaurantes e 
estabelecimentos turísticos ou de alojamento 
local, ou para quem pretenda assistir ou 
participar em eventos de natureza cultural, 
desportiva, corporativa ou familiar, 
designadamente casamentos e batizados. 
Nestes casos, é dever dos participantes dos 
eventos ou dos interessados em aceder 
àqueles locais a responsabilidade pela 
realização do teste, bem como dos 
responsáveis pelos locais e estabelecimentos 
ou os organizadores dos eventos, consoante o 
que for aplicável, confirmar a observância da 
apresentação de teste. 

 
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. 
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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 25% da 
capacidade do espaço em que sejam 
realizados; 

 
2.  A realização de atividades desportivas, 

de médio risco, sem aulas de grupo em 
ginásios e academias, bem como a 
atividade física ao ar livre, com limite de 
pessoas (seis) 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 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 manutenção do funcionamento de 

todos os serviços de atendimento 
presencial, incluindo as tesourarias, 
privilegiando o referido 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 
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; 
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11. As atividades de comércio de retalho 
alimentar continuam a funcionar de acordo 
com o horário do respetivo licenciamento, 
com o limite até às 21,00 h durante a 
semana e até às 19,00h ao fim de semana e 
aos feriados; 

 
12. As atividades de comércio de retalho não 

alimentar e prestação de serviços 
continuam a funcionar de acordo com o 
horário do respetivo licenciamento, com o 
limite até às 21,00 h durante a semana e até 
às 15,30h ao fim de semana e aos feriados; 

 
13. Os restaurantes, cafés e pastelarias, 

podem funcionar até às 22,30h; às sextas-
feiras a partir das 19h00 e aos sábados, 
domingos e feriados durante todo o dia, o 
acesso a restaurantes para serviço de 
refeições no interior é apenas permitido aos 
portadores de certificado digital ou teste 
negativo. Vigora um máximo de 4 pessoas 
por mesa no interior e de 6 pessoas por 
mesa na esplanada; 

 
14. 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; 

 
15. O funcionamento, mediante marcação 

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

 
16. 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; 

 
17. O funcionamento da atividade nos 

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

 

18. 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 o 
atendimento presencial, de preferência com 
marcação prévia; 

 
19. A continuidade da atividade regular dos 

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

 
20. A manutenção e cedência de apoio 

logístico e de outros meios para 
iniciativas ou eventos realizados por 
entidades externas, continuará a ser 
efetivado, desde que as mesmas tenham 
sido autorizadas pelas autoridades 
competentes, disponham de plano de 
contingência específico e respeitem as 
regras sanitárias aplicáveis. A cedência de 
transportes implica a salvaguarda dos 
princípios em vigor para a utilização dos 
transportes coletivos; 

 
21. Mantém-se em funcionamento 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; 

 
22. 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; 

 
23. Mantém-se operacional o 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; 

 
24. Continua a ser adotado por parte dos 

diferentes serviços municipais as 
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 



 

 
N.º 15 

 

 

 

29 de JULHO 
de 2021 

 
 
 
 

49 

 

bens, sempre que solicitados pelo Serviço 
Municipal de Proteção Civil; 

 
25. Mantém-se o atendimento presencial por 

parte dos serviços municipais, mas 
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; 

 
26. Mantém-se o 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; 

 
27. A Continuação das medidas de isenção 

da aplicação da indemnização moratória 
(IM)/juros às rendas de habitação 
municipal até dezembro 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 
dezembro de 2021, permitindo deste modo 
que a fatura de dezembro seja paga até ao 
final do mês de janeiro de 2022; 

 
28. 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; 

 
29. 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; 

 
30.  Finalmente, continuar a 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 96-A/2021, de 22 de 
julho, a RCM n.º 70-B/2021, de 04 de junho,  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 00:00 horas do dia 23 de julho de 
2021 e cessando às 23:59 horas do dia 08 de 
agosto 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 304/2021 
 

de 8 de julho de 2021 
 

(registo E/83769/2021, de 16 de julho de 2021) 
 

SSUUBBDDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNOO  
CCHHEEFFEE  DDAA  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  RREEAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  

UURRBBAANNAA  
 
Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão 
da atividade municipal e celeridade na tomada 
de decisões, ao abrigo do estatuído pelo artigo 
38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, com a última alteração introduzida 
pela Lei n.º 50/2018, de 16/08 e do disposto nos 
artigos 46.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e 
considerando, ainda, 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, assim como as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Sr. Vereador Tiago Farinha Matias, através do 
Despacho n.º 216/2021 de 21 de junho, 
subdelego na Senhora Chefe da Divisão de 
Reabilitação Urbana (DRU), Arqt.ª paisagista 
Ana Maria Martins Luís, as seguintes 
competências, no âmbito da respetiva unidade 
orgânica: 
 

I 
1. Contratação Pública: 
 
a) 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; 

b) Propor a contratação e contração de 
despesa para aquisição e locação de bens 
móveis e serviços, bem como a escolha do 
procedimento prévio, a aprovação em 
minuta, a audiência prévia, a adjudicação e 
restantes formalidades. 

 
2. No âmbito do Procedimento 

Administrativo:  
 
a) Dirigir os procedimentos administrativos, no 

âmbito das atribuições da unidade orgânica 
praticando os atos de administração 
ordinária, determinando e promovendo a 
realização das diligências que entenda por 
convenientes e que visem acelerar a 
respetiva conclusão, podendo 
designadamente, nomear o responsável pelo 
procedimento, efetuar solicitações 
adequadas à respetiva instrução, bem como 
assegurar a execução das respetivas 
decisões através de comunicações, 
notificações e publicitação de atos 
administrativos, bem como a tomada de 
todas as medidas com vista à rápida 
conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas; 
 

b) Assegurar a integração da perspetiva de género 
no âmbito da unidade orgânica; 

 
c) Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles, cuja decisão seja 
das competências do subdelegante, nos 
termos da Lei; 

 
d) Praticar outros atos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do subdelegante no 
âmbito das atribuições da unidade orgânica ou 
de que seja incumbido superiormente; 

 
e) Declarar extintos e mandar arquivar 

procedimentos por deserção, por inutilidade ou 
impossibilidade superveniente, por desistência 
do interessado ou por falta de pagamento de 
taxas. 

 
f) Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas de acordo 
com as normas em vigor, bem como outras 
requisições internas, no âmbito da atividade 
da DRU. 

 
3. No âmbito da Gestão dos Recursos 

Humanos: 
 
a) Autorizar, aprovar e alterar o mapa de férias, 

bem como tomar as restantes decisões 
relativas a férias dos trabalhadores na unidade 

UNIDADES ORGÂNICAS 
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orgânica, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, e ainda autorizar ausências 
ao serviço por pequenos períodos; 
 

b) Justificar faltas no âmbito do serviço, de 
acordo com a legislação em vigor, com 
exceção das previstas no regime disciplinar 
previsto na Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho; 

 
c) Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
d) Propor a instauração de procedimentos 

disciplinares;  
 
e) Emitir parecer sobre requerimentos 

referentes a mobilidade de recursos 
humanos. 

 
4. 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 n.º 66/2019, de 21 de maio e pela Lei n.º 
118/2019, de 17 de Setembro: 
 
a) Exercer as competências previstas nº 2 do 

artigo 8.º, n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º e artigo 
119º no respeitante aos Planos de 
Reabilitação Urbana, com exceção da 
fiscalização. 
 

b) Aprovar no âmbito da gestão do 
procedimento, 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, bem como,  os pedidos de 
substituição de empreiteiros apresentados 
em processos de urbanismo, em 
conformidade com os requisitos de 
qualificação da Lei n.º 41/2015, de 3 de 
Junho, atento ao disposto no n.º 10 do art. 9º 
do D.L. 555/99. 

 
5. No âmbito de legislação de reabilitação 

Urbana: 
 

Dirigir o procedimento e a prática de todos os atos 
instrutórios e necessários ao exercício das 
competências da unidade orgânica, 
designadamente, no âmbito dos seguintes 
diplomas legais: 
 
a) As previstas no Decreto-Lei n.º 307/2009, de 

23 de outubro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 132/2012, de 14 de agosto e pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e 
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, com exceção das ações de 
fiscalização e inspeção, bem como as 
vistorias;  
 

b) Das atribuídas ao Município, no âmbito do 
Decreto-lei 105/2018, de 29 de novembro, em 
função da natureza de cada programa, os 
seguintes poderes: 
 
I. Receção, apreciação e seleção de 

candidaturas; 
 

II. Propor e elaborar a minuta para 
celebração dos contratos, quando não 
envolvam negócios jurídicos de mútuo ou 
outras formas de atribuição de crédito ou 
de prestação de garantias financeiras; 

 
III. Gestão dos recursos financeiros, incluindo 

recebimentos e pagamentos aos 
beneficiários ou a outras entidades; 

 
IV. Acompanhamento da execução do 

contrato. 
 

c) Definir os procedimentos previstos no 
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, 
necessários à concretização das estratégias 
de reabilitação urbana definidas; 

 
d) Assegurar os procedimentos para a 

elaboração de programas base de 
reabilitação urbana designadamente, o 
desenvolvimento de projetos de delimitação 
de Áreas de Reabilitação Urbana e 
elaboração de programas estratégicos de 
reabilitação urbana; 

 
e) Elaborar e coordenar os projetos, estudos de 

intervenção e programas preliminares, 
transformação, valorização e reabilitação do 
espaço público em todas as suas dimensões, 
nomeadamente, bairros, urbanizações, 
edifícios, espaços de lazer e infraestruturas 
viárias, em articulação com os serviços 
municipais respetivos com a atribuição de 
execução; 
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f) Dar parecer sobre estudos prévios e projetos 
particulares de reabilitação urbana, ou de 
instituições públicas ou privadas, com 
incidência no espaço público da cidade; 

 
g) Qualificar os projetos de iniciativa particular 

com vista à atribuição de benefícios 
financeiros e fiscais; 

 
h) Preparação de candidaturas com vista à 

regeneração urbana, em articulação com as 
demais unidades orgânicas envolvidas; 

 
i) Assegurar o direito à informação e à 

participação dos cidadãos, no âmbito da 
reabilitação urbana. 

 
6. Outras áreas de atividade:  
 
a) Integrar equipas de vistorias a espaços 

públicos, obras de urbanização ou outras 
ações de fiscalização no âmbito das 
atribuições do departamento. 

 
b) Assinar e visar a correspondência de mero 

expediente interna e externa, exceto: 
 

i. 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 e Presidente 
da Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, a menos que, no que se 
refere à última individualidade, se trate 
de assuntos correntes em instrução nos 
serviços municipais e, ainda, a dirigida 
aos Presidentes de Câmara de outros 
municípios, que será assinada pelo 
Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, e ainda a dirigida ao 
Conselho de Administração dos 
Serviços Municipalizados e 
Intermunicipalizados, Institutos Públicos 
ou outras Instituições congéneres, bem 
como as respostas a reclamações de 
munícipes, que são assinadas pelo 
subdelegante, à exceção das efetuadas 
no livro de reclamações; 

 
ii. 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. 

 

II 
Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante. 
 

III 
 

O presente despacho de subdelegação de 
competências 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 mesmo. 
 

O Diretor 
 

(a)Luís Jorge Rodrigues de Carvalho 
 
 
 

DESPACHO Nº 305/2021 
 

de 8 de julho de 2021 
 

(registo E/83874/2021, de 16 de julho de 2021) 
 

SSUUBBDDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNAA  
CCHHEEFFEE  DDAA  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  PPLLAANNEEAAMMEENNTTOO  

UURRBBAANNÍÍSSTTIICCOO  
  
Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão 
da atividade municipal e celeridade na tomada de 
decisões, ao abrigo do estatuído pelo artigo 38.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, com a última alteração introduzida pela 
Lei n.º 50/2018, de 16/08 e do disposto nos 
artigos 46.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e 
considerando, ainda, 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, assim como as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Sr. Vereador Tiago Farinha Matias, através do 
Despacho n.º 216/2021 de 21 de junho, 
subdelego na Senhora Chefe da Divisão de 
Planeamento Urbanístico (DPU), Arquiteta Ana 
Paula Carvalheiro Pereira Félix, as seguintes 
competências, no âmbito da respetiva unidade 
orgânica: 
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I 
 

1. Contratação Pública: 
 
Propor a contratação e contração de despesa 
para aquisição e locação de bens móveis e 
serviços, bem como a escolha do procedimento 
prévio, a aprovação em minuta, a audiência 
prévia, a adjudicação e restantes formalidades. 
 
2. No âmbito do Procedimento Administrativo:  
 
a) Dirigir os procedimentos administrativos, no 

âmbito das atribuições da unidade orgânica 
praticando os atos de administração ordinária, 
determinando e promovendo a realização das 
diligências que entenda por convenientes e 
que visem acelerar a respetiva conclusão, 
podendo nomeadamente, nomear o 
responsável pelo procedimento, efetuar 
solicitações adequadas à respetiva instrução, 
bem como assegurar a execução das 
respetivas decisões através de comunicações, 
notificações e publicitação de atos 
administrativos, bem como a tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas; 
 

b) Assegurar a integração da perspetiva de 
género no âmbito da unidade orgânica; 

 
c) Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles, cuja decisão seja 
das competências do subdelegante, nos 
termos da Lei; 

 
d) Praticar outros atos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do subdelegante no 
âmbito das atribuições da unidade orgânica ou 
de que seja incumbido superiormente. 
 

e) Autorizar as requisições de transportes à 
Divisão de Transportes e Oficinas de acordo 
com as normas em vigor, bem como outras 
requisições internas, no âmbito da atividade 
da DPU. 

 
3. No âmbito da Gestão dos Recursos 
Humanos: 
 
a) Autorizar, aprovar e alterar o mapa de férias, 

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

 

b) Justificar faltas no âmbito do serviço, de 
acordo com a legislação em vigor, com 
exceção das previstas no regime disciplinar 
previsto na Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho; 

 
c) Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

d) Propor a instauração de procedimentos 
disciplinares;  

 
e) Emitir parecer sobre requerimentos referentes 

a mobilidade de recursos humanos. 
 
4. 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 n.º 66/2019, de 21 de maio e pela Lei n.º 
118/2019, de 17 de Setembro: 
 
a) Exercer as competências previstas nº 2 do 

artigo 8.º, n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º e artigo 119º 
do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, 
com a redação vigente, com exceção da 
matéria de reabilitação urbana; 

 
b) Assegurar os procedimentos inerentes às 

operações de reparcelamento de iniciativa 
municipal e apreciar as operações de 
reparcelamento propostas por particulares e 
assegurar os procedimentos inerentes, 
quando decorrentes de planos municipais ou 
unidades de execução; 

 
c) Promover a elaboração de contratos de 

natureza urbanística, nomeadamente 
contratos de cooperação ou concessão; 

 
d) Aprovar no âmbito da gestão do procedimento, 

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, bem como,  os 
pedidos de substituição de empreiteiros 
apresentados em processos de urbanismo, em 
conformidade com os requisitos de 
qualificação da Lei n.º 41/2015, de 3 de Junho, 
atento ao disposto no n.º 10 do art. 9º do D.L. 
555/99. 
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5. No âmbito do Regime Jurídico dos 
Instrumento de Gestão Territorial: 
 
a) Pronunciar-se sobre a compatibilização dos 

Planos Municipais ou intermunicipais com os 
instrumentos de gestão territorial que integram 
os níveis supramunicipais do sistema de 
Gestão Territorial e garantir a articulação com 
os diplomas legais e com a reforma legislativa 
que traduzem as várias políticas com 
incidência no ordenamento do território; 

 
b) Assegurar a elaboração, alterar e rever os 

planos municipais ou intermunicipais, 
designadamente Plano Diretor Municipal, 
Planos de Urbanização e Planos de Pormenor, 
bem como elaboração de medidas preventivas 
ou normas provisórias quando se justifique; 

 
c) Elaborar os termos de referência dos Planos 

Municipais de Ordenamento do Território; 
 
d) Propor e executar a delimitação das Unidades 

de Execução; 
 
e) Propor os instrumentos de execução inerentes 

aos Planos; 
 
f) Assegurar o Direito à informação e à 

participação dos cidadãos no âmbito do 
Planeamento e Ordenamento do Território; 

 
g) Elaborar o inventário e criação de base de 

dados do Património previstos no Plano 
Diretor Municipal, abrangendo o estudo de 
imóveis, conjuntos, aglomerados, sua 
envolvente e paisagens e desenvolver 
processos de classificação de imóveis 
patrimonial. 

 
6. Outras áreas de atividade:  
 

Assinar e visar a correspondência de mero 
expediente interna e externa, exceto: 

 
i. 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 e Presidente da Associação 
Nacional dos Municípios Portugueses, a 
menos que, no que se refere à última 
individualidade, se trate de assuntos 
correntes em instrução nos serviços 
municipais e, ainda, a dirigida aos 
Presidentes de Câmara de outros 
municípios, que será assinada pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, e ainda a 

dirigida ao Conselho de Administração dos 
Serviços Municipalizados e 
Intermunicipalizados, Institutos Públicos ou 
outras Instituições congéneres, bem como 
as respostas a reclamações de munícipes, 
que são assinadas pelo subdelegante, à 
exceção das efetuadas no livro de 
reclamações; 

 
ii. 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. 

 
II 
 

Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante. 
 

III 
 

O presente despacho de subdelegação de 
competências 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 mesmo. 
 

O Diretor 
 

(a) Luís Jorge Rodrigues de Carvalho 

 
 
 

DESPACHO Nº 306/2021 
 

de 8 de julho de 2021 
 

(registo E/84005/2021, de 16 de julho de 2021) 
 

SSUUBBDDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNOO  
CCHHEEFFEE  DDAA  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  GGEESSTTÃÃOO  

UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAA  
 
Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão 
da atividade municipal e celeridade na tomada de 
decisões, ao abrigo do estatuído pelo artigo 38.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, com a última alteração introduzida pela 
Lei n.º 50/2018, de 16/08 e do disposto nos 
artigos 46.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e 
considerando, ainda, o disposto no Regime 
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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, assim como as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Sr. Vereador Tiago Farinha Matias, através do 
Despacho n.º 216/2021 de 21 de junho, 
subdelego no Senhor Chefe da Divisão de Gestão 
Urbanística (DGU), Arq.º João Pedro Alves de 
Oliveira da Silva Costa, as seguintes 
competências, no âmbito da respetiva unidade 
orgânica: 

 
I 
 

1. No âmbito do Procedimento Administrativo:  
 
a) Dirigir os procedimentos administrativos, no 

âmbito das atribuições da unidade orgânica 
praticando os atos de administração ordinária, 
determinando e promovendo a realização das 
diligências que entenda por convenientes e 
que visem acelerar a respetiva conclusão, 
podendo designadamente, nomear o 
responsável pelo procedimento, efetuar 
solicitações adequadas à respetiva instrução, 
bem como assegurar a execução das 
respetivas decisões através de comunicações, 
notificações e publicitação de atos 
administrativos, bem como a tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas; 

 
b) Assegurar a integração da perspetiva de 

género no âmbito da unidade orgânica; 
 
c) Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles, cuja decisão seja 
das competências do subdelegante, nos 
termos da Lei; 

 
d) Praticar outros atos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do subdelegante no 
âmbito das atribuições da unidade orgânica, 
ou de que seja incumbido superiormente; 

 
e) Declarar extintos e mandar arquivar 

procedimentos por deserção, por inutilidade ou 
impossibilidade superveniente, por desistência 
do interessado ou por falta de pagamento de 
taxas. 

 
f) Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas de acordo 
com as normas em vigor, bem como outras 
requisições internas, no âmbito da atividade 
da DGU; 

2. No âmbito da Gestão dos Recursos 
Humanos: 
 
a) Autorizar, aprovar e alterar o mapa de férias, 

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

 
b) Justificar faltas no âmbito do serviço, de 

acordo com a legislação em vigor, com 
exceção das previstas no regime disciplinar 
previsto na Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho; 

 
c) Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
d) Propor a instauração de procedimentos 

disciplinares; 
  
e) Emitir parecer sobre requerimentos referentes 

a mobilidade de recursos humanos. 
 
3. 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: 
 
a) Exercer as competências previstas n.º 2 do 

artigo 8.º, n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º, n.º 12 do 
artigo 13º, n.º 4 do artigo 14º, artigo 15.º e n.º 
6 e 7 do artigo 27.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação vigente, 
designadamente: 

 
I. Assegurar o saneamento limiar e 

apreciação técnica dos projetos de 
loteamento urbanização, edificação, 
alteração demolição, escavação bem como 
pedidos de informação prévia, alteração de 
utilização e licença especial para obras 
inacabadas; 

 
II. Proceder ao saneamento liminar dos 

procedimentos de comunicação prévia das 
operações urbanísticas; 
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III. 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. Promover o licenciamento de operações de 

loteamento e obras de urbanização, 
verificando e assegurando o cumprimento 
da lei, dos regulamentos e dos 
instrumentos de gestão territorial; 

 
V. Promover consultas, nomeadamente, 

públicas, previstas em lei ou regulamento; 
 
VI. Prestação de informações urbanísticas a 

outras unidades; 
 

b) Responder aos pedidos de certificação dos 
requisitos legais para a constituição em regime 
de propriedade horizontal, destaques de 
parcela e constituição de compropriedade; 

 
c) Aprovar no âmbito da gestão do procedimento, 

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, bem como, os 
pedidos de substituição de empreiteiros 
apresentados em processos de urbanismo, em 
conformidade com os requisitos de 
qualificação da Lei n.º 41/2015, de 3 de Junho, 
atento ao disposto no n.º 10 do art. 9º do D.L. 
555/99. 

 
d) Informar no âmbito da gestão do 

procedimento, os pedidos de prorrogações 
das licenças de obras de urbanização a que 
se referem os art. 53º do D.L. 555/99 e das 
licenças de edificação a que se refere o art. 
58º do D.L. 555/99. 

 
e) Pronunciar-se sobre os pedidos de licença 

especial para conclusão de obras inacabadas 
nos termos do disposto no art. 88º do D.L. 
555/99. 

 
4. 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: 

Exercer as competências equivalentes às 
referidas no ponto 4, no âmbito 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. 
 
5. No âmbito de legislação específica: 
 
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 220/2008, de 12 de 

novembro, alterado pelo D.L. n.º 224/2015, 
de 9 de outubro, que estabelece o Regime 
Jurídico da Segurança Contra Incêndios 
em Edifícios; 

 
b) 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. 

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

setembro, com a redação conferida pelos 
Decretos-Lei n.º 75/2015, de 11 de maio, e 
71/2016, de 4 de novembro, que aprovou o 
Regime Geral da Gestão de Resíduos, 
referentes ao âmbito urbanístico;  

 
d) Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de agosto, 

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

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

pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
janeiro, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de 
agosto, que aprovou o Regulamento Geral 
do Ruido; 

 
f) 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 



 

 
N.º 15 

 

 

 

29 de JULHO 
de 2021 

 
 
 
 

57 

 

territorial e ou condicionantes ao uso do 
solo. 

 
g) A Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de 

agosto, alterado pelo D.L. n.º 73/2015, de 
11 de maio, D.L. n.º 39/2018 e D.L. 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; 

 
h) 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; 

 
i) 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 n.º 152-B/2017, 
de 11 de dezembro, que aprovou o Regime 
Jurídico da Avaliação de Impacte 
Ambiental. 

 
j) Análise de autorizações ao abrigo do 

regime jurídico de acesso às atividades de 
comércio serviço e restauração. 

 
6. Outras áreas de atividade:  
 
a) Proceder às medições dos projetos de 

operações urbanísticas; 
 
b) Assinar e visar a correspondência de mero 

expediente interna e externa, exceto: 
 

i. 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 e Presidente 
da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses, a menos que, 
no que se refere à última 
individualidade, se trate de assuntos 
correntes em instrução nos serviços 
municipais e, ainda, a dirigida aos 
Presidentes de Câmara de outros 
municípios, que será assinada pelo 

Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, e ainda a dirigida ao 
Conselho de Administração dos 
Serviços Municipalizados e 
Intermunicipalizados, Institutos 
Públicos ou outras Instituições 
congéneres, bem como as respostas a 
reclamações de munícipes, que são 
assinadas pelo subdelegante, à 
exceção das efetuadas no livro de 
reclamações; 
 

ii. 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. 

 
II 

Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante. 
 

III 
 

O presente despacho de subdelegação de 
competências 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 mesmo. 
 

O Diretor 
 

(a) Luís Jorge Rodrigues de Carvalho 

 
 
 

DESPACHO Nº 308/2021 
 

de 8 de julho de 2021 
 

(registo E/84067/2021, de 16 de julho de 2021) 
 

SSUUBBDDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNOO  
CCHHEEFFEE  DDAA  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  FFIISSCCAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  

TTÉÉCCNNIICCAA  UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAA  
 
Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão 
da atividade municipal e celeridade na tomada de 
decisões, ao abrigo do estatuído pelo artigo 38.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, com a última alteração introduzida pela 
Lei n.º 50/2018, de 16/08 e do disposto nos 
artigos 46.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
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Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e 
considerando, ainda, 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, assim como as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Sr. Vereador Tiago Farinha Matias, através do 
Despacho n.º 216/2021 de 21 de junho, 
subdelego no Senhor Chefe da Divisão de 
Fiscalização Técnica Urbanística (DFTU), Arqt.º 
Francisco José Ferreira dos Santos, as 
seguintes competências, no âmbito da respetiva 
unidade orgânica: 
 

I 
 

1. Contratação Pública 
 
a) 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; 

 
b) Propor a contratação e contração de despesa 

para aquisição e locação de bens móveis e 
serviços, bem como a escolha do 
procedimento prévio, a aprovação em minuta, 
a audiência prévia, a adjudicação e restantes 
formalidades. 

 
2. No âmbito do Procedimento Administrativo:  
 
a) Dirigir os procedimentos administrativos, no 

âmbito das atribuições da unidade orgânica 
praticando os atos de administração ordinária, 
determinando e promovendo a realização das 
diligências que entenda por convenientes e 
que visem acelerar a respetiva conclusão, 
podendo designadamente, nomear o 
responsável pelo procedimento, efetuar 
solicitações adequadas à respetiva instrução, 
bem como assegurar a execução das 
respetivas decisões através de comunicações, 
notificações e publicitação de atos 
administrativos, bem como a tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas; 

 
b) Assegurar a integração da perspetiva de 

género no âmbito da unidade orgânica; 
 
c) Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles, cuja decisão seja 

das competências do subdelegante, nos 
termos da Lei; 

 
d) Praticar outros atos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do subdelegante no 
âmbito das atribuições da unidade orgânica ou 
de que seja incumbido superiormente; 

 
e) Declarar extintos e mandar arquivar 

procedimentos por deserção, por inutilidade ou 
impossibilidade superveniente, por desistência 
do interessado ou por falta de pagamento de 
taxas. 

 
f) Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas de acordo 
com as normas em vigor, bem como outras 
requisições internas, no âmbito da atividade 
da DFTU. 

 
3. No âmbito da Gestão dos Recursos 
Humanos: 
 
a) Autorizar, aprovar e alterar o mapa de férias, 

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

 
b) Justificar faltas no âmbito do serviço, de 

acordo com a legislação em vigor, com 
exceção das previstas no regime disciplinar 
previsto na Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho; 

 
c) Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
d) Propor a instauração de procedimentos 

disciplinares;  
 
e) Emitir parecer sobre requerimentos referentes 

a mobilidade de recursos humanos. 
 
4. 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 n.º 66/2019, de 21 de maio e pela Lei n.º 
118/2019, de 17 de Setembro: 
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a) Assegurar, mediante decisão superior, 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 
(RJUE), de modo a assegurar a conformidade 
daquelas operações com as disposições 
legais e regulamentares aplicáveis e prevenir 
os perigos que da sua realização possam 
resultar para a saúde e segurança das 
pessoas, elaborando os respetivos autos de 
notícia sempre que assim se justifique; 

 
b) Assegurar e efetuar as vistorias no âmbito do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE) e Regulamento Geral das Edificações 
Urbanas (RGEU) e efetuar o diagnóstico do 
estado de conservação do edificado, bem 
como avaliar as respetivas condições de 
habitabilidade; 

 
c) Assegurar e efetuar as ações de fiscalização e 

inspeção, assim como as vistorias, no âmbito 
do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana 
(RJRU) e Instrumento Financeiro para a 
Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU) 
relativas às obras e operações de reabilitação 
urbana, nomeadamente no que respeita à 
execução de proposta de certificação do seu 
estado; 

 
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 (RJUE); 

 
e) Propor a participação ao Ministério Público em 

matérias de ilegalidade urbanística; 
 
f) Propor, promover e assegurar no âmbito das 

operações urbanísticas, a execução de 
intervenções coercivas 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 
(RJUE) e vistorias para a Caracterização 
Urbana; 

 
g) Propor o lançamento de 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) Propor a cassação dos alvarás, no âmbito das 
operações urbanísticas da competência do 
serviço, nos casos previstos na lei; 

 
j) Exercer as competências previstas nº 2 do 

artigo 8.º, n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º, no n.º 2 e 3 
do artigo 49º, n.º 2 do artigo 64º, n.º 2 artigo 
65.º, n.º 1 do artigo 90.º, artigo 95.º e artigo 
96.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 
dezembro, com a redação vigente. 

 
k) Aprovar no âmbito da gestão do procedimento, 

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, bem como, os 
pedidos de substituição de empreiteiros 
apresentados em processos de urbanismo, em 
conformidade com os requisitos de 
qualificação da Lei n.º 41/2015, de 3 de Junho, 
atento ao disposto no n.º 10 do art. 9º do D.L. 
555/99. 

 
l) Informar no âmbito da gestão do 

procedimento, os pedidos de prorrogações 
das licenças de obras de urbanização a que 
se referem os art. 53º do D.L. 555/99 e das 
licenças de edificação a que se refere o art. 
58º do D.L. 555/99. 

 
m) Propor a autorização da utilização de edifícios 

ou frações autónomas destes nos termos do 
disposto no art. 62º do D.L. 555/99 na 
sequência de realização de fiscalização ao 
local ou acompanhamento de obra. 

 
5. 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: 
 
Exercer as competências equivalentes às 
referidas no ponto 4, no âmbito 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. 
 
6. No âmbito de legislação específica: 
 
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) As previstas no Decreto-Lei n.º 307/2009, de 

23 de outubro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 132/2012, de 14 de agosto e pelo 
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Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e 
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, que digam respeito a assegurar ações 
de fiscalização e inspeção, bem como as 
vistorias, no âmbito deste regime legal. 

 
b) 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; 

 
c) 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, e 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; 

 
d) Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de agosto, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 
de setembro, e 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;  

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

republicado pelo Decreto-Lei nº 268/2009, de 
29 de setembro, e alterado 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;  

 
f) 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; 

 
g) Decreto–Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, 

com a última alteração dada pelo Decreto–Lei 
n.º 217/2012, de 9 de outubro, relativo às 

instalações de armazenamento de produtos de 
petróleo e de instalações de postos de 
abastecimento de combustíveis, incluindo 
assegurar a respetiva fiscalização. 

 
7. Outras áreas de atividade:  
 
Assinar e visar a correspondência de mero 
expediente interna e externa, exceto: 
i. 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 e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, a menos que, no que se refere à 
última individualidade, se trate de assuntos 
correntes em instrução nos serviços 
municipais e, ainda, a dirigida aos Presidentes 
de Câmara de outros municípios, que será 
assinada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, e ainda a dirigida ao Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados e 
Intermunicipalizados, Institutos Públicos ou 
outras Instituições congéneres, bem como as 
respostas a reclamações de munícipes, que 
são assinadas pelo subdelegante, à exceção 
das efetuadas no livro de reclamações; 

 
ii. 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. 

 
II 
 

Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante. 
 

III 
 

O presente despacho de subdelegação de 
competências 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 mesmo. 
 

O Diretor 
 

(a) Luís Jorge Rodrigues de Carvalho 
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DESPACHO Nº 309/2021 
 

de 8 de julho de 2021 
 

(registo E/84127/2021, de 16 de julho de 2021) 
 

SSUUBBDDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNOO  
CCHHEEFFEE  DDAA  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  

UURRBBAANNIISSTTIICCAA  
 

Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão 
da atividade municipal e celeridade na tomada de 
decisões, ao abrigo do estatuído pelo artigo 38.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, com a última alteração introduzida pela 
Lei n.º 50/2018, de 16/08 e do disposto nos 
artigos 46.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e 
considerando, ainda, 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, assim como as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Sr. Vereador Tiago Farinha Matias, através do 
Despacho n.º 216/2021, de 21 de junho, 
subdelego na Senhora Chefe da Divisão de 
Administração Urbanística (DAU), jurista Anabela 
Tavares Nunes, as seguintes competências, no 
âmbito da respetiva unidade orgânica: 
 

I 
 
1. No âmbito do Procedimento Administrativo:  
 
a) Dirigir os procedimentos administrativos, no 

âmbito das atribuições da unidade orgânica 
praticando os atos de administração ordinária, 
determinando e promovendo a realização das 
diligências que entenda por convenientes e 
que visem acelerar a respetiva conclusão, 
podendo designadamente, nomear o 
responsável pelo procedimento, efetuar 
solicitações adequadas à respetiva instrução, 
bem como assegurar a execução das 
respetivas decisões através de comunicações, 
notificações e publicitação de atos 
administrativos, bem como a tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas; 

 
b) Assegurar a integração da perspetiva de 

género no âmbito da unidade orgânica; 
 

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

 
d) Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles, cuja decisão seja 
das competências do subdelegante, nos 
termos da Lei; 

 
e) Praticar outros atos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do subdelegante no 
âmbito das atribuições da unidade orgânica ou 
de que seja incumbido superiormente; 

 
f) Declarar extintos e mandar arquivar 

procedimentos por deserção, por inutilidade ou 
impossibilidade superveniente, por desistência 
do interessado ou por falta de pagamento de 
taxas. 

 
g) Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas de acordo 
com as normas em vigor, bem como outras 
requisições internas, no âmbito da atividade 
da DAU; 

 
2. No âmbito da Gestão dos Recursos 
Humanos: 
 
a) Autorizar, aprovar e alterar o mapa de férias, 

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

 
b) Justificar faltas no âmbito do serviço, de 

acordo com a legislação em vigor, com 
exceção das previstas no regime disciplinar 
previsto na Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho; 

 
c) Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
d) Propor a instauração de procedimentos 

disciplinares;  
 
e) Emitir parecer sobre requerimentos referentes 

a mobilidade de recursos humanos. 
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3. 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 n.º 66/2019, de 21 de maio e pela Lei n.º 
118/2019, de 17 de setembro: 
 
a) Com exceção das operações de loteamento, 

suas alterações e obras de urbanização, 
exercer as competências previstas nº 2 do 
artigo 8.º, n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º, artigo 15.º, 
n.º 5 do artigo 20º; artigo 75.º, nº 2 do artigo 
76.º, n.º 7 do artigo 77.º e n.º 2 do artigo 78.º o 
Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro. 

 
b) Assegurar o licenciamento das operações 

urbanísticas, com exceção das operações de 
loteamento, suas alterações e obras de 
urbanização / operações urbanísticas. 

 
c) Garantir o direito à informação de âmbito 

urbanístico através do apoio presencial, 
telefónico e eletrónico; 

 
d) Elaborar e emitir títulos urbanísticos e 

certidões; 
 
e) Responder aos pedidos de certificação dos 

requisitos legais para a constituição em regime 
de propriedade horizontal bem como pedidos 
de certidão de edificações anteriores a 1951, 
destaques de parcela e constituição de 
compropriedade /* ampliação do número de 
compartes; 

 
f) Aprovar a prorrogação do prazo para entrega 

dos projetos de especialidade referido no n.º 5 
do art. 20º do D.L. 555/99.  

 
g) Aprovar no âmbito da gestão do procedimento, 

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, bem como,  os 
pedidos de substituição de empreiteiros 
apresentados em processos de urbanismo, em 
conformidade com os requisitos de 
qualificação da Lei n.º 41/2015, de 3 de Junho, 
atento ao disposto no n.º 10 do art. 9º do D.L. 
555/99. 

 
h) Propor a autorização de utilização de edifícios 

ou frações autónomas destes nos termos do 
disposto no art. 62º e seguintes do D.L. 555/99 
quando se prescinda da realização de vistoria 
ao local nos termos do disposto no n.º 3 do 
Art. 64º do D.L. 555/99. 

 

4. No âmbito de legislação específica: 
 
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) 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 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; 

 
c) 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; 

 
d) 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 na redação da Lei n.º 
15/2018, de 27 de março e Decreto-Lei n.º 
102/2017, de 23 de agosto, que simplifica o 
regime de acesso e “Licenciamento Zero”, 
no que se refere aos aspetos de natureza 
urbanística; 

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

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

 
f) 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 
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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; 

 
g) Anexo ao 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; 

 
h) Decreto-Lei n.º 48/96, 15 de maio, na 

redação dada pelo decreto-Lei n.º 10/2015, 
de 16 de janeiro, e Lei n.º 15/2018, de 27 
de março, relativo aos horários de 
funcionamento;  

 
i) 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; 

 
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; 

 
5. No âmbito da atividade administrativa: 
 
Dirigir o procedimento e a prática de todos os 
atos instrutórios e necessários ao exercício das 
competências da unidade orgânica, 
designadamente: 
 

a) Gerir o expediente e proceder à junção de 
elementos de processos desmaterializados; 

 
b) Garantir o atendimento público do 

Departamento designadamente apoio 
presencial; 

 
c) Prestar informações de estatística ao 

Instituto Nacional de Estatística e outras 
entidades; 

 
d) Proceder ao depósito da Ficha Técnica de 

Habitação; 
 

e) Garantir a georreferenciação das 
pretensões; 

f) Assegurar a reprodução de documentação 
urbanística; 

 
g) Apreciar os benefícios fiscais e redução de 

impostos sobre imóveis localizados em 
áreas de reabilitação urbana; 

 
h) Estudar e apresentar propostas no âmbito 

da toponímia e de numeração de polícia; 
 
6. Outras áreas de atividade:  
 
Assinar e visar a correspondência de mero 
expediente interna e externa, exceto: 
 

i. 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 e Presidente da Associação 
Nacional dos Municípios Portugueses, a 
menos que, no que se refere à última 
individualidade, se trate de assuntos 
correntes em instrução nos serviços 
municipais e, ainda, a dirigida aos 
Presidentes de Câmara de outros 
municípios, que será assinada pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, e ainda a 
dirigida ao Conselho de Administração dos 
Serviços Municipalizados e 
Intermunicipalizados, Institutos Públicos ou 
outras Instituições congéneres, bem como 
as respostas a reclamações de munícipes, 
que são assinadas pelo subdelegante, à 
exceção das efetuadas no livro de 
reclamações; 

 
ii. 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. 

 
II 
 

Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante. 
 

III 
 

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

O Diretor 
 

(a) Luís Jorge Rodrigues de Carvalho 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 4-C/DPGU/LC 

 
de 13 de julho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado despacho de 

concordância, datado de 14 de julho de 2021, 
pelo Sr. Vereador, Tiago Matias 

 
(registo E/82275/2021) 

 
SUBSTITUIÇÃO DO SR. DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E 
GESTÃO URBANÍSTICA EM PERÍODO DE 

FÉRIAS 
 
Considerando a ausência do signatário, por se 
encontrar de férias, proponho que as 
competências que me foram subdelegadas 
através do despacho nº 39/2020, sejam 
assumidas pelo: 
 

•   Sr. Chefe da Divisão de Gestão Urbanística, 
Arq.º João Costa, no período de 19 a 23 de 
julho, 

 
• Sra. Chefe de Divisão, Dra. Anabela 

Nunes, no período de 26 a 30 de julho; 
 

• Sr. Chefe da Divisão de Fiscalização 
Técnica Urbanística, Arq.º Francisco 
Santos, no período de 02 a 06 de agosto. 

 
Caso haja concordância, mais se propõe remeter 
a presente informação ao DGMA/DGA/Expediente 
para divulgação. 
 

O Diretor 
 

(a)Luís Carvalho, Arq. 
 
 
 
 
 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 05/DPU/AF/2021 

 
de 19 de julho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado despacho de 

concordância, datado de 22 de julho de 2021, 
pelo Sr. Chefe de Divisão, João Costa, em 

substituição do Sr. Diretor de Departamento 
 

(registo E/84597/2021) 
 

SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  CCHHEEFFEE  DDAA  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  
PPLLAANNEEAAMMEENNTTOO  UURRBBAANNÍÍSSTTIICCOO  NNOO  PPEERRÍÍOODDOO  

DDEE  FFÉÉRRIIAASS  

 
Considerando a ausência da signatária por 
motivos de férias, no período compreendido 
entre 27 de julho a 13 de agosto, proponho que 
os técnicos abaixo designados e nos períodos 
definidos lhe sejam designadas as competências 
que me foram subdelegadas pelo Sr.º Diretor do 
DPGU, despacho n. 0 305/2021, de 16 de julho. 

De 27 a 30 de julho - Amélia Silva, Enga 

 
De 02 a 06 de agosto - Eugénia Leitão, arq.ta 
 
De 09 a 13 de agosto - Pedro Arrabaça, arq.to 
 
Em caso de concordância superior, propõe-se 
que esta seja remetida à 
DGMA/DGDMA/Expediente, para divulgação. 
 

Chefe de Divisão 
 

(a)Ana Félix 
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   EDITAL N.º 207/2021 
 
 
 
Assunto: Consulta Pública relativamente à 

proposta de deliberação de aprovação 
do Projeto de 
Loteamento/Reconversão Urbanística 
do Bairro do Almarjão - Murteira – 
Freguesia de Loures – Processo 
Administrativo n.º 50.469/LA/L/N. 

 
Rui Manuel Januário Paulo, Chefe da Divisão de 
Áreas Urbanas de Génese Ilegal, torna público, 
no uso de competência subdelegada e para 
efeitos do disposto no n.º 7 do artigo 24.º da Lei 
n.º 91/95, de 02 de setembro, na redação dada 
pela Lei n.º 165/99 de 14 de setembro, Lei n.º 
64/2003, de 23 de agosto, pela Lei n.º 10/2008, 
de 20 de fevereiro, pela Lei n.º 79/2013 de 26 de 
novembro e pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho e 
nos termos definidos no art.º 64.º do 
Regulamento Municipal de Edificação e 
Urbanização da Câmara Municipal de Loures 
(RMEU) n.º 19/2012, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 15, de 20 de janeiro de 
2012, que se encontra aberto, a partir do décimo 
dia a contar da data do despacho que determina 
a sua realização (16.07.2021) e pelo prazo de 15 
(quinze) dias úteis, o período de discussão 
pública referente ao projeto de reconversão 
urbanística, na modalidade de operação de 
loteamento, a realizar no Bairro do Almarjão, sito 
na Murteira, Freguesia de Loures, no âmbito do 
processo de reconversão urbanística de AUGI – 
Área Urbana de Génese Ilegal - de iniciativa 
particular, durante o qual os interessados poderão 
apresentar as suas reclamações, observações ou 
sugestões. 
 
Durante este período, os interessados poderão 
consultar, presencialmente, o projeto de 
reconversão urbanística, na modalidade de 
operação de loteamento, constante do Processo 
Administrativo n.º 50.469/LA/L/N, bem como as 
informações técnicas elaboradas pelos serviços 
municipais competentes, na Divisão de Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal (DAUGI), sita na rua 

Ilha da Madeira, n.º 4 Loures - 2674 -501 Loures, 
mediante marcação prévia.  
 
Para a marcação prévia da consulta do processo 
poderá contactar telefonicamente os serviços, nos 
dias úteis, no período das 09.00h às 12.30h e das 
14.30h às 16.30h, através dos números 
211150550, 211150526 ou 211150535. 
Os interessados deverão apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões, por 
escrito devidamente identificado, dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, no 
local indicado ou no sítio da autarquia. 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no 
Município de Loures, constituído por duas folhas, 
no sítio institucional da Câmara Municipal de 
Loures em www.cm-loures.pt, nos Paços do 
Município e na morada do prédio em causa. 
 
 
Loures, 16 de julho de 2021 

 
O Chefe da DAUGI 

Por subdelegação de competências, 
Despacho N.º 224/2021 de 21-06-2021 

 
(a)Rui Paulo 

 
 
 

 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 25/DCA/VA 

 
de 14 de julho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado despacho de 

concordância, datado de 15 de julho de 2021, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/82682/2021) 

 
CCOOOORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  NNAA  DDIIVVIISSÃÃOO  
DDEE  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  EE  AAPPRROOVVIISSIIOONNAAMMEENNTTOO  

NNOO  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  
 
Considerando a ausência do signatário por 
motivo de férias, no período compreendido entre 
os dias 19/07/2021 a 06/08/2021, propõe-se que 
sejam cometidas as competências que me foram 
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delegadas através do despacho 74/2021 de 03 
de marco, da seguinte forma: 
 
- 19/07 a 30/07/2021 - Dra. Tânia Brazão Técnica 
Superior; 

- 02/08 a 06/08/2021 -Dr. Rui Santos - Técnico 
Superior  
 

Mais se propõe o envio da presente informação à 
DGMA/DGDA/EXP - expediente, para divulgação. 
 

O Chefe da Divisão de Contratação e 
Aprovisionamento 

 
 

(a)Viriato Aguilar 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 19/DGF/SF 

 
de 23 de julho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado despacho de 

concordância, datado de 27 de julho de 2021, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/87075/2021) 

SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DE DIVISÃO DE 
GESTÃO FINANCEIRA EM PERÍODO DE 

FÉRIAS. 
 
Considerando a ausência da signatária, no 
período de 27 de julho a 13 de agosto, propõe-
se a minha substituição, com as competências 
subdelegadas através do despacho n a 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 de 13 de julho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado despacho de 

concordância, datado de 14 de julho de 2021, 
pelo Sr. Vice-Presidente 

 
(registo E/82435/2021) 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  EEMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  

 
Considerando a ausência do signatário, no 
período compreendido entre 19 e 23 de julho de 
2021  por motivo de férias, proponho que a minha 
substituição enquanto Coordenador do Espaço A, 
conforme despacho n.º 132/2018, seja 
assegurado pelo Técnico Superior Luís Miguel 
Rafael de Brito  
 
Caso a presente informação tenha despacho 
favorável, proponho que seja remetida à Secção 
de Expediente para divulgação. 
 
À Consideração do Vice-Presidente 
 

Coordenador do Espaço A 
 

(a)Luís Gomes 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 31/DCDJ/DC-UPM/RS 

de 14 de julho de 2021 
 

sobre a qual foi exarado despacho de 
concordância, datado de 16 de julho de 2021, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

(registo E/82998/2021) 
 

SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  CCHHEEFFEE  DDEE  UUNNIIDDAADDEE  DDEE  
PPAATTRRIIMMÓÓNNIIOO  EE  MMUUSSEEOOLLOOGGIIAA  DDUURRAANNTTEE  

PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  
 
Considerando a ausência por motivo de férias 
durante o período compreendido entre 21 e 23 de 
julho do corrente ano, proponho que a minha 
substituição seja assegurada, com as 
competências subdelegadas através do 
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Despacho n o 71/2020, de 22 de janeiro de 2020, 
pela Técnica Superior, Responsável Técnica pelo 
Museu do Vinho e da Vinha de Bucelas, Maria 
Conceição Assis Lourenço Macieira. 
 
Merecendo concordância, propõe-se o envio da 
presente informação à DGDA/Expediente, para 
efeitos de divulgação. 
 
À consideração superior. 
 

 (a)Ana Silva 
 

 INFORMAÇÃO de 21 de julho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado despacho de 

concordância, datado de 27 de julho de 2021, 
pelo Sr. Vice-Presidente 

 
(registo E/85766/2021) 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  CCOOOORRDDEENNAADDOORRAA  DDOO  

GGAABBIINNEETTEE  DDEE  JJUUVVEENNTTUUDDEE  

 
Considerando a ausência da signatária por 
motivo de férias, durante o período compreendido 
entre 11 e 13 de agosto e entre 30 de agosta e 15 
de setembro, proponho que a minha substituição 
seja assegurada, com as competências que me 
foram subdelegadas através do despacho n. 0 

21/2020 de 08 de janeiro, da seguinte forma: 

- Dr. Alexandre Tavares - 11 a 13 de agosto e 07 
a 15 de setembro; 

- Dr. a Nélia Grou Brito - 30 de agosto a 06 de 
setembro. 
 

Propõe-se o envio da presente informação à 
DGDA/Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior. 
 

Coordenadora do Gabinete de Juventude 
 

(a)Rita Mota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º /DC/UBLP/FS 

de 15 de julho de 2021 
 

sobre a qual foi exarado despacho de 
concordância, datado de 16 de julho de 2021, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

(registo E/83282/2021) 
 

SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  EEMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  

 
Considerando a ausência da signatária durante 
a período de férias compreendido entre 24 de 
Julho e 1 de Agosto proponho que a minha 
substituição seja assegurada, com as 
competências delegadas através da despacho 
n.º 72/20201 de 22 de Janeiro/ por Ana Cristina 
Gomes Monteiro, responsável técnica pela 
Biblioteca Municipal José Saramago. 

Merecendo concordância, propõe-se o envio da 
presente informação à DGDA/Expediente para 
efeitos de divulgação. 

A consideração superior. 

Chefe de Unidade Flexível de 30 Grau 
 

(a)Fernanda Santos 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 37/DCDJ/AS 

de 20 de julho de 2021 
 

sobre a qual foi exarado despacho de 
concordância, datado de 27 de julho de 2021, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

(registo E/85003/2021) 
 

SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDOO  DDIIRREETTOORR  DDEE  
DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  CCUULLTTUURRAA,,  DDEESSPPOORRTTOO  

EE  JJUUVVEENNTTUUDDEE  
 
Considerando a ausência do signatário durante o 
período compreendido entre 01 de agosto e 01 de 
setembro, proponho que a minha substituição seja 
assegurada, com as competências que me foram 
subdelegadas através do despacho nº 4/2020 de 
06 de janeiro, da seguinte forma: 
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- 01 a 08 de agosto pela chefe da Divisão de 
Cultura, Dra. Patrícia Lopes da Silva; 
 
- 09 a 15 de agosto pela Técnica Superior Dra. 
Eugénia Abrantes; 
 
- 16 a 22 de agosto pela Coordenadora do 
Gabinete de Juventude, Dra. Ana Rita Mota;  
 
- 23 de agosto a 01 de setembro, pelo chefe da 
Divisão de Desporto, Dr. Fernando Fernandes. 
 

O Diretor de Departamento de Cultura, Desporto e 
Juventude 

 
(a)Alfredo Santos 

 
 
 

 

 INFORMAÇÃO n.º 272/DA/DSPA/RMS 

 
de 15 de julho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado despacho de 

concordância, datado de 16 de julho de 2021, 
pelo Sr. Vice-Presidente 

 
(registo E/83572/2021) 

 
 

SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  NNAA  AAUUSSÊÊNNCCIIAA  DDOO  
SSIIGGNNAATTÁÁRRIIOO  

 
Considerando a ausência do signatário por 
motivo de férias no dia 20 de julho, proponho que 
a minha substituição seja assegurada pela Eng. a 

Anabela Cristina Fernandes Santos, com as 
competências que me foram subdelegadas pela 
Sra. 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 
 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 277/DA/DSPA/RMS 

 
de 19 de julho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado despacho de 

concordância, datado de 20 de julho de 2021, 
pelo Sr. Vice-Presidente 

 
(registo E/84696/2021) 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  NNAA  AAUUSSÊÊNNCCIIAA  DDOO  

SSIIGGNNAATTÁÁRRIIOO  

 
Considerando a ausência do signatário por 
motivo de férias, proponho que no período 
compreendido entre 27 e 30 de julho, a minha 
substituição seja assegurada pelo Eng.º António 
Miguel Alves Sales Entrezede, 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 
 
 
 

 
 

 

 INFORMAÇÃO n.º 09/DGMA/RNP/2021 

de 15 de julho de 2021 
 

sobre a qual foi exarado despacho de 
concordância, datado de 19 de julho de 2021, 

pelo Sr. Vereador, Gonçalo Caroço 
 

(registo E/83681/2021) 
 

SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  DDIIRREETTOORRAA  DDOO  DDGGMMAA  EEMM  
PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  

 
À consideração do Sr. Vereador, 
 
Considerando a ausência ao serviço da 
signatária, no período compreendido entre 19 de 
julho e 7 de agosto de 2021, por motivo de férias, 
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propõe-se que a minha substituição 
seja assegurada pela Senhora Chefe da Divisão 
de Administração Geral, Dr. a Paula Rita 
Marreiros, com as competências que me foram 
subdelegadas através do Despacho n.º 280/2020, 
de 5 de junho. 
 
Em caso de concordância, mais se propõe o 
envio da presente informação ao 
DGDMA/EXPEDIENTE para divulgação.  
 

A Diretora do Departamento de Gestão e 
Modernização Administrativa 

 
(a)Raquel Sofia Martins das Neves Pereira 

 
 

 

 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 17/GAI/LB/2021 

de 16 de julho de 2021 
 

sobre a qual foi exarado despacho de 
concordância, datado de 19 de julho de 2021, 

pelo Sr. Presidente Câmara 
 

(registo E/83820/2021) 
 

SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  CCOOOORRDDEENNAADDOORRAA  DDOO  
GGAABBIINNEETTEE  DDEE  AAUUDDIITTOORRIIAA  IINNTTEERRNNAA,,  PPOORR  

MMOOTTIIVVOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  
 
Considerando a ausência da signatária, de 27 
de Julho a 13 de Agosto, por motivo de gozo de 
férias e às necessidades do serviço, proponho 
que a minha substituição seja assegurada e que 
sejam atribuídas as competências que me 
foram subdelegadas através do Despacho n.º 

152/2020, de 12 de Março, da seguinte forma: 
 
- de 27 a 30 de Julho e de 09 a 13 de Agosto, 
pelo Técnico Superior Rodrigo Neves; - de 02 a 
06 de Agosto pelo Técnico Superior Gustavo 
Pereira. 
 
A merecer concordância superior, mais se 
propõe que a presente informação seja remetida 
ao DGMA/DGMA/Expediente, para divulgação 
interna. 
 
 

À consideração superior. 

A Coordenadora do  
Gabinete de Auditoria Interna 

 
(a)Lara Barata 

 
 
 

 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 011/GRU/MT 

de 19 de julho de 2021 
 

sobre a qual foi exarado despacho de 
concordância, datado de 21 de julho de 2021, 

pelo Sr. Presidente da Câmara 
 

(registo E/84531/2021) 
 

SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  CCOOOORRDDEENNAADDOORRAA  DDOO  
GGAABBIINNEETTEE  DDEE  RREEVVIITTAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  UURRBBAANNAA  

 
Considerando a ausência da signatária, no 
período entre 27 de julho a 31 de agosto, por 
motivo de férias, proponho que a minha 
substituição seja assegurada, com competências 
subdelegadas através do Despacho no 29/2020 de 
13 de janeiro, pelos técnicos  
 
João Carlos Rua Puga Fernandes Alves, de 27 a 
30 de julho, 
 
Carlos Manuel Guerra do Nascimento, de 2 a 31 
de agosto. 
 
A merecer concordância superior, mais se propõe 
que a presente informação seja remetida ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação 
interna. 
 
À consideração superior, 

 
A Coordenadora 

 
(a)Margarida Tomás 
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 INFORMAÇÃO n.º 13/DEP/JF 

de 20 de julho de 2021 
 

sobre a qual foi exarado despacho de 
concordância, datado de 20 de julho de 2021, 

pela Sr.ª Diretora de Departamento, Amélia 
Pardal 

 
(registo E/85036/2021) 

 
SUBSTITUIÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS DO 

CHEFE DA DEP/ARQT. JOÃO FÉLIX 
 

Em virtude da ausência do signatário durante o 
período de férias propõe-se que a sua 
substituição seja assegurada da seguinte forma: 
 
 - De 24 de julho a 1 de agosto pelo Arq. José 
Augusto;   
 
- De 2 de a 8 de agosto pelo Eng. Eugénio 
Nunes; 
 
- De 9 a 15 de agosto pela Eng. Fátima 
Gonçalves; 
 
Com as competências que estão subdelegadas 
pela Diretora do DOM no Despacho nº 229/2021 
de 15 de junho de 2021. 
 
Solicita-se que a presente informação seja 
divulgada pelos serviços municipais. 
 
À consideração superior 
 

O Chefe de Divisão 

 
 

(a)João Félix, arqt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 411/DE-DASE/AP 

de 20 de julho de 2021 
 

sobre a qual foi exarado despacho de 
concordância, datado de 21 de julho de 2021, 
pela Sr. ª Diretora de Departamento, Ana Silva 

 
(registo E/85962/2021) 

 
SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DA DIVISÃO DE 
AÇÃO SOCILA ESCOLAR – PERÍODO DE 

FÉRIAS 
 
Considerando a ausência da signatária por 
motivo de férias, durante o período compreendido 
entre os dias 27 de julho e 06 de agosto, 
proponho que as competências que me foram 
subdelegadas através do Despacho n.º 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, 
 

Chefe de Divisão 
 
 

(a)Alexandra Pestana 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 68/DE/ASS 

de 22 de julho de 2021 
 

sobre a qual foi exarado despacho de 
concordância, datado de 27 de julho de 2021, 

pelo Sr. Vereador, Gonçalo Caroço 
 

(registo E/86549/2021) 
 

SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  DDIIRREETTOORRAA  DDOO  
DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  

 
Em virtude da ausência da signatária, por motivo 
de férias, no período de 27 a 30 de julho, propõe- 
se que a substituição da Direção do 
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Departamento de Educação seja assegurada 
pela Sra Chefe da Divisão de Intervenção e 
Planeamento Educativo, Dra. Ana Raquel 
Antunes Oliveira da Silva, com as competências 
que me foram subdelegadas, através do 
despacho nº 68/2020. 
 
Em caso de concordância propõe-se a divulgação 
da presente informação pelo 
DGMA/DGDMA/Expediente 
 
À consideração superior, 
 

(a)Ana Paula Alves Santos Silva 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AVISO nº 13664/2021 
 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCOONNCCUURRSSAALL  CCOOMMUUMM  PPAARRAA  
OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  DDOOIISS  PPOOSSTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  

DDEE  AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL,,  NNAA  ÁÁRREEAA  
PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  DDEE  CCAANNAALLIIZZAADDOORR  

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01 
de julho de 2021, com Manuel Rodrigues Moreira, 
na categoria de Assistente Operacional da 
carreira geral de Assistente Operacional, na 4.ª 
posição remuneratória e nível remuneratório 4 da 
Tabela Remuneratória Única, no seguimento do 
Aviso n.º 16197/2020, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 200, de 14 de outubro de 
2020. 
 
1 de julho de 2021. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos. 
 

(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 
nº 138, de 19 de julho de 2021) 

 
 

AVISO nº 13665/2021 
 

CCEELLEEBBRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  
EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  TTEEMMPPOO  
IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO  CCOOMM  AASSSSIISSTTEENNTTEE  

OOPPEERRAACCIIOONNAALL  PPAARRAA  OO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  
EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO..  

  
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 julho de 2021, com Liliana Carvalho Martins da 
Silva 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 em Diário da República, 2.ª série, n.º 
224, de 21 de novembro de 2019. 
 
5 de julho de 2021. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos. 
 

(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 
nº 138, de 19 de julho de 2021) 

 
 
 

AVISO nº 13773/2021 

AABBEERRTTUURRAA  DDOO  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  
PPÚÚBBLLIICCAA  DDAA  DDEELLIIMMIITTAAÇÇÃÃOO  DDEE  UUNNIIDDAADDEE  DDEE  

EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDEENNOOMMIINNAADDAA  ««UUNNIIDDAADDEE  DDEE  
EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDOO  RREEGGAATTIINNHHOO  --  0011»»  

((SSOOCCOORRSSUULL  --  CCOOMMÉÉRRCCIIOO  EE  
RREEVVAALLOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  EEMMBBAALLAAGGEENNSS,,  LLDDAA..))  

Tiago Farinha Matias, Vereador da Câmara 
Municipal de Loures, no âmbito das competências 
que lhe foram delegadas por Despacho n.º 
207/2021 de 18.6.2021, em cumprimento do 
disposto no n.º 4 do artigo 148.º do Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
80/2015 de 14 de maio e, ainda nos termos do 
artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, que estabelece o Regime Jurídico das 

MUNICÍPIO DE LOURES 
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Autarquias Locais, torna público que esta Câmara 
Municipal, na 91.º Reunião Ordinária de 
30.06.2021, de acordo com a proposta N.º 
293/2021, deliberou por unanimidade dar inicio à 
abertura do período de discussão pública relativa 
à proposta de delimitação de Unidade de 
Execução denominada "Unidade de Execução do 
Regatinho I", fixando o prazo de 20 dias úteis, 
com início a partir do 5.º dia útil após a publicação 
deste Aviso no Diário da República. 
Esta proposta encontra-se disponível para 
consulta dos interessados na página da internet 
da Câmara Municipal, em www.cm-loures.pt, e no 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, sito na Rua Ilha da Madeira, n.º 4 - 
r/c, em Loures, todos os dias úteis das 09:00 às 
17:00 horas. 
 
Todos os interessados podem formular por escrito 
as reclamações, observações e sugestões ou 
pedidos de esclarecimento sobre a proposta de 
delimitação da Unidade de Execução do 
Regatinho I. As participações devem ser 
entregues pessoalmente ou remetidas por correio 
para o Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, na Rua Ilha da Madeira, n.º 4 - r/c, 
2674-501 Loures, ou para o endereço de correio 
eletrónico da Divisão de Planeamento 
Urbanístico, discussaopublica_dpu@cm-loures.pt. 

1 de julho de 2021. - O Vereador, Tiago Matias. 

(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 
nº 139, de 20 de julho de 2021) 

 
 
 

AVISO nº 13774/2021 
 

CCEELLEEBBRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  
EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  TTEEMMPPOO  

IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO  CCOOMM  TTÉÉCCNNIICCOOSS  
SSUUPPEERRIIOORREESS,,  NNAA  ÁÁRREEAA  DDEE  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  

AACCAADDÉÉMMIICCAA  EEMM  AARRQQUUIITTEETTUURRAA..  
  

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 julho de 2021, com Gustavo Miguel Nogueira 

Macedo, Inês Valério Fonseca e Ricardo Jorge 
Coelho Miranda Batista, na carreira/categoria de 
Técnico Superior, na 2.ª posição remuneratória e 
nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória 
Única, no seguimento do Aviso n.º 8552/2020, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
107, de 02 de junho. 
 
5 de julho de 2021. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos. 

  
(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 

nº 139, de 20 de julho de 2021) 
 

 

AVISO (extrato) nº 13775/2021 
 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  CCOONNCCUURRSSAAIISS  PPAARRAA  
CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  RREESSEERRVVAASS  DDEE  

RREECCRRUUTTAAMMEENNTTOO  PPAARRAA  AA  CCAARRRREEIIRRAA  DDEE  
AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  

 
Para efeitos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, conjugados com o n.º 1 do artigo 11.º da 
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, e o artigo 
9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 
setembro, aprovada a abertura dos 
procedimentos concursais, conforme deliberação 
tomada na 85.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Loures, realizada em 07 de abril de 
2021, torna-se público que, por despacho do Sr. 
Vereador dos Recursos Humanos de 28 de abril 
de 2021, exarado na informação n.º 
89/DGRH/APG/CS-PO, de 23 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 encontram abertos 
os seguintes procedimentos concursais para 
constituição de reservas de recrutamento, para 
futura ocupação de postos de trabalho da 
carreira/categoria de Assistente Operacional: 
 
Referência 1 - postos de trabalho, na área 
funcional de Coveiro, afetos ao Departamento de 
Ambiente; 
 
Referência 2 - postos de trabalho, na área 
funcional de Pedreiro, afetos ao Departamento de 
Obras Municipais e ao Departamento de Coesão 
Social e Habitação; 
 
Referência 3 - postos de trabalho, na área 
funcional de Canalizador, afetos ao Departamento 
de Ambiente, ao Departamento de Obras 
Municipais e ao Departamento de Coesão Social 
e Habitação; 
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Referência 4 - postos de trabalho, na área 
funcional de Eletricista, afetos ao Departamento 
de Obras Municipais. 
 
Caracterização dos postos de trabalho, conforme 
o mapa de pessoal: 
 
As funções a desempenhar nos postos de 
trabalho a ocupar correspondem ao grau 1 de 
complexidade funcional, conforme previsto na 
alínea a) do artigo 86.º da LTFP que, para além 
do conteúdo funcional da carreira/categoria de 
assistente operacional, constante do anexo a que 
se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, 
caracterizam-se por: 
 
Referência 1 - A Atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 10.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: proceder à abertura e aterro 
de sepultura; realizar funerais procedendo à 
inumação em sepultura ou jazigo; proceder ao 
levantamento, transporte, lavagem de restos 
mortais (ossadas) e respetivo depósito; proceder 
ao depósito de restos mortais em ossário ou 
cendrário (cinzas); proceder à limpeza e 
manutenção do espaço do cemitério, incluindo 
reposição de terras e abaulamento de sepulturas, 
remoção de resíduos, corte de vegetação nos 
talhões, arruamentos, e espaços verdes 
existentes no Cemitério; operar e apoiar a 
operação e manutenção do forno crematório; 
exercer as demais funções que lhe sejam 
atribuídas por lei ou por despacho superior. 
 
Referência 2 - A Atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º, 8.º e 11.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: executar alvenaria de pedra, 
tijolo ou de outros blocos, utilizando argamassas 
e manejando ferramentas e máquinas 
adequadas; ler e interpretar os desenhos e outras 
especificações técnicas da obra a executar; 
escolher, seccionar e, se necessário, assentar na 
argamassa que previamente dispôs os blocos de 
material, corrigindo o respetivo alinhamento; 
verificar a qualidade do trabalho realizado por 
meio de fio-de-prumo, níveis, réguas, esquadros 
e outros instrumentos; executar rebocos e 
executar redes de drenagem pluviais, incluindo a 
instalação de acessórios; assentar pavimentos 
em lajetas, pavês e outros em espaço exterior; 
assentar pavimentos cerâmicos, ladrilhos e 
mosaicos hidráulicos, pavimentos contínuos em 
monomassas em interiores; executar betonilhas; 
assentar e aplicar azulejos; exercer as demais 

funções que lhe sejam atribuídas por lei ou por 
despacho superior. 
 
Referência 3 - A Atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º, 8.º, 10.º e 11.º 
do Regulamento da Estrutura Orgânica da 
Câmara Municipal de Loures, complementado 
pelas seguintes funções: instalar sistemas de 
rega de diversos tipos; instalar e reparar 
diferentes tipos de tubagem e acessórios de rega; 
dimensionar um sistema de rega; efetuar limpeza 
de filtros e bocas de rega; executar a 
programação de sistemas de rega; identificar 
necessidades hídricas das plantas, carência e 
excesso de água, controlo de humidade e ajustar 
a rega a essas necessidades; executar 
canalizações destinadas ao transporte de águas 
ou esgotos; cortar, roscar e soldar tubos; executar 
redes de distribuição de águas e de recolha de 
esgotos pluviais e/ou domésticos e respetivos 
ramais de ligação; proceder ao assentamento de 
tubagens e acessórios necessários; exercer as 
demais funções que lhe sejam atribuídas por lei 
ou por despacho superior. 
 
Referência 4 - A Atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 8.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: exercer funções de eletricista 
de natureza executiva, de caráter manual ou 
mecânico, enquadráveis em diretivas bem 
definidas e com graus de complexidade variáveis; 
executar tarefas de apoio complementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e 
serviços; executar trabalhos em altura, na 
montagem de projetores, outro tipo de iluminação 
entre outros trabalhos, para dar resposta em 
iniciativas municipais; assumir a responsabilidade 
pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua 
correta utilização; exercer as demais funções que 
lhe sejam atribuídas por lei ou por despacho 
superior. 
 
Habilitações literárias exigidas: titularidade de 
escolaridade obrigatória, sem possibilidade de 
substituição de habilitação literária por formação e 
ou experiência profissional. 
 
Publicação integral: Na bolsa de emprego público 
(BEP), acessível em www.bep.gov.pt e na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt), a partir da data da 
publicação na BEP. 
 
6 de julho de 2021. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos. 

 
(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 

nº 139, de 20 de julho de 2021) 
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AVISO nº 13878/2021 
 

CCEELLEEBBRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOONNTTRRAATTOOSS  DDEE  
TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  

TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO  CCOOMM  AASSSSIISSTTEENNTTEESS  
OOPPEERRAACCIIOONNAAIISS  NNAA  ÁÁRREEAA  FFUUNNCCIIOONNAALL  DDEE  

CCAARRPPIINNTTEEIIRROO  DDEE  LLIIMMPPOOSS..  
  

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCOONNCCUURRSSAALL  CCOOMMUUMM  PPAARRAA  
OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  TTRRÊÊSS  PPOOSSTTOOSS  DDEE 

TTRRAABBAALLHHOO  DDEE  AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL,,  
NNAA  ÁÁRREEAA  FFUUNNCCIIOONNAALL  DDEE  CCAARRPPIINNTTEEIIRROO  DDEE  

LLIIMMPPOOSS  
  

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 julho de 2021, com Carlos Maurício de Sousa 
Freire Loureiro, Sergiu Blaja e Tiago Humberto 
Vidal Ribeiro, 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 3, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
152, de 06 de agosto. 
 
5 de julho de 2021. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos. 
 

(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 
nº 140, de 21 de julho de 2021) 

 
 
 

AVISO (extrato) nº 13879/2021 
 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCOONNCCUURRSSAALL  PPAARRAA  
CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  RREESSEERRVVAA  DDEE  

RREECCRRUUTTAAMMEENNTTOO  PPAARRAA  AA  CCAARRRREEIIRRAA  DDEE  
AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  

 
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 84.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 24 de março de 2021, torna-se 
público que, por despacho do Sr. Vereador dos 
Recursos Humanos de 28 de abril de 2021, 
exarado na informação n.º 88/DGRH/APG/PO, de 

22 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 para 
constituição de reserva de recrutamento, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, para futura 
ocupação de posto(s) de trabalho da categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional, afeto(s) ao Departamento 
de Educação - Divisão de Intervenção e 
Planeamento Educativo, para exercício de 
funções nos estabelecimentos de ensino do 
Concelho de Loures. 
 
Caracterização do posto de trabalho, conforme o 
mapa de pessoal: 
 
Atribuição, competência ou atividade: As 
previstas nos artigos 6.º e 9.º do Regulamento da 
Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de 
Loures, nomeadamente, no que concerne à 
prossecução das atribuições do município no 
domínio da educação, previstas na Lei n.º 
75/2013 de 12 de setembro, Decreto-Lei n.º 
144/2008 de 28 de julho, e estabelecidas no 
contrato n.º 194/2009 celebrado entre o Ministério 
da Educação e a Câmara Municipal de Loures, 
executando tarefas de apoio à atividade 
pedagógica, de ação social escolar e de apoio 
geral, indispensáveis ao funcionamento dos 
equipamentos educativos, designadamente: 
higiene, limpeza e conservação dos 
equipamentos; apoio nas atividades 
desenvolvidas e à comunidade educativa e apoio 
nas atividades de crianças com necessidades 
educativas especiais. 
 
Habilitações literárias exigidas: titularidade de 
escolaridade obrigatória, sem possibilidade de 
substituição de habilitação literária por formação e 
ou experiência profissional. 
 
Publicação integral: Na bolsa de emprego público 
(BEP), acessível em www.bep.gov.pt e na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt), a partir da data da 
publicação na BEP. 
 
7 de julho de 2021. - O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, Carlos Santos. 

 

(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 
nº 140, de 21 de julho de 2021) 
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AVISO nº 14159/2021 

EEXXTTIINNÇÇÃÃOO  DDOO  VVÍÍNNCCUULLOO  DDEE  EEMMPPRREEGGOO  
PPÚÚBBLLIICCOO  PPOORR  TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO  DDAASS  

CCAATTEEGGOORRIIAASS  DDEE  TTÉÉCCNNIICCOO  SSUUPPEERRIIOORR,,  
AASSSSIISSTTEENNTTEE  TTÉÉCCNNIICCOO,,  AASSSSIISSTTEENNTTEE  

OOPPEERRAACCIIOONNAALL  EE  AAGGEENNTTEE  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  22..ªª  
CCLLAASSSSEE..  

EEXXTTIINNÇÇÃÃOO  DDOO  VVÍÍNNCCUULLOO  DDEE  EEMMPPRREEGGOO  
PPÚÚBBLLIICCOO  

Para efeitos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, torna-se pública a 
extinção do vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado dos seguintes 
trabalhadores: 
 
Titular da categoria de Técnico Superior, da 
carreira geral de Técnico Superior: Guilherme 
Castanheira Almeida Machado Jorge em 
27/05/2021, posição 2, nível 15. 
 
Titulares da categoria de Assistente Técnico, da 
carreira geral de Assistente Técnico: José Manuel 
Cerqueira de Barros em 16/02/2021, posição 4, 
nível 9 e Maria Dulce Rosário Marques Pitarma 
em 21/03/2021, posição 3, nível 8. 
 
Titulares da categoria de Assistente Operacional, 
da carreira geral de Assistente Operacional: Maria 
Dulce da Silva Caldas da Mota Guedes em 
01/01/2021, posição 4, nível 4; António Pinto 
Liberto Linares em 01/02/2021, posição 4, nível 4; 
Carla Alexandra Sá de Oliveira em 01/02/2021, 
posição 4, nível 4; José André Gonçalves Garcias 
em 01/02/2021, posição 4, nível 4; Maria Antónia 
Antunes Oliveira em 01/02/201, posição 5, nível 
5, Maria Helena Passos Silva Santos em 
01/02/2021, posição 4, nível 4; Maria Helena 
Maçaroco Pinto Amaral em 01/03/2021, posição 
4, nível 4 e José António Pereira Cardoso em 
05/06/2021, posição 4, nível 4. 
 
Titular da categoria de Agente Municipal de 2.ª 
Classe, da Carreira Especial de Polícia Municipal: 
José Augusto Viriato da Cunha em 15/01/2021, 
posição 1, nível 5. 
 
8 de julho de 2021. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos. 
 

(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 
nº 144, de 27 de julho de 2021) 

 
 

AVISO nº 14160/2021 
 

CCOONNCCUURRSSOO  IINNTTEERRNNOO  DDEE  AACCEESSSSOO  GGEERRAALL  
PPAARRAA  OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  UUMM  PPOOSSTTOO  DDEE  

TTRRAABBAALLHHOO  DDAA  CCAARRRREEIIRRAA  NNÃÃOO  RREEVVIISSTTAA  DDEE  
PPOOLLÍÍCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL,,  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDEE  

AAGGEENNTTEE  GGRRAADDUUAADDOO,,  NNAA  MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  
CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  
PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO  

 

1 - Para efeitos do disposto nos artigos 30.º e 33.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, conjugados com o 
disposto no artigo 41.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, e com os artigos 27.º, 28.º e 32.º 
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, 
adaptado à Administração Local por força do 
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de junho, 
aprovada a abertura de concurso interno de 
acesso geral, conforme deliberação tomada na 
86.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Loures, realizada a 21 de abril de 2021, torna-
se público que, por despacho do Sr. Vereador 
dos Recursos Humanos de 28 de abril de 
2021, exarado na informação n.º 
90/DGRH/APG/CS-PO, de 26 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 concurso interno de acesso 
geral para ocupação de um posto de trabalho, 
da carreira de Polícia Municipal, categoria de 
Agente Graduado, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. 

2 - Legislação aplicável, na atual redação: Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de 
julho; Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de junho e 
Decreto-Lei n.º 39/2000 de 17 de março. 

3 - Prazo de validade: o concurso é válido para o 
lugar posto a concurso, caducando com o seu 
preenchimento. 

4 - O local de trabalho é na área do Município de 
Loures. 

5 - Caracterização do posto de trabalho, conforme 
o mapa de pessoal: Atribuição, competência 
ou atividades previstas nos artigos 6.º e 44.º 
do Regulamento da Estrutura Orgânica da 
Câmara Municipal de Loures. 
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6 - Requisitos de admissão: 

6.1 - Requisitos gerais: os previstos no artigo 29.º 
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, 
adaptado à Administração Local pelo Decreto-
Lei n.º 238/99, de 25 de junho; 

6.2 - Requisitos especiais: de acordo com o 
estipulado no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 
39/2000 de 17 de março, o recrutamento para 
a categoria de agente graduado faz-se entre 
agentes de 1.ª classe com, pelo menos, três 
anos na categoria classificados de Muito Bom 
ou cinco anos classificados de Bom. 

7 - Forma, prazo e local de apresentação das 
candidaturas: 

7.1 - Os documentos de apresentação obrigatória 
para efeitos de admissão ao procedimento ou 
avaliação são os seguintes: 

a) Curriculum vitae, datado e assinado, acrescido 
dos documentos comprovativos da experiência 
profissional e da formação profissional ou 
especializada; 

b) Cópia do certificado de habilitações literárias; 

c) Declaração passada e autenticada pelo serviço 
de origem para efeitos de conferência dos 
requisitos, que comprove: a natureza do 
vínculo de emprego público constituído; a 
carreira e categoria onde se encontra 
integrado; o tempo de serviço na carreira de 
polícia municipal e na categoria de agente de 
1.ª classe; as avaliações obtidas nos últimos 3 
ciclos avaliativos e o respetivo posicionamento 
remuneratório. 

A não apresentação dos documentos exigidos 
determina a exclusão do procedimento 
concursal, quando a sua falta impossibilite a 
admissão ou a avaliação. 

7.2 - Prazo: o prazo de aceitação de candidaturas 
é de 10 dias úteis, a contar da data da 
publicação do presente aviso no Diário da 
República, 2.ª série, de acordo com o artigo 
32.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, 
adaptado à Administração Local pelo Decreto-
Lei n.º 238/99, de 25 de junho. 

7.3 - Local: as candidaturas deverão ser 
efetuadas através do Portal do Recrutamento, 
https://app.cm-
loures.pt/mobilidade/concursos.aspx. 

7.4 - As falsas declarações prestadas pelos 
candidatos serão punidas nos termos da lei. 

7.5 - Em caso de dúvida, assiste ao júri a 
faculdade de exigir a qualquer candidato a 
apresentação dos documentos comprovativos 
das declarações prestadas. 

8 - Métodos de seleção: conforme despacho do 
Sr. Vereador dos Recursos Humanos, de 28 
de abril de 2021, exarado n.º 
90/DGRH/APG/CS-PO, de 26 de abril de 
2021, os métodos de seleção a utilizar no 
recrutamento são: 

Avaliação Curricular, que visa avaliar as aptidões 
profissionais dos candidatos na área para que 
o concurso é aberto, com base na análise do 
respetivo currículo profissional, sendo 
considerados e ponderados os seguintes 
fatores: 

Habilitação Académica ou nível de qualificação, 
em instituições do Sistema de Ensino 
Português ou noutras, neste caso, desde que 
devidamente certificadas pelas entidades 
competentes; 

Formação Profissional, onde se ponderam as 
ações de formação de aperfeiçoamento, 
aquisição de competências ou de 
especialização e formação informativa 
relacionadas com o exercício de funções em 
posto de trabalho idêntico ao do concursado, 
frequentadas nos últimos 3 anos e desde que 
devidamente comprovadas; 

Experiência Profissional, onde se pondera o 
desempenho efetivo das funções, na área de 
atividade, inerentes ao posto de trabalho 
idêntico ao do concursado; 

Avaliação do desempenho, relativa aos últimos 2 
ciclos avaliativos, de funções idênticas às do 
posto de trabalho a ocupar. 

Entrevista Profissional de Seleção, que visa 
avaliar, numa relação interpessoal e de forma 
objetiva e sistemática, as aptidões 
profissionais e pessoais dos candidatos. Será 
aplicada a todos os candidatos aprovados na 
Avaliação Curricular, terá a duração 
aproximada de 20 minutos e serão abordados 
assuntos relacionados com cada um dos 
seguintes fatores de avaliação: 

Motivação e interesses profissionais; 



 

 
N.º 15 

 

 

 

29 de JULHO 
de 2021 

 
 
 
 

77 

 

Relacionamento interpessoal; 

Capacidade de comunicação; 

Coordenação de equipas, disciplina e 
organização. 

8.1 - Na valoração dos métodos de seleção 
referidos e na classificação final será utilizada 
a escala de 0 a 20 valores, considerando-se 
excluídos do procedimento os candidatos que 
faltem à sua aplicação ou tenham obtido uma 
valoração inferior a 9,5 valores no método 
Avaliação Curricular, não se lhes aplicando o 
método seguinte. 

A classificação final será calculada de acordo 
com a seguinte fórmula: 

CF = 50 %AC + 50 %EPS 

sendo: 

CF - Classificação Final; 

AC - Avaliação Curricular; 

EPS - Entrevista Profissional de Seleção. 

9 - A primeira ata do júri do procedimento 
concursal, onde constam os critérios de 
apreciação e ponderação de cada um dos 
métodos de seleção a utilizar é disponibilizada 
na página eletrónica da Câmara Municipal de 
Loures em www.cm-loures.pt. 

10 - Em caso de igualdade de valoração entre 
candidatos, na ordenação final, os critérios de 
preferência a adotar serão os previstos no 
artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de 
julho. 

11 - Composição e identificação do júri: 

Presidente - Dr. Bruno Miguel Ramos Alves, 
Comandante da Polícia Municipal. 

Vogais efetivos: 

Dr.ª Alexandra Maria de Carvalho Teixeira 
Gomes, Chefe da Divisão Jurídico-
Administrativa, que substitui o Presidente nas 
suas faltas e impedimentos; 

Dr. Carlos Manuel Rio Santos, Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos. 

Vogais suplentes: 

Dr.ª Ana Catarina Alves Almeida Chaves, Técnica 
Superior da Divisão Operacional da Polícia 
Municipal; 

Dr.ª Ana Cecília de Seabra Martins Saldanha 
Ribeiro, Técnica Superior da Divisão de 
Gestão de Recursos Humanos. 

Secretariado: 

Sr.ª Maria de Fátima Valdez Silva Alves, 
Assistente Técnica da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 

12 - Notificação dos candidatos: as listas de 
candidatos admitidos/excluídos e de 
classificação final serão publicitadas nos 
termos e de acordo com o disposto nos artigos 
34.º, 35.º e 38.º a 40.º do Decreto-Lei n.º 
204/98, de 11 de julho, sendo publicitadas no 
Departamento de Recursos Humanos da 
Câmara Municipal de Loures e 
disponibilizadas na sua página eletrónica 
(www.cm-loures.pt). 

13 - O presente aviso será publicitado na Bolsa 
de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no 
primeiro dia útil seguinte à presente 
publicação no Diário da República, na página 
eletrónica do Município de Loures e em jornal 
de expansão nacional. 

14 - Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 
Constituição da República Portuguesa, a 
Câmara Municipal de Loures, enquanto 
entidade empregadora pública, promove 
ativamente uma política de igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres no 
acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente 
no sentido de evitar toda e qualquer forma de 
discriminação. 

9 de julho de 2021. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos. 

(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 
nº 144, de 27 de julho de 2021) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 334/2021 

 

 

 

6ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 2021 

 

E 

 

OPÇÕES DO PLANO 2021-2025 



C â m a r a M u n i c i p a l d e L o u r e s

6666 ª  ª  ª  ª  A l t e r a ç ã o  A l t e r a ç ã o  A l t e r a ç ã o  A l t e r a ç ã o  P e r m u t a t i v aP e r m u t a t i v aP e r m u t a t i v aP e r m u t a t i v a



Dotação Dotação Dotação

Inicial Atual Reforços Diminuições Final

RECEITAS CORRENTES

Impostos Diretos 59.449.731,00 59.449.731,00 59.449.731,00

Impostos Indiretos 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Taxas, Multas e Outras Penalidades 5.237.576,00 5.237.676,00 5.237.676,00

Rendimentos de Propriedade 1.892.630,00 1.892.630,00 1.892.630,00

Transferências Correntes 35.792.130,00 37.638.440,00 37.638.440,00

Venda de Bens e Serviços Correntes 12.338.783,00 12.344.783,00 12.344.783,00

Outras Receitas Correntes 17.437.378,00 17.437.378,00 17.437.378,00

Total Receitas Correntes 132.149.228,00 134.001.638,00 0,00 0,00 134.001.638,00

RECEITAS DE CAPITAL

Venda de Bens de Investimento 50.910,00 121.010,00 121.010,00

Transferências de Capital 17.748.421,00 17.957.659,00 17.957.659,00

Ativos Financeiros 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00

Passivos Financeiros 10.705.336,00 17.297.772,01 17.297.772,01

Outras Receitas de Capital 125.940,00 125.940,00 125.940,00

Total Receitas de Capital 44.630.607,00 51.502.381,01 0,00 0,00 51.502.381,01

OUTRAS RECEITAS

Reposições não Abat.nos Pagamentos 26.822,00 26.822,00 26.822,00

Saldo da Gerência Anterior 4.796.143,81 4.796.143,81

Total Outras Receitas 26.822,00 4.822.965,81 0,00 0,00 4.822.965,81

TOTAL GERAL 176.806.657,00 190.326.984,82 0,00 0,00 190.326.984,82

Dotação Dotação Dotação

Inicial Atual Reforços Diminuições Final

DESPESAS CORRENTES

Despesas com Pessoal 51.868.000,00 51.758.400,00 51.758.400,00

Aquisição de Bens e Serviços 43.068.645,00 42.823.849,92 259.000,00 194.399,00 42.888.450,92

Juros e Outros Encargos 390.598,00 355.848,00 355.848,00

Transferências Correntes 21.612.911,00 21.522.182,00 2.050,00 2.050,00 21.522.182,00

Subsídios 1.550.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00

Outras Despesas Correntes 733.300,00 669.293,00 0,00 50.000,00 619.293,00

Total Despesas Correntes 119.223.454,00 119.479.572,92 261.050,00 246.449,00 119.494.173,92

DESPESAS DE CAPITAL

Aquisição de Bens de Capital 44.965.860,00 56.919.070,21 165.510,00 186.111,00 56.898.469,21

Transferências de Capital 10.579.384,00 10.598.113,00 10.598.113,00

Ativos Financeiros 156.318,00 78.318,00 78.318,00

Passivos Financeiros 1.881.641,00 3.251.910,69 6.000,00 0,00 3.257.910,69

Total Despesas de Capital 57.583.203,00 70.847.411,90 171.510,00 186.111,00 70.832.810,90

TOTAL GERAL 176.806.657,00 190.326.984,82 432.560,00 432.560,00 190.326.984,82

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

Modificação

Modificação



 
 
 
 
Princípio do Equilíbrio Orçamental 
 

 

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

cálculo do equilíbrio orçamental à data. 

 

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL 

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

            

            

    

6ª Alteração 
Permutativa       

Ano 2021     

          

RECEITA CORRENTE BRUTA    134.001.638,00 (1)   

            

SALDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL APLICADO NA DESPESA CORRENTE* 4.261.046,81 (2)   

            

TOTAL   138.262.684,81 (3)   

            

DESPESA CORRENTE    119.627.105,92 (4)   

            

MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES**   3.659.568,37 (5)   

            

DESPESA CORRENTE + MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES 123.286.674,29 (6)   

            

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL [ (3) - (6) ]   14.976.010,52     

            

MONTANTE MÁXIMO DAS DESPESAS CORRENTES A CONSIDERAR 134.603.116,44     

            

RÁCIO [ (3) / (6) ]   1,12     

            

 

 

 

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

 

**O cálculo da média das amortizações dos empréstimos de MLP, de acordo com o estipulado no artigo 40.º da Lei 

73/2013, de 3 de setembro, é de 3.659.568,37€. 



C â m a r a M u n i c i p a l d e L o u r e s

A l t e r a ç ã o  A l t e r a ç ã o  A l t e r a ç ã o  A l t e r a ç ã o  

P e r m u t a t i v a  P e r m u t a t i v a  P e r m u t a t i v a  P e r m u t a t i v a  

O r ç a m e n t o  d a  O r ç a m e n t o  d a  O r ç a m e n t o  d a  O r ç a m e n t o  d a  

D e s p e s aD e s p e s aD e s p e s aD e s p e s a









C â m a r a M u n i c i p a l d e L o u r e s

A l t e r a ç ã o  A l t e r a ç ã o  A l t e r a ç ã o  A l t e r a ç ã o  
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 

- JUNTA DE FREGUESIA DE BUCELAS- 
 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante 

designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

Junta de Freguesia de Bucelas, pessoa coletiva de direito público nº 506651517, com sede em Largo 

Espírito Santo – Adro da Igreja, 2670-655 Bucelas, neste ato representada pelo Presidente da Junta de 

Freguesia, Élio Alexandre Capricha Matias, adiante designado como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 

• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 
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competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 

• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações; 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesia estão 

preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a qualidade 

dos serviços prestados às populações; 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas; 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117º, n.º 2 e 131º, do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesias, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5, da cláusula 

18º, do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesia a 16 de 

abril de 2018; 

• A Junta de Freguesia de Bucelas, no âmbito deste processo, manifestou interesse na 

celebração do contrato Interadministrativo adicional, tendo apresentado a proposta de 

repavimentação da Rua António Gonçalves dos Santos e Rua da Paz, em Bucelas; 

• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
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Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da lei n.º 75/2013; 

• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de XX/XX/2021 e XX/XX/2021, 

respetivamente; 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à repavimentação da Rua António Gonçalves dos Santos e Rua da Paz, em Bucelas. 

 

 

Cláusula 2ª 

Competências do primeiro outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 

a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a SEGUNDA 

OUTORGANTE; 

b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na clausula 4ª, após a 

assinatura do presente contrato. 
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Cláusula 3ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 

técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 
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j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 

o) Aplicar e administrar, de boa fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 36.588,43 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 5ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 

 

 

Cláusula 6ª 

Acompanhamento e monitorização  

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 
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Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7ª 

 Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas na cláusula 3ª e 5ª do presente 

contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4ª do presente Contrato. 

 

 

Cláusula 8ª 

 Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos; 

3. A resolução é concretizada mediante oficio registado remetido ao outro outorgante. 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 

 

 

Cláusula 9ª 

 Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 
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Cláusula 10ª 

 Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Loures, ____ de ____________ de 2021. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

     O Presidente da Câmara             O/A  Presidente da Junta 

 

 

 (Bernardino José Torrão Soares)    (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 

- UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL - 
 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante 

designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

União de Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, pessoa coletiva de direito público nº 510839657, 

com sede em Largo Francisco Maria Borges, 2660-161 Santo Antão do Tojal, neste ato representada por 

……………..…, adiante designado como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 

• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 
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competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 

• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações; 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesia estão 

preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a qualidade 

dos serviços prestados às populações; 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas; 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117º, n.º 2 e 131º, do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesias, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5, da cláusula 

18º, do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesia a 16 de 

abril de 2018; 

• A União de freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, no âmbito deste processo, 

manifestou interesse na celebração do contrato Interadministrativo adicional, tendo 

apresentado a proposta de Revitalização do Largo António Sérgio no Zambujal; 

• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
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Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da lei n.º 75/2013; 

• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de XX/XX/2021 e XX/XX/2021, 

respetivamente; 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à Revitalização do Largo António Sérgio no Zambujal.  

 

Cláusula 2ª 

Competências do primeiro outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 

a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a SEGUNDA 

OUTORGANTE; 

b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na clausula 4ª, após a 

assinatura do presente contrato. 
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Cláusula 3ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 

técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 
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j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 

o) Aplicar e administrar, de boa fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 45.366,65 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 5ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 
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Cláusula 6ª 

Acompanhamento e monitorização  

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7ª 

 Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas na cláusula 3ª e 5ª do presente 

contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4ª do presente Contrato. 

 

 

Cláusula 8ª 

 Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos; 

3. A resolução é concretizada mediante oficio registado remetido ao outro outorgante. 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 
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Cláusula 9ª 

 Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

 

Cláusula 10ª 

 Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Loures, ____ de ____________ de 2021. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

     O Presidente da Câmara             O/A  Presidente da Junta 

 

 

 (Bernardino José Torrão Soares)    (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 338/2021 

 

 

 

ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA A REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 

BÁSICA DE CAMARATE 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

E 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

 

ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA A REQUALIFICAÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE CAMARATE 

 

 

 

ESTADO PORTUGUÊS, através do Ministério da Educação, neste ato representado por 

S. Exa., a Secretária de Estado da Educação, Inês Pacheco Ramires Ferreira, adiante 

designado por “Ministério da Educação”; 

 

E, 

 

MUNICÍPIO DE LOURES, neste ato representado por S. Exa., o Presidente da Câmara 

Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante designado por “Município”; 

 

QUANDO, em conjunto, referidas, designadas por “Partes”, 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

I. A Escola Básica de Camarate carece de intervenção urgente de substituição dos 

pavilhões pré-fabricados, nomeadamente pela necessidade de prevenção decorrente 

de análise de instabilidade no teto das salas de aula; 

 

II. A intervenção, neste momento, passa necessariamente por uma solução temporária 

que garanta as condições de funcionamento para o ano letivo que terá início dentro 

de meses, impondo-se, ainda assim, uma intervenção definitiva no seguimento; 
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III. As Partes acordaram no sentido de o Município assegurar esta primeira solução, de 

caráter temporário e complementar, partilhando responsabilidades na solução 

definitiva. 

 

IV. Este acordo advém da necessidade reconhecida pelas Partes, já em 2009, de intervir 

na escola, necessidade essa que originou a assinatura do Acordo n.º 17/2009 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 220, de 12 de novembro de 2009, 

firmando-se ai o compromisso que as partes agora retomam, com o sentido renovado 

de segurança no juízo enquadrador da vontade então expressa pelas Partes em 

intervir nesta escola. 

 

CELEBRAM o presente Acordo de Colaboração (o “Acordo”) com base no disposto 

no número 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de dezembro, na sua redação 

atual, que estabelece o Regime de Celebração de Contratos-Programa, bem como no 

disposto no artigo 22.º-A da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, que 

aprova o Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, que se rege 

pelo seguinte clausulado: 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

O Acordo define as responsabilidades das partes para a intervenção de requalificação e 

ampliação da Escola básica de Camarate (a “Escola”), tendo em vista assegurar condições de 

normalidade no funcionamento das atividades letivas nos anos letivos 2021/2022 e seguintes. 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do Ministério da Educação 

1. Ao Ministério da Educação compete apoiar os órgãos de administração e gestão do 

Agrupamento de Escolas de Camarate – D. Nuno Álvares Pereira, no desenvolvimento 

regular das atividades letivas. 

2. O Ministério da Educação transfere para o Município no ano económico de 2023 o 

montante de  € 1.000.000 (um milhão de euros) a titulo de comparticipação nos encargos 
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com a empreitada de requalificação e ampliação da Escola, sem prejuízo do disposto no 

número 5 da Cláusula 5.ª. 

Cláusula 3.ª 

Competências da Câmara Municipal de Loures 

1. Ao Município compete: 

a) Assegurar a elaboração dos projetos de arquitetura e das especialidades para a 

ampliação, a construção de novo bloco de aulas, e requalificação, através dos arranjos 

exteriores envolventes; 

b) Obter todos os pareceres legalmente exigíveis; 

c) Assumir o encargo com a instalação, manutenção e remoção de instalações 

modulares provisórias (monoblocos) para aulas e instalações sanitárias, pelo tempo e 

com dimensão necessários até à conclusão da intervenção de construção do novo 

bloco de aulas; 

d) Assumir o encargo da empreitada de requalificação e ampliação da Escola básica de 

Camarate., no montante que exceda o valor previsto no número 2 da Cláusula 2.ª, 

resultante do valor de adjudicação; 

e) Assegurar a posição de dono da obra, lançando os procedimentos de acordo com os 

projetos aprovados pelos serviços do Ministério da Educação, adjudicar as obras nos 

termos previstos no Código dos Contratos Públicos, bem como garantir a 

fiscalização e a coordenação da empreitada. 

2. Do exercício das competências previstas no número anterior é dado constante e 

atualizado conhecimento ao Ministério da Educação. 

 

Cláusula 4.ª 

Despesas com as obras de requalificação e modernização da Escola 

O Ministério da Educação paga ao Município, por conta da boa execução da empreitada, o 

montante referido na Cláusula 2.ª, nº 2, com a receção dos autos de medição da empreitada, 

devidamente aprovados, dispondo aquele do prazo de 30 dias para proceder ao respetivo 

pagamento até ao limite deste montante. 
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Cláusula 5.ª 

Disposições finais e incumprimento 

1. As Partes encontram-se reciprocamente obrigadas a cumprir os deveres e direitos de 

consulta e informação, bem como de pronúncia sobre o eventual incumprimento do 

Acordo. 

2. O incumprimento por qualquer das Partes das suas obrigações constitui fundamento de 

resolução do Acordo pela outra Parte. 

3. O Acordo pode ser revogado, a todo o tempo, por acordo entre as Partes. 

4. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o incumprimento pelo Município das 

responsabilidades constantes da Cláusula 3.ª determina a resolução do presente acordo, 

não podendo este exigir, seja a que titulo for, compensação ou indemnização a pagar pelo 

Ministério da Educação por encargos em que tenha incorrido na sua execução ou por 

conta desta. 

5. No caso de ser exigido, por Lei, formalidade que impeça o cumprimento do disposto no 

número 2 da Cláusula 2.ª, será esta considerada como condição suspensiva dessa 

obrigação, comprometendo-se as Partes a diligenciar no sentido do seu preenchimento 

até ao final do ano de 2023. 

  

Cláusula 6.ª 

Prazo de vigência 

O presente contrato produz efeitos a partir da data da sua publicação em Diário da República 

e vigora até à receção da empreitada. 

 

Cláusula 7.ª 

Publicação 

Para efeitos do disposto no número 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de 

dezembro, fica o Município responsável pela remessa do Acordo para publicação na 2.ª série 

do Diário da República. 
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O presente Acordo de Colaboração é assinado em duplicado, destinando-se um exemplar ao Ministério da 

Educação e outro exemplar ao Município, considerando-se cada um destes como exemplar original e, no seu 

conjunto, o mesmo acordo. São ainda realizadas duas cópias para que seja dado conhecimento aos membros 

do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais. 

 

Lisboa, 19 de julho de 2021, 

 

 

A Secretária de Estado da Educação, 

 

 

 

(Inês Ramires) 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures, 

 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares) 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 339/2021 

 

 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ AFONSO 
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MINUTA 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

E 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ 

AFONSO 

 

ENTRE 

 

ESTADO PORTUGUÊS, através do Ministério da Educação, neste ato representado por 

S. Exa. a Secretária de Estado da Educação, Inês Pacheco Ramires Ferreira, adiante 

designado por “Ministério da Educação”, 

 

E 

 

MUNICÍPIO DE LOURES, neste ato representado por S. Exa. o Presidente da Câmara 

Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante designado por “Município”, 

 

Quando, em conjunto, referidas, designadas por “Partes”, 

 

CELEBRAM ENTRE SI o presente Acordo de Colaboração (o “Acordo”) com base 

no disposto no n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de dezembro, na sua 

redação atual, que estabelece o Regime de Celebração de Contratos-Programa, bem como 

no disposto no artigo 22.º-A da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, que 

aprova o Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, que se rege 

pelo seguinte clausulado: 
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MINUTA 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

1. O Acordo define as condições de transferência para o Município de competências para 

a elaboração do Projeto e intervenção de requalificação da Escola Secundária José 

Afonso. 

2. O objeto definido no número anterior cumpre o objetivo das Partes, de elegibilidade do 

Município, enquanto entidade beneficiária, nos termos e com os efeitos do disposto no 

artigo 39.º da Portaria n.º 60-C/2015, de 2 de março, na sua redação atual. 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do Ministério da Educação 

Ao Ministério da Educação compete: 

a) Apoiar, através da Direção de Serviços da Região de Lisboa da Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, a solicitação do Município, na definição do programa de 

intervenção de requalificação da Escola Secundária José Afonso, (o “Projeto”); 

b) Aprovar o programa funcional de referência para o Projeto, tendo em conta as 

necessidades e disponibilidades da Rede Escolar, depois de analisada a proposta da 

Comissão de Acompanhamento prevista no n.º 1 da Cláusula 4.ª; 

c) Dar parecer sobre os projetos de arquitetura e de especialidades para requalificação da 

Escola Secundária José Afonso. 

 

Cláusula 3.ª 

Competências do Município de Loures 

1. Ao Município compete: 

a) Assegurar a elaboração dos projetos de arquitetura e das especialidades para a 

requalificação do edificado e dos arranjos exteriores incluídos no perímetro da 

Escola; 

b) Solicitar os pareceres dos serviços do Ministério da Educação; 

c) Obter todos os pareceres legalmente exigíveis; 

d) Assumir e pagar o encargo com a elaboração do Projeto para a requalificação da 

Escola Secundária José Afonso; 
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MINUTA 

e) Garantir o financiamento do Projeto e o pagamento ao adjudicatário, através de 

dotações orçamentais inscritas, aprovadas e visadas nos termos legais. 

f) Proceder à contratação, prossecução e acompanhamento da empreitada, ficando o 

exercício desta competência dependente de aprovação da candidatura, mencionada 

no Considerando único, e celebração prévia de acordo nos termos do Decreto-Lei 

n.º 384/87, de 24 de dezembro, na sua redação atual. 

2. Do exercício das competências previstas no número anterior é dado conhecimento 

periódico ao Ministério da Educação. 

 

Cláusula 4.ª 

Acompanhamento, controlo, incumprimento e disposições finais 

1. Com a assinatura do Acordo é constituída uma Comissão de Acompanhamento 

composta por um representante do Ministério da Educação, designado pela Direção de 

Serviços da Região de Lisboa da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, um 

representante do Município, por este designado, e pelo Diretor do Agrupamento de 

Escolas José Afonso. 

2. O Acordo pode ser revogado, a todo o tempo, por acordo escrito e assinado entre as 

Partes. 

3. As Partes encontram-se reciprocamente obrigadas a cumprir os deveres e direitos de 

consulta e informação, bem como de pronúncia sobre o eventual incumprimento do 

Acordo. 

4. O incumprimento por qualquer das Partes das suas obrigações constitui fundamento de 

resolução do Acordo pela outra Parte. 

5. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o incumprimento pelo Município das 

responsabilidades constantes da Cláusula 3.ª determina a resolução do presente acordo, 

não podendo este exigir, compensação ou indemnização do Ministério da Educação por 

encargos em que tenha incorrido na sua execução ou por conta desta. 

6. Do Acordo não resulta qualquer obrigação de pagamento por parte do Ministério da 

Educação, sendo que a realização de despesa por parte do Município em execução deste 

acordo não equivale a despesa por conta da administração central ou de outros 

organismos da administração pública, sem prejuízo do convencionado em acordo a 

celebrar nos termos do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de dezembro, na sua redação atual. 
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MINUTA 

 

 

Cláusula 5.ª 

Prazo de vigência 

O presente contrato produz efeitos a partir da data da sua assinatura e vigora até à receção 

da empreitada. 

Cláusula 6.ª 

Publicação 

Fica o segundo outorgante responsável pela remessa para publicação na 2ª série do Diário da 

República do presente acordo. 

 

O presente Acordo de Colaboração é assinado em duplicado, destinando-se um exemplar ao Ministério da 

Educação e outro exemplar à Câmara Municipal de Loures, considerando-se cada um destes como exemplar 

original e, no seu conjunto, o mesmo acordo. São ainda realizadas duas cópias para que seja dado conhecimento 

aos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais. 

 

Lisboa, 19 de maio de 2021, 

 

 

A Secretária de Estado da Educação, 

 

 

 

(Inês Ramires) 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures, 

 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares) 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 340/2021 

 

 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA SANTA IRIA DE AZÓIA 
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MINUTA 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

E 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE SANTA IRIA 

DA AZÓIA 

 

ENTRE 

 

ESTADO PORTUGUÊS, através do Ministério da Educação, neste ato representado por 

S. Exa. a Secretária de Estado da Educação, Inês Pacheco Ramires Ferreira, adiante 

designado por “Ministério da Educação”, 

 

E 

 

MUNICÍPIO DE LOURES, neste ato representado por S. Exa. o Presidente da Câmara 

Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante designado por “Município”, 

 

Quando, em conjunto, referidas, designadas por “Partes”, 

 

CELEBRAM ENTRE SI o presente Acordo de Colaboração (o “Acordo”) com base 

no disposto no n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de dezembro, na sua 

redação atual, que estabelece o Regime de Celebração de Contratos-Programa, bem como 

no disposto no artigo 22.º-A da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, que 

aprova o Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, que se rege 

pelo seguinte clausulado: 
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MINUTA 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

1. O Acordo define as condições de transferência para o Município de competências para 

a elaboração do Projeto e intervenção de reabilitação da Escola Básica de Santa Iria da 

Azóia. 

2. O objeto definido no número anterior cumpre o objetivo das Partes, de elegibilidade do 

Município, enquanto entidade beneficiária, nos termos e com os efeitos do disposto no 

artigo 39.º da Portaria n.º 60-C/2015, de 2 de março, na sua redação atual. 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do Ministério da Educação 

Ao Ministério da Educação compete: 

a) Apoiar, através da Direção de Serviços da Região de Lisboa da Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, a solicitação do Município, na definição do programa de 

intervenção de reabilitação da Escola Básica de Santa Iria da Azóia, (o “Projeto”); 

b) Aprovar o programa funcional de referência para o Projeto, tendo em conta as 

necessidades e disponibilidades da Rede Escolar, depois de analisada a proposta da 

Comissão de Acompanhamento prevista no n.º 1 da Cláusula 4.ª; 

c) Dar parecer sobre os projetos de arquitetura e de especialidades para reabilitação da 

Escola Básica de Santa Iria da Azóia. 

 

Cláusula 3.ª 

Competências do Município de Loures 

1. Ao Município compete: 

a) Assegurar a elaboração dos projetos de arquitetura e das especialidades para a 

reabilitação do edificado, pavilhão desportivo e dos arranjos exteriores incluídos no 

perímetro da Escola; 

b) Solicitar os pareceres dos serviços do Ministério da Educação; 

c) Obter todos os pareceres legalmente exigíveis; 

d) Assumir e pagar o encargo com a elaboração do Projeto para a reabilitação da Escola 

Básica de Santa Iria da Azóia; 
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e) Garantir o financiamento do Projeto e o pagamento ao adjudicatário, através de 

dotações orçamentais inscritas, aprovadas e visadas nos termos legais. 

f) Proceder à contratação, prossecução e acompanhamento da empreitada, ficando o 

exercício desta competência dependente de aprovação da candidatura, mencionada 

no Considerando único, e celebração prévia de acordo nos termos do Decreto-Lei 

n.º 384/87, de 24 de dezembro, na sua redação atual. 

2. Do exercício das competências previstas no número anterior é dado conhecimento 

periódico ao Ministério da Educação. 

 

Cláusula 4.ª 

Acompanhamento, controlo, incumprimento e disposições finais 

1. Com a assinatura do Acordo é constituída uma Comissão de Acompanhamento 

composta por um representante do Ministério da Educação, designado pela Direção de 

Serviços da Região de Lisboa da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, um 

representante do Município, por este designado, e pelo Diretor do Agrupamento de 

Escolas de Santa Iria da Azóia. 

2. O Acordo pode ser revogado, a todo o tempo, por acordo escrito e assinado entre as 

Partes. 

3. As Partes encontram-se reciprocamente obrigadas a cumprir os deveres e direitos de 

consulta e informação, bem como de pronúncia sobre o eventual incumprimento do 

Acordo. 

4. O incumprimento por qualquer das Partes das suas obrigações constitui fundamento de 

resolução do Acordo pela outra Parte. 

5. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o incumprimento pelo Município das 

responsabilidades constantes da Cláusula 3.ª determina a resolução do presente acordo, 

não podendo este exigir, compensação ou indemnização do Ministério da Educação por 

encargos em que tenha incorrido na sua execução ou por conta desta. 

6. Do Acordo não resulta qualquer obrigação de pagamento por parte do Ministério da 

Educação, sendo que a realização de despesa por parte do Município em execução deste 

acordo não equivale a despesa por conta da administração central ou de outros 

organismos da administração pública, sem prejuízo do convencionado em acordo a 

celebrar nos termos do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de dezembro, na sua redação atual. 
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Cláusula 5.ª 

Prazo de vigência 

O presente contrato produz efeitos a partir da data da sua assinatura e vigora até à receção 

da empreitada. 

Cláusula 6.ª 

Publicação 

Fica o segundo outorgante responsável pela remessa para publicação na 2ª série do Diário da 

República do presente acordo. 

 

O presente Acordo de Colaboração é assinado em duplicado, destinando-se um exemplar ao Ministério da 

Educação e outro exemplar à Câmara Municipal de Loures, considerando-se cada um destes como exemplar 

original e, no seu conjunto, o mesmo acordo. São ainda realizadas duas cópias para que seja dado conhecimento 

aos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais. 

 

Lisboa, 19 de maio de 2021, 

 

 

A Secretária de Estado da Educação, 

 

 

 

(Inês Ramires) 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures, 

 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares) 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 341/2021 

 

 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MARIA VELEDA 
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MINUTA 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

E 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MARIA 

VELEDA 

 

ENTRE 

 

ESTADO PORTUGUÊS, através do Ministério da Educação, neste ato representado por 

S. Exa. a Secretária de Estado da Educação, Inês Pacheco Ramires Ferreira, adiante 

designado por “Ministério da Educação”, 

 

E 

 

MUNICÍPIO DE LOURES, neste ato representado por S. Exa. o Presidente da Câmara 

Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante designado por “Município”, 

 

Quando, em conjunto, referidas, designadas por “Partes”, 

 

CELEBRAM ENTRE SI o presente Acordo de Colaboração (o “Acordo”) com base 

no disposto no n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de dezembro, na sua 

redação atual, que estabelece o Regime de Celebração de Contratos-Programa, bem como 

no disposto no artigo 22.º-A da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, que 

aprova o Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, que se rege 

pelo seguinte clausulado: 
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MINUTA 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

1. O Acordo define as condições de transferência para o Município de competências para 

a elaboração do Projeto e intervenção de requalificação da Escola Básica Maria Veleda. 

2. O objeto definido no número anterior cumpre o objetivo das Partes, de elegibilidade do 

Município, enquanto entidade beneficiária, nos termos e com os efeitos do disposto no 

artigo 39.º da Portaria n.º 60-C/2015, de 2 de março, na sua redação atual. 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do Ministério da Educação 

Ao Ministério da Educação compete: 

a) Apoiar, através da Direção de Serviços da Região de Lisboa da Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, a solicitação do Município, na definição do programa de 

intervenção de requalificação da Escola Básica Maria Veleda, (o “Projeto”); 

b) Aprovar o programa funcional de referência para o Projeto, tendo em conta as 

necessidades e disponibilidades da Rede Escolar, depois de analisada a proposta da 

Comissão de Acompanhamento prevista no n.º 1 da Cláusula 4.ª; 

c) Dar parecer sobre os projetos de arquitetura e de especialidades para requalificação da 

Escola Básica Maria Veleda. 

 

Cláusula 3.ª 

Competências do Município de Loures 

1. Ao Município compete: 

a) Assegurar a elaboração dos projetos de arquitetura e das especialidades para a 

requalificação do edificado e dos arranjos exteriores incluídos no perímetro da 

Escola; 

b) Solicitar os pareceres dos serviços do Ministério da Educação; 

c) Obter todos os pareceres legalmente exigíveis; 

d) Assumir e pagar o encargo com a elaboração do Projeto para a requalificação da 

Escola Básica Maria Veleda; 

e) Garantir o financiamento do Projeto e o pagamento ao adjudicatário, através de 

dotações orçamentais inscritas, aprovadas e visadas nos termos legais. 
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f) Proceder à contratação, prossecução e acompanhamento da empreitada, ficando o 

exercício desta competência dependente de aprovação da candidatura, mencionada 

no Considerando único, e celebração prévia de acordo nos termos do Decreto-Lei 

n.º 384/87, de 24 de dezembro, na sua redação atual. 

2. Do exercício das competências previstas no número anterior é dado conhecimento 

periódico ao Ministério da Educação. 

 

Cláusula 4.ª 

Acompanhamento, controlo, incumprimento e disposições finais 

1. Com a assinatura do Acordo é constituída uma Comissão de Acompanhamento 

composta por um representante do Ministério da Educação, designado pela Direção de 

Serviços da Região de Lisboa da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, um 

representante do Município, por este designado, e pelo Diretor do Agrupamento de 

Escolas José Afonso. 

2. O Acordo pode ser revogado, a todo o tempo, por acordo escrito e assinado entre as 

Partes. 

3. As Partes encontram-se reciprocamente obrigadas a cumprir os deveres e direitos de 

consulta e informação, bem como de pronúncia sobre o eventual incumprimento do 

Acordo. 

4. O incumprimento por qualquer das Partes das suas obrigações constitui fundamento de 

resolução do Acordo pela outra Parte. 

5. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o incumprimento pelo Município das 

responsabilidades constantes da Cláusula 3.ª determina a resolução do presente acordo, 

não podendo este exigir, compensação ou indemnização do Ministério da Educação por 

encargos em que tenha incorrido na sua execução ou por conta desta. 

6. Do Acordo não resulta qualquer obrigação de pagamento por parte do Ministério da 

Educação, sendo que a realização de despesa por parte do Município em execução deste 

acordo não equivale a despesa por conta da administração central ou de outros 

organismos da administração pública, sem prejuízo do convencionado em acordo a 

celebrar nos termos do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de dezembro, na sua redação atual. 

 

 

 



   

4/4 

MINUTA 

Cláusula 5.ª 

Prazo de vigência 

O presente contrato produz efeitos a partir da data da sua assinatura e vigora até à receção 

da empreitada. 

Cláusula 6.ª 

Publicação 

Fica o segundo outorgante responsável pela remessa para publicação na 2ª série do Diário da 

República do presente acordo. 

 

O presente Acordo de Colaboração é assinado em duplicado, destinando-se um exemplar ao Ministério da 

Educação e outro exemplar à Câmara Municipal de Loures, considerando-se cada um destes como exemplar 

original e, no seu conjunto, o mesmo acordo. São ainda realizadas duas cópias para que seja dado conhecimento 

aos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais. 

 

Lisboa, 19 de maio de 2021, 

 

 

A Secretária de Estado da Educação, 

 

 

 

(Inês Ramires) 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures, 

 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares) 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 342/2021 

 

 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA LUÍS DE STTAU MONTEIRO 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

E 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA ESCOLA BÁSICA LUÍS 

DE STTAU MONTEIRO  

 

ENTRE 

 

ESTADO PORTUGUÊS, através do Ministério da Educação, neste ato representado por 

S. Exa. a Secretária de Estado da Educação, Inês Pacheco Ramires Ferreira, adiante 

designado por “Ministério da Educação”, 

 

E 

 

MUNICÍPIO DE LOURES, neste ato representado por S. Exa. o Presidente da Câmara 

Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante designado por “Município”, 

 

Quando, em conjunto, referidas, designadas por “Partes”, 

 

CELEBRAM ENTRE SI o presente Acordo de Colaboração (o “Acordo”) com base 

no disposto no n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de dezembro, na sua 

redação atual, que estabelece o Regime de Celebração de Contratos-Programa, bem como 

no disposto no artigo 22.º-A da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, que 

aprova o Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, que se rege 

pelo seguinte clausulado: 
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Cláusula 1.ª 

Objeto 

1. O Acordo define as condições de transferência para o Município de competências para 

a elaboração do Projeto e intervenção de construção do pavilhão desportivo da Escola 

Básica Luís de STTAU Monteiro . 

2. O objeto definido no número anterior cumpre o objetivo das Partes, de elegibilidade do 

Município, enquanto entidade beneficiária, nos termos e com os efeitos do disposto no 

artigo 39.º da Portaria n.º 60-C/2015, de 2 de março, na sua redação atual. 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do Ministério da Educação 

Ao Ministério da Educação compete: 

a) Apoiar, através da Direção de Serviços da Região de Lisboa da Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, a solicitação do Município, na definição do programa de 

intervenção de pavilhão desportivo da Escola Básica Luís de STTAU Monteiro , (o 

“Projeto”); 

b) Aprovar o programa funcional de referência para o Projeto, tendo em conta as 

necessidades e disponibilidades da Rede Escolar, depois de analisada a proposta da 

Comissão de Acompanhamento prevista no n.º 1 da Cláusula 4.ª; 

c) Dar parecer sobre os projetos de arquitetura e de especialidades para o pavilhão 

desportivo da Escola Básica Luís de STTAU Monteiro . 

 

Cláusula 3.ª 

Competências do Município de Loures 

1. Ao Município compete: 

a) Assegurar a elaboração dos projetos de arquitetura e das especialidades para a 

construção do pavilhão desportivo e arranjos exteriores incluídos no perímetro da 

Escola; 

b) Solicitar os pareceres dos serviços do Ministério da Educação; 

c) Obter todos os pareceres legalmente exigíveis; 

d) Assumir e pagar o encargo com a elaboração do Projeto para o pavilhão desportivo 

da Escola Básica Luís de STTAU Monteiro ; 
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e) Garantir o financiamento do Projeto e o pagamento ao adjudicatário, através de 

dotações orçamentais inscritas, aprovadas e visadas nos termos legais. 

f) Proceder à contratação, prossecução e acompanhamento da empreitada, ficando o 

exercício desta competência dependente de aprovação da candidatura, mencionada 

no Considerando único, e celebração prévia de acordo nos termos do Decreto-Lei 

n.º 384/87, de 24 de dezembro, na sua redação atual. 

2. Do exercício das competências previstas no número anterior é dado conhecimento 

periódico ao Ministério da Educação. 

 

Cláusula 4.ª 

Acompanhamento, controlo, incumprimento e disposições finais 

1. Com a assinatura do Acordo é constituída uma Comissão de Acompanhamento 

composta por um representante do Ministério da Educação, designado pela Direção de 

Serviços da Região de Lisboa da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, um 

representante do Município, por este designado, e pelo Diretor do Agrupamento de Luís 

de Sttau Monteiro. 

2. O Acordo pode ser revogado, a todo o tempo, por acordo escrito e assinado entre as 

Partes. 

3. As Partes encontram-se reciprocamente obrigadas a cumprir os deveres e direitos de 

consulta e informação, bem como de pronúncia sobre o eventual incumprimento do 

Acordo. 

4. O incumprimento por qualquer das Partes das suas obrigações constitui fundamento de 

resolução do Acordo pela outra Parte. 

5. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o incumprimento pelo Município das 

responsabilidades constantes da Cláusula 3.ª determina a resolução do presente acordo, 

não podendo este exigir, compensação ou indemnização do Ministério da Educação por 

encargos em que tenha incorrido na sua execução ou por conta desta. 

6. Do Acordo não resulta qualquer obrigação de pagamento por parte do Ministério da 

Educação, sendo que a realização de despesa por parte do Município em execução deste 

acordo não equivale a despesa por conta da administração central ou de outros 

organismos da administração pública, sem prejuízo do convencionado em acordo a 

celebrar nos termos do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de dezembro, na sua redação atual. 
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Cláusula 5.ª 

Prazo de vigência 

O presente contrato produz efeitos a partir da data da sua assinatura e vigora até à receção 

da empreitada. 

Cláusula 6.ª 

Publicação 

Fica o segundo outorgante responsável pela remessa para publicação na 2ª série do Diário da 

República do presente acordo. 

 

O presente Acordo de Colaboração é assinado em duplicado, destinando-se um exemplar ao Ministério da 

Educação e outro exemplar à Câmara Municipal de Loures, considerando-se cada um destes como exemplar 

original e, no seu conjunto, o mesmo acordo. São ainda realizadas duas cópias para que seja dado conhecimento 

aos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais. 

 

Lisboa, 19 de maio de 2021, 

 

 

A Secretária de Estado da Educação, 

 

 

 

(Inês Ramires) 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures, 

 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares) 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 343/2021 

 

 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA GASPAR CORREIA 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

E 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA GASPAR 

CORREIA 

 

ENTRE 

 

ESTADO PORTUGUÊS, através do Ministério da Educação, neste ato representado por 

S. Exa. a Secretária de Estado da Educação, Inês Pacheco Ramires Ferreira, adiante 

designado por “Ministério da Educação”, 

 

E 

 

MUNICÍPIO DE LOURES, neste ato representado por S. Exa. o Presidente da Câmara 

Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante designado por “Município”, 

 

Quando, em conjunto, referidas, designadas por “Partes”, 

 

CELEBRAM ENTRE SI o presente Acordo de Colaboração (o “Acordo”) com base 

no disposto no n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de dezembro, na sua 

redação atual, que estabelece o Regime de Celebração de Contratos-Programa, bem como 

no disposto no artigo 22.º-A da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, que 

aprova o Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, que se rege 

pelo seguinte clausulado: 
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Cláusula 1.ª 

Objeto 

1. O Acordo define as condições de transferência para o Município de competências para 

a elaboração do Projeto e intervenção de requalificação da Escola Básica Gaspar Correia. 

2. O objeto definido no número anterior cumpre o objetivo das Partes, de elegibilidade do 

Município, enquanto entidade beneficiária, nos termos e com os efeitos do disposto no 

artigo 39.º da Portaria n.º 60-C/2015, de 2 de março, na sua redação atual. 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do Ministério da Educação 

Ao Ministério da Educação compete: 

a) Apoiar, através da Direção de Serviços da Região de Lisboa da Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, a solicitação do Município, na definição do programa de 

intervenção de requalificação da Escola Básica Gaspar Correia, (o “Projeto”); 

b) Aprovar o programa funcional de referência para o Projeto, tendo em conta as 

necessidades e disponibilidades da Rede Escolar, depois de analisada a proposta da 

Comissão de Acompanhamento prevista no n.º 1 da Cláusula 4.ª; 

c) Dar parecer sobre os projetos de arquitetura e de especialidades para requalificação da 

Escola Básica Gaspar Correia. 

 

Cláusula 3.ª 

Competências do Município de Loures 

1. Ao Município compete: 

a) Assegurar a elaboração dos projetos de arquitetura e das especialidades para a 

requalificação do edificado e dos arranjos exteriores incluídos no perímetro da 

Escola; 

b) Solicitar os pareceres dos serviços do Ministério da Educação; 

c) Obter todos os pareceres legalmente exigíveis; 

d) Assumir e pagar o encargo com a elaboração do Projeto para a requalificação da 

Escola Básica Gaspar Correia; 

e) Garantir o financiamento do Projeto e o pagamento ao adjudicatário, através de 

dotações orçamentais inscritas, aprovadas e visadas nos termos legais. 
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f) Proceder à contratação, prossecução e acompanhamento da empreitada, ficando o 

exercício desta competência dependente de aprovação da candidatura, mencionada 

no Considerando único, e celebração prévia de acordo nos termos do Decreto-Lei 

n.º 384/87, de 24 de dezembro, na sua redação atual. 

2. Do exercício das competências previstas no número anterior é dado conhecimento 

periódico ao Ministério da Educação. 

 

Cláusula 4.ª 

Acompanhamento, controlo, incumprimento e disposições finais 

1. Com a assinatura do Acordo é constituída uma Comissão de Acompanhamento 

composta por um representante do Ministério da Educação, designado pela Direção de 

Serviços da Região de Lisboa da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, um 

representante do Município, por este designado, e pelo Diretor do Agrupamento de 

Escolas de Portela e Moscavide. 

2. O Acordo pode ser revogado, a todo o tempo, por acordo escrito e assinado entre as 

Partes. 

3. As Partes encontram-se reciprocamente obrigadas a cumprir os deveres e direitos de 

consulta e informação, bem como de pronúncia sobre o eventual incumprimento do 

Acordo. 

4. O incumprimento por qualquer das Partes das suas obrigações constitui fundamento de 

resolução do Acordo pela outra Parte. 

5. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o incumprimento pelo Município das 

responsabilidades constantes da Cláusula 3.ª determina a resolução do presente acordo, 

não podendo este exigir, compensação ou indemnização do Ministério da Educação por 

encargos em que tenha incorrido na sua execução ou por conta desta. 

6. Do Acordo não resulta qualquer obrigação de pagamento por parte do Ministério da 

Educação, sendo que a realização de despesa por parte do Município em execução deste 

acordo não equivale a despesa por conta da administração central ou de outros 

organismos da administração pública, sem prejuízo do convencionado em acordo a 

celebrar nos termos do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de dezembro, na sua redação atual. 
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Cláusula 5.ª 

Prazo de vigência 

O presente contrato produz efeitos a partir da data da sua assinatura e vigora até à receção 

da empreitada. 

Cláusula 6.ª 

Publicação 

Fica o segundo outorgante responsável pela remessa para publicação na 2ª série do Diário da 

República do presente acordo. 

 

O presente Acordo de Colaboração é assinado em duplicado, destinando-se um exemplar ao Ministério da 

Educação e outro exemplar à Câmara Municipal de Loures, considerando-se cada um destes como exemplar 

original e, no seu conjunto, o mesmo acordo. São ainda realizadas duas cópias para que seja dado conhecimento 

aos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais. 

 

Lisboa, 19 de maio de 2021, 

 

 

A Secretária de Estado da Educação, 

 

 

 

(Inês Ramires) 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures, 

 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares) 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 344/2021 

 

 

 

PROTOCOLOS 

 

CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO 

PERMANENTE 

 

ENTRE  

 

O MUNICÍPIO DE LOURES, 

E 

AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL 

E 

 ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BUCELAS 

= /= 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAMARATE 

=/= 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SACAVÉM 

 

 

































 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 346/2021 

 

 

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA EXCECIONAL DE APOIO ÀS EMPRESAS 

AFETADAS DIRETAMENTE PELA OBRA DE REGULARIZAÇÃO FLUVIAL DAS ÁGUAS 

RESIDUAIS DA RIBEIRA DO PRIOR VELHO E CONTROLO DE CHEIAS NA BAIXA DE 

SACAVÉM 
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Anexo I 

 

Normas de Participação no 

Programa Excecional de Apoio às Empresas afetadas  

diretamente pela obra de regularização fluvial das águas residuais da  

ribeira do Prior Velho e controlo de cheias na baixa de Sacavém 

 

Norma 1ª 

 

Objeto e âmbito 

 

1. O Programa Excecional de Apoio às Empresas afetadas diretamente pela obra de 

regularização fluvial das águas residuais da ribeira do Prior Velho e controlo de cheias na 

baixa de Sacavém (doravante Programa Excecional de Apoio) visa fazer face às obras de 

regularização fluvial das águas residuais da ribeira do Prior Velho e controlo de cheias na 

baixa de Sacavém; 

2. São elegíveis todas as atividades económicas implantadas na cartografia no anexo II, 

excetuando a secção K – Atividades financeiras e seguros nos termos da classificação 

portuguesas das atividades económicas revisão 3. 

 

Norma 2ª 

Montante e reembolso 

1. O apoio previsto visa comparticipar em 50% as despesas do IMI, referente ao ano de 2019, 

e as de eletricidade, comunicações, seguros, gás e rendas, referente ao período de 1 julho 

a 31 de dezembro de 2020; 

2. O Programa Excecional de Apoio consubstancia-se num apoio financeiro não 

reembolsável, em função das despesas de funcionamento atrás descritas, até ao limite 

máximo de 3.000,00€ (três mil euros), por atividade económica. 

 

Norma 3ª 

Adesão 

1. O pedido de comparticipação deverá ser solicitado via requerimento, de acordo com a 

minuta anexa a estas Normas, dirigido ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures;  

2. Ao requerimento deverão ser anexados o IBAN, as cópias da fatura e comprovativos de 

pagamento de acordo com as despesas constantes do n.º 1 da Noma 2ª, e cópia da 

certidão permanente / início de atividade; 
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3. O pedido de comparticipação deverá ser efetuado para o email: apoiosacavem_dei@cm-

loures.pt. 

4. O município pode solicitar às entidades aderentes quaisquer informações ou documentos 

complementares necessários para efeitos da análise da candidatura de apoio, incluindo a 

apresentação dos originais de quaisquer documentos instruídos por meio de reprodução, 

devendo os interessados prestá-los, no prazo razoável que lhe seja fixado, sob pena do 

indeferimento da comparticipação requerida. 

 

Norma 4ª 

Vigência  

Os pedidos de comparticipação ao Programa Excecional de Apoio deverão ser formalizados até 

31 de agosto de 2021; 

Os pedidos de comparticipação serão considerados por ordem de entrada até se esgotar a 

verba atribuída.  

Norma 5ª 

Omissões  

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

Programa Excecional de Apoio serão decididas por despacho do Presidente da Câmara. 

 

Norma 10ª 

Falsas Declarações e Incumprimento  

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

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

âmbito deste Programa Excecional de Apoio, para além de eventual procedimento civil e 

criminal, a cessação imediata do apoio e a devolução integral das quantias recebidas 

indevidamente, acrescida dos juros legais. 

Norma 11ª 

Tratamento de dados pessoais 
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1. O Município, na sua qualidade de Responsável pelo Tratamento, procede ao tratamento 

dos dados pessoais dos participantes e interessados em aderir ao “Programa Excecional de 

Apoio às Empresas afetadas diretamente pela obra de regularização fluvial das águas 

residuais da ribeira do Prior Velho e controlo de cheias na baixa de Sacavém”, nos termos 

destas Normas de Participação e nos termos da política de proteção de dados acessível em 

www.cm-loures.pt; 

2. A Ficha de Informação sobre Tratamento de Dados Pessoais nos “Novos Mecanismos” está 

disponível em qualquer Balcão de Atendimento do Município, sendo disponibilizada a 

todos os candidatos ou interessados cujos dados são objeto tratamento no momento da 

recolha do consentimento; 

3. Todos os titulares de dados podem exercer os seus direitos de informação, de reclamação 

ou de proteção de dados, designadamente os direitos de acesso, retificação, oposição, 

limitação de tratamento, portabilidade ou apagamento, através de pedido de exercício 

desses direitos formulado ao Encarregado da Proteção de Dados através do email 

protecaodedados@cm-loures.pt ou, presencialmente, através do preenchimento do 

formulário de exercício de direitos disponível em qualquer Balcão de Atendimento do 

Município; 

4. Em caso de ocorrência de incidentes de violação de dados, qualquer interessado ou titular 

dos dados pode comunicar esse incidente ao Encarregado da Proteção de Dados através 

do email protecaodedados@cm-loures.pt ou, presencialmente, através do preenchimento 

do formulário de comunicação de incidentes disponível também em qualquer Balcão de 

Atendimento; 

5. Os titulares dos dados têm ainda o direito a apresentar reclamação diretamente à 

autoridade de controlo,  devendo, nessa situação, contactar a Comissão Nacional de 

Proteção de Dados.  

 

Anexos: 

Cartografia com a delimitação da área abrangida pela obra de regularização fluvial das águas 

residuais da ribeira do Prior Velho e controlo de cheias na baixa de Sacavém; 

Minuta de requerimento.    



Exmo. Sr. Presidente, da  

Câmara Municipal de Loures 

Dr. Bernardino Soares 

 

Sacavém, ____ de _______________ de 2021 

 

Assunto: Programa Excecional de Apoio às Empresas afetadas diretamente pela obra de 

regularização fluvial das águas residuais da ribeira do Prior Velho e controlo de cheias na baixa 

de Sacavém 

 

Exmo. Sr. Presidente, da Câmara Municipal de Loures, 

Dr. Bernardino Soares 

 

______________________________________________, na qualidade de empresário, com o 

NIPC/NIF _________________________, e CAE ___________, usufrutuário do estabelecimento 

_____________________________________________________________ sito em rua/praceta 

__________________________________________________________________________. 

Vem pelo presente requerer a V. Exa. a comparticipação de 50% do valor total das faturas de 

IMI, referente ao ano de 2019, e as de eletricidade, comunicações, seguros, gás e rendas 

referente ao período de 1 de julho a 31 de dezembro de 2020. 

Manifesto total disponibilidade para os esclarecimentos que venham a ser considerados 

necessários, através do contacto telefónico __________________ e o correio eletrónico 

______________________________. 

Atentamente. 

Pede deferimento; 

______________________________________ 

Declaro, sob compromisso de honra, para os devidos efeitos que: 

� A sua representada não se encontra em situação de incumprimento relativamente a 

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

Autoridade Tributária; 



� Tomei conhecimento das Normas de Participação Programa Excecional de Apoio às 

Empresas afetadas diretamente pela obra de regularização fluvial das águas residuais 

da ribeira do Prior Velho e controlo de cheias na baixa de Sacavém; 

� Estou consciente de que o tratamento dos dados pessoais é realizado para efeitos de 

adesão ao Programa Loures Vale Mais e ao Programa Oferta de Experiências, com base 

no cumprimento de obrigações legais, nos termos gerais da Política de Proteção de 

Dados do Município e nos termos específicos da Ficha de Informação sobre Tratamento 

de Dados nesse Programa que me foi disponibilizada, estando estes termos acessíveis 

nos Balcões de Atendimento do Município. Estou ainda consciente de que posso exercer 

os direitos de proteção de dados contactando com o Encarregado da Proteção de Dados 

através do endereço protecaodedados@cm-loures.pt. 

 

Em anexo: 

1. IBAN 

2. Cópias das faturas emitidas entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2020; 

3. Cópias dos respetivos comprovativos de pagamento; 

4. Cópia da certidão permanente / inicio de atividade 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 354/2021 

 

 

 

PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DE “MONUMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL” 

 

DO  

 

MONUMENTO DOS “MORTOS DA GRANDE GUERRA”  

 

































 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 355/2021 

 

DELIMITAÇÃO DA “UNIDADE DE EXECUÇÃO Nº 1 DA QUINTA DO FOGE AO VENTO” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNHO 

2021 

D.P.U. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE DE EXECUÇÃO 1 QT.ª FOGE AO VENTO UNIDADE DE EXECUÇÃO 1 QT.ª FOGE AO VENTO UNIDADE DE EXECUÇÃO 1 QT.ª FOGE AO VENTO UNIDADE DE EXECUÇÃO 1 QT.ª FOGE AO VENTO ----    ANLORBELANLORBELANLORBELANLORBEL            

TERMOS DE REFERÊNCIA 



                    

 UNIDADE EXECUÇÃO 1  ANLORBEL    TERMOS DE REFERÊNCIA 

Câmara Municipal de Loures / Departamento de Gestão e Planeamento Urbanístico / Divisão de Planeamento Urbanístico      Página | 2 

 

 

 

 

(página em branco) 

  



                    

 UNIDADE EXECUÇÃO 1  ANLORBEL    TERMOS DE REFERÊNCIA 

Câmara Municipal de Loures / Departamento de Gestão e Planeamento Urbanístico / Divisão de Planeamento Urbanístico      Página | 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COORDENAÇÃO GERAL: 

Vereador, engenheiro Tiago Matias 

Diretor do DPGU, arquiteto Luís Carvalho 

Chefe de Divisão, arquiteta Ana Paula Félix 

 

EQUIPA TÉCNICA: 

Pedro Arrabaça, arquiteto 

Rita Trincheiras, arquiteta 

Ana Lúcia Quinta, arquiteta paisagista 

Amélia Silva, engenheira 

Paulo Alexandre Moura, desenhador 

Zélia Serra, apoio administrativo 
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1 INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL 

Tendo em vista uma correta reestruturação do território e atendendo à ausência de Plano de Pormenor 

para a área em causa, a pretensão traduz-se na delimitação de uma unidade de execução para uma parte 

do território integrada na unidade operativa de planeamento e gestão de Loures - UOPG C e na subunidade 

operativa de planeamento e gestão de Frielas - SUOPG 11, conforme determina o Regulamento do Plano 

Diretor Municipal de Loures (RPDM) na sua forma de execução.  

Nos termos do disposto no artigo 149.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 

na sequência do pedido com o n.º de registo URB.123.21351, o proprietário de uma parcela de terreno sita 

na União das Freguesias de St.º António dos Cavaleiros e Frielas, no Concelho de Loures, pretende legalizar 

as instalações da empresa onde se localizam. 

Para o efeito, decorrendo igualmente do previsto no artigo 60.º do RPDM, considerando que a pretensão 

se insere em solo urbanizado, na ausência de plano de pormenor, o licenciamento de operações 

urbanísticas, nas áreas a reestruturar, deve ser precedido 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 e, 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. 

 

 

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 UOPG 

e SUOPG com objetivos delineados para a sua concretização, compreendendo áreas a sujeitar a plano de 

urbanização, de pormenor ou a unidades de execução. 

Em concordância com os termos definidos no artigo 148.º do RJIGT, conforme o disposto no n.º 3 do artigo 

191º do RPDM, a área de intervenção dos planos de urbanização, dos planos de pormenor e das unidades 

de execução pode corresponder a uma SUOPG ou parte desta, podendo igualmente sobrepor-se a duas ou 

mais SUOPG que, no caso, se constitui como parte da SUOPG 11 – Frielas. 

Para a área referida foi delimitada uma área de estudo de enquadramento à delimitação de unidades de 

execução, que abrange uma superfície de 2,18 ha, englobando a totalidade do solo urbanizado afeto a 

espaços de atividades económicas, de indústria e terciário a reestruturar e, ainda, a área afeta a espaços 

verdes, verdes de proteção e enquadramento contíguas à faixa de proteção da Autoestrada A8. A ligação 

viária à mesma é feita a Sul a partir da EN 250, e a Rua 1.º de Maio é a via de distribuição/acesso às 

atividades económicas existentes. A saída é feita a Norte e acede ao nó de IKEA/Frielas/acesso à A8, pelo 

do CM 1311.  

A delimitação de uma unidade de execução (UE) para a Quinta do Foge ao Vento, como instrumento de 

execução do PDM, justifica-se pela necessidade de assegurar a reestruturação desta área do território, 
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consolidada e, atualmente, desarticulada com o risco ao uso de solo associado. Esta delimitação 

compreende seis parcelas de terreno distintas, estabilizadas a nível de cadastro e ocupadas com a função 

prevista em RPDM. 

Deve a mesma unidade de execução cumprir todas as orientações definidas no presente documento, no 

âmbito do seu desenvolvimento e concretização aquando da elaboração dos projetos da respetiva 

operação urbanística. 

 

 

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  

CARTA DE ORDENAMENTO Planta de Classificação e Qualificação do Solo 

A área a delimitar está classificada pelo PDM em solo urbano (1,30 ha), distribuído entre solo urbanizado 

afeto a espaços de atividades económicas, de indústria e terciário a reestruturar [1], 10.108,50 m2, e ainda 

a espaços verdes, verde de proteção e enquadramento [2], 2.903,10 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As categorias de espaço abrangidas pela área de estudo estão regulamentadas da seguinte forma: 

 Solo urbanizado - espaços de atividades económicas - de indústria e terciário a reestruturar 

Solo Urbanizado  
Artigo 59.º  
Âmbito e Identificação  

1 

2 

EXTRATO DA CARTA DE ORDENAMENTO – CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SOLO 
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1 – O solo urbanizado corresponde ao solo que se encontra dotado de infraestruturas urbanas e é servido por 
equipamentos de utilização coletiva.  
2 – O solo urbanizado integra as seguintes categorias funcionais:  
a) Espaços residenciais;  
b) Espaços de atividades económicas;  
c) Espaços de uso especial;  
d) Espaços verdes.  

 
Artigo 60.º  
Princípio Geral  
1 – A Câmara Municipal pode, por iniciativa própria, delimitar uma unidade de execução em área consolidada, 
quando haja interesse na estruturação ou reestruturação urbana de uma determinada área, nomeadamente, por 
respeito a aspetos de morfologia urbana, definição de de ligações entre redes urbanas, a concretização 
infraestruturas gerais, equipamentos, espaços verdes eliminação de focos de degradação, ou promoção da 
coesão socio-territorial.  
2 – Nas áreas a reestruturar, os planos de urbanização e os planos de pormenor têm de prever mecanismos de 
coordenação e programação do solo, tendo em vista o cumprimento dos objetivos estabelecidos no RPDMLoures.  
3 – Na ausência de plano de pormenor, o licenciamento de operações urbanísticas, nas áreas a reestruturar, 
deve ser precedido de delimitação de unidade de execução, tendo em vista uma correta reestruturação do 
território, seguindo os princípios enunciados no número 1.  
4 – Excetuam-se do número anterior as áreas que se encontram abrangidas pelo regime excecional para a 
reconversão urbanísticas das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), que não prejudiquem os princípios 
enunciados no número 1, depois de assegurada a análise integrada do tecido a reestruturar e legalizar.  
5 – Excetuam-se ainda do n.º 3 as situações em que a Camara Municipal considere que as operações urbanísticas 
não desvirtuam os objetivos do espaço a reestruturar e se enquadrem nos seguintes casos:  
a) Obras de conservação e de alteração;  
b) Situações de colmatação entre edifícios preexistentes a manter;  
c) Quando a operação urbanística diga respeito a parcelas situadas em contiguidade com o espaço consolidado;  
d) Situações de uma única operação urbanística, da iniciativa de um proprietário ou de vários, que abranja a 
totalidade do polígono qualificado como espaço a reestruturar.  

 
Espaços de Atividades Económicas  
Artigo 74.º 
Âmbito e Identificação 

Os espaços de atividades económicas integram as seguintes subcategorias: 
a) Consolidadas de indústria e terciário; 
b) Consolidadas terciárias; 
c) Indústria e terciário a reestruturar; 
d) Terciárias a reestruturar; 
e) Mistas a reestruturar 
 
Artigo 75.º  
Princípio Geral  
1 – As atividades económicas a instalar nas áreas confinantes com o espaço urbano consolidado habitacional têm 
de prever, sempre que se justifique, medidas de mitigação dos impactos negativos gerados para os usos já 
instalados e licenciados. 
 
Indústria e Terciário a Reestruturar  
Artigo 82.º 
Âmbito, 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.  

 
Artigo 83.º 
Usos 

Nas áreas de indústria e terciário a reestruturar aplicam-se os usos definidos no artigo 77.º. 
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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 84.º 
Regime de Edificabilidade 
1 – Nestas áreas aplica-se o regime de edificabilidade definido no artigo 78.º.  
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 caráter 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; 
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. 

 

 Solo urbanizado - espaços verdes – verde de proteção e enquadramento 

 

Espaços Verdes  

Artigo 101.º  

Âmbito e Identificação  
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1 – Os espaços verdes integram a estrutura ecológica urbana, assumindo fundamentalmente funções de 
equilíbrio e descompressão do sistema urbano.  
2 – Estas áreas visam assegurar a proteção dos sistemas naturais, a regulação climática e o suporte ao recreio e 
lazer, indispensáveis ao equilíbrio ecológico do sistema urbano e à qualidade de vida da população.  
3 – Os espaços verdes integram as seguintes subcategorias:  
a) Verde de proteção e enquadramento;  
b) Verde de recreio e lazer;  
c) Verde misto.  

 

Verde de Proteção e Enquadramento  

Artigo 102.º 

Âmbito e Objetivos 

1 — As áreas destinadas a verde de proteção e enquadramento visam funções de proteção a recursos naturais, 

de transição entre os espaços rural e urbano e de enquadramento a infraestruturas urbanas às quais está 

associado um regime legal non aedificandi. 

2 — Qualquer intervenção nestas áreas deve respeitar o definido no n.º 3 do artigo 30.º e, quando compreendam 

cursos de água, adotar medidas de conservação, reabilitação e soluções que contribuam para a redução dos riscos 

de inundação, designadamente bacias de retenção ou amortecimento de cheias. 

 

Artigo 103.º 

Usos 

1 — Nestas áreas, sem prejuízo do regime legal da REN ou de outras servidões e restrições de utilidade pública 

aplicáveis, é permitida a construção de pequenos equipamentos de recreio e lazer não cobertos, mobiliário urbano 

e pequenas unidades de restauração e de bebidas e outros serviços de apoio complementares. 

2 — Consideram-se pequenas unidades de restauração e de bebidas, as que não ultrapassem 100 m2 de superfície 

de pavimento. 

 

Artigo 104.º 

Regime de Edificabilidade 

1 — As intervenções referidas no artigo anterior só são admitidas mediante projeto de espaço público, em área 

delimitada pela Câmara Municipal, sendo obrigatório respeitar o índice de permeabilidade mínimo de 0,80. 

2 — Excecionalmente, nestas áreas poderão ser admitidas legalizações de construções, anteriores a 1999, 

mediante parecer favorável da entidade de tutela da respetiva servidão. 

 

 

 

 

3.2 

CARTA DE ORDENAMENTO Planta de Estrutura Patrimonial   

A área a delimitar não integra valores patrimoniais identificados.            

3.3 

CARTA DE ORDENAMENTO Planta de Estrutura Ecológica Municipal 

A área a delimitar está afeta à estrutura ecológica municipal, nível nacional e internacional [3] e a nível 

local, à estrutura ecológica urbana [4] correspondente à área classificada como espaços verdes de proteção 

e enquadramento e, ainda, às áreas vitais [5].  
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Estas áreas são regulamentadas da seguinte forma: 

Nível Nacional e Internacional  

Artigo 167.º  

Âmbito e Identificação  

1 – A estrutura ecológica de nível nacional e internacional integra as áreas que constituem o suporte dos sistemas 

ecológicos fundamentais e os recursos naturais indispensáveis à sustentabilidade do território, sendo a sua proteção 

conferida por instrumentos de ordenamento do território de nível nacional e internacional.  

2 – O nível nacional e internacional compreende os solos afetos:  

a) À Reserva Agrícola Nacional (RAN);  

b) À Reserva Ecológica Nacional (REN);  

c) Ao Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN).  

3 – As áreas integradas na RAN, REN e Plano Setorial da Rede Natura 2000 estão identificadas nas cartas de 

condicionantes da RAN e da REN, referidas no artigo 8.º do RPDMLoures, aplicando-se os respetivos regimes jurídicos.  

 

Nível Local  

Artigo 169.º  

Âmbito e Identificação  

1 – A estrutura ecológica de nível local compreende as ocorrências naturais que, complementarmente aos níveis 

superiores da Estrutura Ecológica Municipal, contribuem para a sustentabilidade do território, para a qualificação do 

carácter da Paisagem do Município de Loures e para uma melhor identidade do mesmo.  

2 – O nível local compreende os solos afetos:  

a) Aos Valores Naturais; i. Património geomorfológico  

ii. Vegetação natural e seminatural  

iii. Solos de elevado valor ecológico;  

 
b) À Estrutura Ecológica Urbana;  

c) Às Áreas Vitais;  

d) Às Ligações / Corredores Vitais;  

e) À Região Demarcada do Vinho de Bucelas.  

 

 

3 

5 4 

EXTRATO DA CARTA DE ORDENAMENTO – ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 
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Artigo 171.º 

Estrutura Ecológica Urbana 

1 — A Estrutura Ecológica Urbana visa implementar uma rede de espaços verdes fundamental ao funcionamento e 

qualificação ambiental do sistema urbano. 

2 — A morfologia das áreas que integram a Estrutura Ecológica Urbana é definida e regulada no âmbito dos planos de 

pormenor, das unidades de execução e nas operações urbanísticas que compreendam intervenção nestas áreas. 

3 — A Estrutura Ecológica Urbana, sempre que abrangida por planos de urbanização e planos de pormenor e unidades 

de execução é identificada nos vários níveis, componentes e tipologias e regulamentados os seus conteúdos 

programáticos e funcionais, devendo, sempre que possível, integrar uma estrutura contínua. 

 

Artigo 172.º  

Áreas Vitais  

1 – As Áreas Vitais correspondem aos espaços livres considerados vitais para a qualificação e estruturação urbana.  

2 – Qualquer intervenção nas áreas vitais deve observar a proteção dos recursos, valores e sistemas naturais 

identificados na Carta da Estrutura Ecológica Municipal. 

 

3.4 

CARTA DE ORDENAMENTO Planta de Riscos ao Uso de Solo I 

A área a delimitar é abrangida a Poente, por Riscos Naturais ao nível da hidrologia, por zonas ameaçadas 

pelas cheias, na categoria de zonas de ocupação edificada condicionada do tipo II (ZOEC II) [6], e ao nível 

da geodinâmica, em parte por instabilidade de vertentes [7] e no seu todo por risco sísmico muito elevado 

[8]. 

 

 

Estas áreas estão regulamentadas da seguinte forma: 

Riscos Naturais  
 
Hidrologia  
Zonas Ameaçadas pelas Cheias  

Artigo 175.º  

EXTRATO DA CARTA DE ORDENAMENTO – RISCOS I 

6 

8 

7 



                    

 UNIDADE EXECUÇÃO 1  ANLORBEL    TERMOS DE REFERÊNCIA 

Câmara Municipal de Loures / Departamento de Gestão e Planeamento Urbanístico / Divisão de Planeamento Urbanístico      Página | 14 

 

Critérios de Zonamento  

1 – O zonamento e critérios de risco aplicáveis às zonas ameaçadas pelas cheias foram estabelecidos em função do tipo 

de uso de solo e das características das ondas de inundação, sem prejuízo do disposto no Regime Jurídico da Reserva 

Ecológica Nacional, traduzindo-se em três categorias:  

a) ZOEP (Zonas de Ocupação Edificada Proibida);  

b) ZOEC – I (Zonas de Ocupação Edificada condicionada do Tipo I); 

 c) ZOEC – I I (Zonas de Ocupação Edificada condicionada do Tipo II).  

2 – As áreas acima referidas podem ser desafetadas e reclassificadas desde que, sejam implementadas obras de 

regularização fluvial e defesa contra cheias e/ou outras; com a alteração e minimização dos riscos e vulnerabilidades 

ao fenómeno das cheias, devendo ser demonstrado, neste caso, que existiram obras de correção hidráulica, licenciadas 

pela entidade competente, que demonstrem inequivocamente que as situações a que se referem podem resistir aos 

riscos previsíveis e que não põem em perigo a segurança de pessoas e bens.  

3 – As obras de correção hidráulica referidas no n.º 2 apenas serão admissíveis quando esteja em causa a segurança de 

pessoas e bens em ocupações existentes e não para viabilizar novas ocupações.  

4 – Admite-se a instalação de construções ligeiras de apoio a usos de recreio e lazer com funções de informação, 

sensibilização e educação ambiental ou de promoção da atividade agrícola, bem como de atividades complementares, 

implantadas sobre estacaria e dotadas de acessos pedonal e ciclável, conforme projeto a aprovar pela entidade 

competente.  

5 – Os proprietários das construções existentes que optem pela relocalização da construção e procedam à demolição 

do edificado podem vir a beneficiar do disposto no n.º 2 do artigo 15.º. 

 

Artigo 176.º  

Zonas de Ocupação Edificada Proibida (ZOEP)  

1 – Nas ZOEP não são permitidas novas edificações assim como todas as obras suscetíveis de constituir obstrução à 

livre passagem das águas.  

2 – Nas construções existentes podem ser permitidas obras de conservação ou beneficiação, desde que implementadas 

medidas especiais de proteção, em especial as referentes à segurança de instalações e equipamentos elétricos e 

fornecimento e distribuição de gás, desde que obedeçam ao disposto no artigo 186.º.  

3 – Exceciona-se do referido nos números anteriores, a área de jurisdição afeta ao Porto de Lisboa, relativamente a 

instalações, equipamentos, e infraestruturas portuárias.  

 

Artigo 178.º  

Zonas de Ocupação Edificada Condicionada do Tipo II (ZOEC-II)  

1 – Nas edificações existentes, anteriores à entrada em vigor do RPDM, são permitidas legalizações, obras de alteração, 

ampliação ou conservação quando sirvam de complemento às atividades já aí instaladas, desde que obedeçam ao 

disposto no artigo 179.º.  

2 – Nas zonas de estacionamento existentes são permitidas obras de conservação, alteração ou ampliação, quando 

constituam complemento indispensável a esta atividade, e desde que obedeçam ao disposto no artigo 181.º.  

3 – Excecionalmente, na ZOEC-II é permitido o licenciamento de novas obras em espaços intercalares do tecido urbano, 

desde que constituam complemento indispensável das edificações existentes e estejam em áreas consolidadas.  

4 – As obras referidas no número anterior deverão obedecer ao estipulado nos artigos 179.º a 181.º.  

 

Artigo 179.º  

Normas de Edificabilidade e Construção  

1 – Nas obras de alteração, conservação e ampliação de construções existentes e no licenciamento de novas construções 

deverá ser tida em consideração a garantia de que não são afetadas, entre outras: 

a) As condições de funcionalidade da corrente, o escoamento e o espraiamento de cheia;  

b) A segurança de obras marginais ou transposição dos leitos e margens.  

2 – É interdita a construção de caves em edifícios existentes objeto de obras de remodelação e/ou ampliação.  

3 – No caso de ampliações de edificações existentes, o respetivo projeto deverá justificar devidamente a dimensão da 

ampliação, não podendo implicar um aumento da área de construção nas zonas implantadas abaixo da cota atingida 

pela cheia centenária.  
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4 – Nas ampliações dever-se-á privilegiar a construção ligeira sobrelevada, sobre estacaria, que salvaguarde um 

afastamento mínimo de 0,50 m em relação ao nível atingido pela água aquando da ocorrência da cheia centenária.  

5 – As drenagens e infraestruturas de saneamento das edificações existentes deverão ser ligadas à rede geral, ou optar 

por soluções que garantam a inexistência de infiltrações no subsolo.  

 

Artigo 180.º  

Novas Edificações  

As novas edificações deverão obedecer aos seguintes requisitos:  

a) As cotas dos pisos inferiores dos edifícios a construir deverão ser sempre superiores às cotas previstas para a cheia 

centenária, devendo este requisito ser expressamente referido no respetivo processo de licenciamento;  

b) As drenagens e infraestruturas de saneamento das edificações deverão ser ligadas à rede geral, ou optar por soluções 

que garantam a inexistência de infiltrações no subsolo.  

 

Artigo 181.º  

Estacionamento e Acessos  

A abertura de vias de acessos e as áreas de estacionamento obedecerão aos seguintes requisitos:  

a) As cotas de implantação das áreas de estacionamento deverão ser sempre superiores às cotas previstas para a cheia 

centenária;  

b) As vias de acesso e as áreas de estacionamento deverão ter pavimento permeável;  

c) Deverão ser dotados de sistemas de drenagem de águas pluviais adequados;  

d) Os aterros e escavações deverão ser reduzidos ao mínimo;  

e) Os caminhos terão uma largura transversal máxima de 6,5 m, incluindo bermas, com aquedutos simples ou pontões 

onde for necessário, com um traçado em que as curvas tenham raio e inclinação adequados à circulação de veículos de 

combate a incêndios e de veículos de vigilância;  

f) Deverá garantir que não são afetadas, entre outras, as condições de funcionalidade da corrente, o escoamento e o 

espraiamento de cheia, a transposição dos leitos e margens e a segurança das obras marginais.  

 

Geodinâmica 

 

Artigo 184.º  

Instabilidade de Vertentes  

1 – As áreas de instabilidade de vertentes são as áreas que, devido às suas características de solo, subsolo, declive, 

dimensão e forma da vertente e condições hidrogeológicas, estão sujeitas à ocorrência de movimentos de massa, 

designadamente deslizamentos, desabamentos e queda de blocos. Têm como principais funções a salvaguarda face a 

fenómenos de instabilidade e risco e a prevenção da segurança de pessoas e bens.  

2 – Estas áreas serão objeto de estudos geotécnicos, que devem consubstanciar uma adequada avaliação da vertente, 

aferindo a respetiva capacidade de carga, base e topo incluídos, e condições de estabilidade, não se restringindo a 

estudos pontuais para garantir a segurança de uma edificação sem uma análise dos correspondentes efeitos 

cumulativos nomeadamente na vertente e na segurança de pessoas e bens na envolvente, a escalas adequadas, que 

condicionarão o uso e transformação urbana.  

3 – Até à elaboração destes estudos, as áreas de instabilidade de vertentes estão sujeitas aos seguintes 

condicionamentos:  

a) Não serão aprovados novos loteamentos, exceto os compromissos municipais validamente constituídos até à data 

de entrada em vigor do RPDM;  

b) O licenciamento de novas construções, reconstruções ou ampliações e a legalização de construções de origem ilegal 

obriga à apresentação, por parte dos promotores, de um estudo efetuado por geólogo de engenharia ou engenheiro 

civil geotécnico justificativo da sua segurança, nos termos do n.º 2;  

c) Nas áreas livres deverá assegurar-se, sempre que possível, a instalação de uma cobertura vegetal adequada e o 

controlo da não deposição de detritos sólidos e de uma eficiente drenagem natural.  
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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. 

 

3.5 

CARTA DE ORDENAMENTO Planta de Riscos ao Uso de Solo II e Classificação acústica 

A área a delimitar é abrangida, ao nível do ruído, na classificação acústica por zonas mistas [9] e zonas de 

conflito [10].  

 

 

EXTRATO DA CARTA DE ORDENAMENTO – RISCOS AO USO DO SOLO II 

10 

9 
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Estas áreas estão regulamentadas da seguinte forma: 

Ruído 

Artigo 188.º  

Classificação Acústica  

1 – Na Carta de Riscos ao Uso do Solo II e Classificação Acústica estão identificadas as Zonas Sensíveis e as Zonas 

Mistas, definidas da seguinte forma:  

a) As zonas sensíveis correspondem às seguintes subcategorias de solo:  

i. Solo Rural, Espaço destinado a equipamentos e outras estruturas, Equipamentos – Parque Municipal de 

Montachique;  

ii. Solo Urbano, Solo urbanizado, Espaços Verdes, Verde de Recreio e Lazer;  

iii. Solo Urbano, Solo urbanizado, Espaços de Uso Especial, Consolidadas de equipamentos e outros usos de interesse 

público, que apresentam uma ou várias das seguintes valências: ensino, culto, saúde, zonas verdes;  

iv. Solo Urbano, Solo urbanizável, Espaços Verdes, Verde de Recreio e Lazer;  

v. Solo Urbano, Solo urbanizável, Espaços de uso especial, Equipamentos e outros usos de interesse público.  

2 – As zonas mistas correspondem aos aglomerados rurais em solo rural e às restantes subcategorias do solo urbano 

não classificadas como zonas sensíveis, com exceção das áreas de indústria e terciário, em solo urbanizável.  

 

 

Artigo 189.º 

Zonas de Conflito  

1 – As zonas de conflito, delimitadas na Carta de Riscos ao Uso do Solo II e Classificação Acústica, correspondem a 

áreas onde os níveis de ruído identificados no Mapa de Ruído ultrapassam os valores definidos pelo Regulamento 

Geral do Ruído (RGR) para as zonas sensíveis e mistas, condicionando por esta via as operações urbanísticas.  

2 – Para efeitos de aplicação do RGR consideram-se zonas urbanas consolidadas todo o território classificado como 

Solo Urbanizado.  

3 – As zonas de conflito em zonas sensíveis assumem o valor limite de exposição das zonas mistas, caso estejam 

inseridas na área afetada, em termos de ambiente sonoro, por Grandes Infraestruturas de Transporte em 

exploração, à data da entrada em vigor do RGR, analisado no respetivo Mapa Estratégico. 

 

 

3.6 

CARTA DE ORDENAMENTO Planta de Programação Estratégica  

 
 No âmbito da programação estratégica do PDM, artigo 202.º do regulamento, a área a delimitar integra a 

SUOPG 11 – Frielas, cujos objetivos são os seguintes: 

 Reestruturação e qualificação do polo de atividades económicas e concretização de núcleos 

complementares de uso industrial e terciário, garantindo o seu equilíbrio com os usos 

habitacionais e grandes infraestruturas existentes;  

 Valorização e consolidação do núcleo antigo de Frielas através de intervenções qualificadoras dos 

espaços públicos e dos equipamentos que tirem partido da sua localização privilegiada junto à 

Várzea de Loures;  

 Valorização das áreas agrícolas da Várzea ao longo do Ribeira da Póvoa e estabilização das 

costeiras face a processos de erosão, mediante a libertação das ocupações edificadas existentes; 

 Promoção de soluções de minimização dos riscos de inundação e riscos geotécnicos;  

 Intervenção no solo urbanizado a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e às áreas 

suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e integração no tecido urbano 

envolvente;  

 Salvaguarda e valorização do património cultural construído ao longo da EN8;  
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 Garantir um canal para o atravessamento de TPSP no nó de Frielas; 

 Concretização da Estrutura Ecológica Urbana.  

 

Os parâmetros urbanísticos a observar na SUOPG 11 são os seguintes:  

 A unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios 

estabelecidos no artigo 197º;  

 A unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios 

estabelecidos no artigo 198º, não podendo estes índices ser inferiores a 0,50  

Forma de execução: 

 Unidade de execução. 

 

 

3.7 

CARTA DE CONDICIONANTES I Planta de Equipamentos e Outras Infraestruturas 

A área a delimitar está sujeita a um conjunto de servidões e restrições de utilidade pública, no que se refere 

a equipamentos e infraestruturas – infraestruturas, aos quais se aplicam regimes legais específicos, 

designadamente: 

a) Rede viária, Itinerário Complementar/Autoestrada, IC1/A8_Acesso [11]; 

b) Aeroportos e Aeródromos - Zona 6 - Consulta Obrigatória (cotas superiores a 145) [12]; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 

CARTA DE CONDICIONANTES II Planta de Recursos Naturais, Património Edificado e Atividades 

A área a delimitar está sujeita a Recursos Naturais, recursos hídricos, zonas ameaçadas pelas cheias [13], 

aos quais se aplicam regimes legais específicos, designadamente: 

EXTRATO DA CARTA DE CONDICIONANTES I – EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 

11 

12 
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a) Regime jurídico da REN - Decreto-Lei n.º 166/2008, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
124/2019, de 28 de agosto. 

 

 

 

3.9 

CARTA DE CONDICIONANTES Planta de Reserva Ecológica Nacional (REN) 

A área a delimitar está abrangida pela reserva ecológica nacional, áreas de elevada suscetibilidade 

geológica, zonas declivosas, escarpas e outras áreas de suscetibilidade geológica [14] e, ainda, zonas 

ameaçadas pelas cheias, zonas ribeirinhas, águas de interiores e áreas de infiltração máxima ou de 

apanhamento [15], à qual se aplica o regime legal específico, Regime jurídico da REN - Decreto-Lei n.º 

166/2008, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto.  

Verifica-se que a área a poente desta UE foi objeto de exclusão da REN [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRATO DA CARTA DE CONDICIONANTES II– PLANTA DE RECURSOS NATURAIS, PATRIMÓNIO EDIFICADO E ATIVIDADES 

13 

15 

14 

16 

EXTRATO DA CARTA DE CONDICIONANTES – RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 
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3.10 

CARTA DE CONDICIONANTES Planta de Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

A área a delimitar não está sujeita ao regime da reserva agrícola nacional.  

 

 

 

 

 

4. CADASTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme determina o PDM para a SUOPG 11 – Frielas, a execução desta área será feita através de 

unidades de execução. 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 da área e às intenções e iniciativas dos proprietários das parcelas 

abrangidas. 

 

 

 

EXTRATO DA CARTA CADASTRAL (INSTITUTO GEOGRÁFICO PORTUGUÊS) COM A IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA A DELIMITAR  
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Deste modo, o artigo 193.º do RPDM 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.” 

 

 

No presente caso, a proposta de delimitação de unidade de execução compreende uma pequena parte da 

SUOPG 11 e desenvolve-se com base no estudo elaborado de enquadramento à delimitação das Unidades 

de Execução da Quinta do Foge ao Vento. A mesma decorre da iniciativa do particular com o objetivo de 

legalizar as suas instalações. 

 

 

A unidade de execução abrange uma área de registo com 11.869,02 m2, constituída pelos seguintes 

prédios urbanos, descritos na Conservatória do Registo Predial de Loures, nas freguesias de St. º António 

dos Cavaleiros e Frielas, atual União de Freguesias de St. º António dos Cavaleiros e Frielas, sob os n.ºs: 

 

A área total dos prédios que compõem a delimitação de unidade de execução deve ser verificada e 

atualizada por parte do proprietário, no âmbito da operação urbanística. 

 

Identificação 

da Unidade 

Execução

Tipo Freguesia Denominado Situado em
Artigo / 

Matriz
Secção Ficha Predial Área Prédio

Urbano

St.º António 

dos 

Cavaleiros e 

Frielas

Casal Novo ou 

Ratas
2377 - P 1122/20171213 1.841,00 m²

2378-P

2379-P

St.º António 

dos 

Cavaleiros e 

Frielas

Ponte de Frielas 423,00828/20010703

191/19880722B29Frielas

St.º António 

dos 

Cavaleiros e 

Frielas

Urbano

UE1

Casal Novo 

das Ratas
14.578,00 m²

Urbano
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5. PRINCIPIOS ORIENTADORES DA OPERAÇÃO URBANÍSTICA 

 

 

 

5.1 Rede viária/cedência/compensação 

A área de estudo tem ligação a partir da EN 250 e acede ao nó de IKEA/Frielas/acesso à A8, pelo do CM1311.  

A estrutura viária desta área constitui-se por uma única via, a Rua 1.º de Maio, já objeto de reperfilamento 

e beneficiação por parte do Município, com perfil transversal variável. A mesma via tem um retorno a norte, 

atualmente em mau estado de conservação, que deve ser recuperado através da reorganização espacial da 

área envolvente, a ajustar com as Infraestruturas de Portugal, no caso, de forma a assegurar o funcionamento 

adequado da via face ao uso das unidades de atividades económicas.  

A solução rodoviária existente deve manter-se e a reorganização do espaço envolvente ao retorno, 

compreendido até à Vala Real de Frielas deve respeitar o zonamento e os critérios de risco aplicáveis às 

zonas ameaçadas pelas cheias, uma vez que se insere nessa área de risco ao uso do solo.  

Para o efeito a vala de drenagem existente, das águas provenientes do acesso viário da A8, deve ser 

requalificada até à Vala Real de Frielas, que deve ser limpa, de forma a comportar maior caudal e a 

pendente para a mesma deve ser iniciada a partir do asfalto/retorno. Recomenda-se a adoção dos 

procedimentos elencados no parecer dos serviços municipais, do departamento de ambiente, da Divisão 

Serviços Públicos Ambientais, em anexo. 
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O arranjo paisagístico na envolvente deve contribuir para a livre passagem das aguas e minimização dos 

riscos e vulnerabilidade das cheias. 

De acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 62.º da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, com 

as últimas alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março e pela Lei n.º 44/2017, de 

19 de junho), importa realçar que as intervenções que incidam sobre leitos, margens e águas particulares, 

estão sujeitas a autorização prévia de utilização de recursos hídricos, devendo o projeto ser enviado para 

parecer à Agência Portuguesa do Ambiente, enquanto entidade reguladora. 

 

Decorrente da existência de 3 valas de rega não cadastradas/identificadas a poente da área a delimitar, 

adjacente à rua 1º de Maio, a unidade de execução deve acautelar medidas de erradicação destas 

ocorrências em meio hídrico (a título de exemplo recurso a caleiras/separador de hidrocarbonetos). 

 

Todo o espaço existente para estacionamento deve ser regulado, acautelando o disposto no artigo 177.º e 

na alínea b) do art.º 181.º do RPDM, utilizando para o efeito técnicas e materiais que promovam a 

permeabilização do espaço, designadamente, o pavimento betuminoso deve ser substituído por pavimento 

de grelhas de enrelvamento de polietileno reciclado. 

 

5.2 Cortina arbórea 

Concretização de uma cortina arbórea no interior da parcela, ao longo da Rua 1.º de Maio, com o objetivo 

de minimizar os impactos visuais das atividades económicas na paisagem rural envolvente. Esta faixa, a 

integrar as parcelas privadas, deverá ter uma largura eficaz para cumprimento do seu objetivo e poderá 

ser pontualmente alargada ou estreitada em função de condicionamentos locais. 

 

5.3 Cedências obrigatórias decorrentes do regulamento do PDM de Loures 

As áreas de cedência necessárias ao cumprimento da cedência média de 0,50 desta SUOPG, calculadas nos 

termos do artigo 198.º do regulamento do PDM, deverão ser compensadas atendendo à impossibilidade 

verificada de serem cedidas dentro da UE.  

 

 

5.4 Parâmetros urbanísticos 

Estimou-se para a área a delimitar uma edificabilidade máxima de 7.075,95 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. 

 

Outros parâmetros urbanísticos aplicáveis à área urbanizável, espaços de atividades económicas, de 

indústria e terciário:   

Índice de permeabilidade mínimo — 0,25; 

Índice máximo de ocupação — 50 % 

Altura máxima da fachada — a das áreas urbanas envolventes. 
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De referir ainda, no domínio da permeabilidade, que nas áreas a reestruturar o índice de permeabilidade 

mínimo pode decrescer até 0,10 conforme previsto no n.º 2 do art.º 84.º do RPDM. 

Ainda nos termos do n.º 6 do artigo 58.º do mesmo regulamento, o índice de permeabilidade mínimo 

previsto nas diversas qualificações de espaço deverá ser aferido na totalidade da unidade de execução, 

podendo ser concretizado numa única categoria de espaço. 

 

A ocupação das unidades está condicionada ao afastamento imposto pela servidão à A8 (IC1), de zona non 

aedificandi de 50 metros ao eixo e nunca a menos de 20 metros da zona da estrada, nos termos previstos 

na alínea b) do n.º 8 do artigo 32.º da Lei 34/2015 de 27 de abril. 

 

 

5.5 Perequação de benefícios e encargos 

A delimitação da UE implica a justa repartição de benefícios e encargos entre os prédios abrangidos, que 

deverão subsequentemente proceder a uma operação de loteamento única, de acordo com os critérios 

estabelecidos pelo PDM. 

Tratando-se de um único proprietário dispensa-se a presente proposta do cálculo da redistribuição dos 

benefícios e encargos resultantes da execução do referido instrumento de planeamento. 

Constituem benefícios desta UE a edificabilidade referida no ponto anterior. 

Constituem encargos desta UE as cedências referidas no ponto 5.3; a elaboração do projeto de 

requalificação da área envolvente ao retorno localizado a norte da área do estudo de enquadramento à 

delimitação de unidades de execução da Quinta de Foge ao Vento, bem como a execução da obra de 

beneficiação do retorno da rede viária, o arranjo paisagístico envolvente ao mesmo e todas as restantes 

infraestruturas necessárias à implantação do uso proposto. 

 

 

 

 

6 SISTEMA DE EXECUÇÃO 

O sistema de execução será de iniciativa dos interessados, de acordo com o disposto no artigo 149.º do 

novo RJIGT, ficando estes obrigados a prestar ao município a compensação devida de acordo com as regras 

previstas no PDM e vertidas no presente documento.  
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7 ANEXO I – PEÇAS ESCRITAS 

Anexo 01 Registos Prediais 

Anexo 02 Planta de Orientações Urbanísticas 

Anexo 03 Estudo de Enquadramento à delimitação de Unidades de Execução da Ponte de Frielas 
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1 APRESENTAÇÃO  

 

O PDM de Loures delimitou a subunidade operativa de planeamento e gestão de Frielas (SUOPG 11), 

abrangendo uma área que se localiza na União das Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas. 

 

Esta SUOPG deverá ser executada através de unidades de execução e a área em estudo abrange solo 

urbanizado afeto a Espaços de atividades económicas –  indústria e terciário a reestruturar, cujos 

proprietários pretendem urbanizar e edificar reorganizando esta malha urbana. Com vista a apoiar a 

delimitação das unidades de execução, torna-se necessário sistematizar as regras que as orientarão para 

transformação deste território e que decorrem do PDM em vigor. 

 

 

2 ÁREA DE ESTUDO   

 

 

 

Dentro da SUOPG 11 foi delimitada uma área de estudo, de enquadramento à delimitação de unidades de 

execução, que ocupa uma superfície de 2,18 ha, englobando a totalidade do solo urbanizado afeto a 

espaços de atividades económicas - de indústria e terciário a reestruturar, e ainda os espaços verdes - verde 

de proteção e enquadramento envolventes. A autoestrada (A8), a nascente, e o nó de acesso à mesma 

localizado a norte demarcam fisicamente o limite desta área, enquanto que a poente-sul é o solo rural 

afeto a espaços agrícolas e florestais que a limita.  

PLANTA COM A DELIMITAÇÃO DA ÁREA DO ESTUDO DE ENQUADRAMENTO À DELIMITAÇÃO DAS UE DA QUINTA DE FOGE AO VENTO – BASE ORTOFOTOMAPA  
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[2] 

[1] 

O acesso é feito a partir da estrada nacional (EN) 250, localizado a norte, com distribuição pela Rua 1.º de 

Maio e a saída é feita pelo lado sul desta área, com ligação ao caminho municipal (CM) 1311 e aos nós de 

ligação de acesso à A8. 

Esta área divide-se em seis parcelas, muitas das quais sem a dimensão necessária para a urbanização e 

edificação nos moldes definidos pelo PDM. Parte delas encontra-se ocupada com usos em que dominam 

as atividades económicas. 

 

 

 

3 ENQUADRAMENTO COM O PDM DE LOURES 

3.1  

CARTA DE ORDENAMENTO Planta de Classificação e Qualificação do Solo 

A área de estudo está classificada pelo PDM em solo urbano (2,50 ha), distribuído entre solo urbanizado 

afeto a espaços de atividades económicas - de indústria e terciário a reestruturar (1,65 ha) [1], e ainda os 

espaços verdes - verde de proteção e enquadramento (0,84 ha) [2]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As categorias de espaço abrangidas pela área de estudo estão regulamentadas da seguinte forma: 

 Solo urbanizado - espaços de atividades económicas - de indústria e terciário a reestruturar 
 

Solo Urbanizado  
Artigo 59.º  
Âmbito e Identificação  
1 – O solo urbanizado corresponde ao solo que se encontra dotado de infraestruturas urbanas e é servido por 
equipamentos de utilização coletiva.  
2 – O solo urbanizado integra as seguintes categorias funcionais:  
a) Espaços residenciais;  
b) Espaços de atividades económicas;  
c) Espaços de uso especial;  
d) Espaços verdes.  

 
Artigo 60.º  

EXTRATO DA CARTA DE ORDENAMENTO – PLANTA DE CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO 
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Princípio Geral  
1 – A Câmara Municipal pode, por iniciativa própria, delimitar uma unidade de execução em área consolidada, 
quando haja interesse na estruturação ou reestruturação urbana de uma determinada área, nomeadamente, por 
respeito a aspetos de morfologia urbana, definição de de ligações entre redes urbanas, a concretização 
infraestruturas gerais, equipamentos, espaços verdes eliminação de focos de degradação, ou promoção da 
coesão socio-territorial.  
2 – Nas áreas a reestruturar, os planos de urbanização e os planos de pormenor têm de prever mecanismos de 
coordenação e programação do solo, tendo em vista o cumprimento dos objetivos estabelecidos no RPDMLoures.  
 
3 – Na ausência de plano de pormenor, o licenciamento de operações urbanísticas, nas áreas a reestruturar, 
deve ser precedido de delimitação de unidade de execução, tendo em vista uma correta reestruturação do 
território, seguindo os princípios enunciados no número 1.  
4 – Excetuam-se do número anterior as áreas que se encontram abrangidas pelo regime excecional para a 
reconversão urbanísticas das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), que não prejudiquem os princípios 
enunciados no número 1, depois de assegurada a análise integrada do tecido a reestruturar e legalizar.  
5 – Excetuam-se ainda do n.º 3 as situações em que a Camara Municipal considere que as operações urbanísticas 
não desvirtuam os objetivos do espaço a reestruturar e se enquadrem nos seguintes casos:  
a) Obras de conservação e de alteração;  
b) Situações de colmatação entre edifícios preexistentes a manter;  
c) Quando a operação urbanística diga respeito a parcelas situadas em contiguidade com o espaço consolidado;  
d) Situações de uma única operação urbanística, da iniciativa de um proprietário ou de vários, que abranja a 
totalidade do polígono qualificado como espaço a reestruturar.  
 
 
Espaços de Atividades Económicas  
Artigo 74.º 
Âmbito e Identificação 

Os espaços de atividades económicas integram as seguintes subcategorias: 
a) Consolidadas de indústria e terciário; 
b) Consolidadas terciárias; 
c) Indústria e terciário a reestruturar; 
d) Terciárias a reestruturar; 
e) Mistas a reestruturar 
 
Artigo 75.º  
Princípio Geral  
1 – As atividades económicas a instalar nas áreas confinantes com o espaço urbano consolidado habitacional têm 
de prever, sempre que se justifique, medidas de mitigação dos impactos negativos gerados para os usos já 
instalados e licenciados. 
 
 
Indústria e Terciário a Reestruturar  
Artigo 82.º 
Âmbito, 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.  

 
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; 
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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 84.º 
Regime de Edificabilidade 
1 – Nestas áreas aplica-se o regime de edificabilidade definido no artigo 78.º.  
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 caráter 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; 
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. 

 

 Solo urbanizado - espaços verdes – verde de proteção e enquadramento  
 

Espaços Verdes  

Artigo 101.º  

Âmbito e Identificação  

1 – Os espaços verdes integram a estrutura ecológica urbana, assumindo fundamentalmente funções de 
equilíbrio e descompressão do sistema urbano.  
2 – Estas áreas visam assegurar a proteção dos sistemas naturais, a regulação climática e o suporte ao recreio e 
lazer, indispensáveis ao equilíbrio ecológico do sistema urbano e à qualidade de vida da população.  
3 – Os espaços verdes integram as seguintes subcategorias:  
a) Verde de proteção e enquadramento;  
b) Verde de recreio e lazer;  
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c) Verde misto.  
 
Verde de Proteção e Enquadramento  

Artigo 102.º 

Âmbito e Objetivos 

1 — As áreas destinadas a verde de proteção e enquadramento visam funções de proteção a recursos naturais, 

de transição entre os espaços rural e urbano e de enquadramento a infraestruturas urbanas às quais está 

associado um regime legal non aedificandi. 

2 — Qualquer intervenção nestas áreas deve respeitar o definido no n.º 3 do artigo 30.º e, quando compreendam 

cursos de água, adotar medidas de conservação, reabilitação e soluções que contribuam para a redução dos riscos 

de inundação, designadamente bacias de retenção ou amortecimento de cheias. 

 

Artigo 103.º 

Usos 

1 — Nestas áreas, sem prejuízo do regime legal da REN ou de outras servidões e restrições de utilidade pública 

aplicáveis, é permitida a construção de pequenos equipamentos de recreio e lazer não cobertos, mobiliário urbano 

e pequenas unidades de restauração e de bebidas e outros serviços de apoio complementares. 

2 — Consideram-se pequenas unidades de restauração e de bebidas, as que não ultrapassem 100 m2 de superfície 

de pavimento. 

 

Artigo 104.º 

Regime de Edificabilidade 

1 — As intervenções referidas no artigo anterior só são admitidas mediante projeto de espaço público, em área 

delimitada pela Câmara Municipal, sendo obrigatório respeitar o índice de permeabilidade mínimo de 0,80. 

2 — Excecionalmente, nestas áreas poderão ser admitidas legalizações de construções, anteriores a 1999, 

mediante parecer favorável da entidade de tutela da respetiva servidão. 

 

 

 

3.2 

CARTA DE ORDENAMENTO Planta de Estrutura Patrimonial   

A área de estudo não integra valores patrimoniais identificados.  

 

 

 

 

3.3 

CARTA DE ORDENAMENTO Planta de Estrutura Ecológica Municipal 

A área do estudo está afeta à estrutura ecológica municipal, nível nacional e internacional [3] e a nível local, 

à estrutura ecológica urbana [4] correspondente à área classificada como espaços verdes de proteção e 

enquadramento e, ainda, às áreas vitais [5] correspondente a toda a área do estudo com exceção da área 

classificada como espaços de atividades económicas, de indústria e terciário a reestruturar. 
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[3] 

[5] 

[4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas áreas estão regulamentadas da seguinte forma: 

Nível Nacional e Internacional  

Artigo 167.º  

Âmbito e Identificação  

1 – A estrutura ecológica de nível nacional e internacional integra as áreas que constituem o suporte dos sistemas 

ecológicos fundamentais e os recursos naturais indispensáveis à sustentabilidade do território, sendo a sua proteção 

conferida por instrumentos de ordenamento do território de nível nacional e internacional.  

2 – O nível nacional e internacional compreende os solos afetos:  

a) À Reserva Agrícola Nacional (RAN);  

b) À Reserva Ecológica Nacional (REN);  

c) Ao Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN).  

3 – As áreas integradas na RAN, REN e Plano Setorial da Rede Natura 2000 estão identificadas nas cartas de 

condicionantes da RAN e da REN, referidas no artigo 8.º do RPDMLoures, aplicando-se os respetivos regimes jurídicos.  

 

Nível Local  

Artigo 169.º  

Âmbito e Identificação  

1 – A estrutura ecológica de nível local compreende as ocorrências naturais que, complementarmente aos níveis 

superiores da Estrutura Ecológica Municipal, contribuem para a sustentabilidade do território, para a qualificação do 

carácter da Paisagem do Município de Loures e para uma melhor identidade do mesmo.  

2 – O nível local compreende os solos afetos:  

a) Aos Valores Naturais; i. Património geomorfológico  

ii. Vegetação natural e seminatural  

iii. Solos de elevado valor ecológico;  

b) À Estrutura Ecológica Urbana;  

c) Às Áreas Vitais;  

d) Às Ligações / Corredores Vitais;  

e) À Região Demarcada do Vinho de Bucelas.  

 

Artigo 171.º 

Estrutura Ecológica Urbana 

EXTRATO DA CARTA DE ORDENAMENTO – PLANTA DE ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 
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[7] 

[9] 

[8] 

[10] 

[6] 

1 — A Estrutura Ecológica Urbana visa implementar uma rede de espaços verdes fundamental ao funcionamento e 

qualificação ambiental do sistema urbano. 

2 — A morfologia das áreas que integram a Estrutura Ecológica Urbana é definida e regulada no âmbito dos planos de 

pormenor, das unidades de execução e nas operações urbanísticas que compreendam intervenção nestas áreas. 

3 — A Estrutura Ecológica Urbana, sempre que abrangida por planos de urbanização e planos de pormenor e unidades 

de execução é identificada nos vários níveis, componentes e tipologias e regulamentados os seus conteúdos 

programáticos e funcionais, devendo, sempre que possível, integrar uma estrutura contínua. 

 

Artigo 172.º  

Áreas Vitais  

1 – As Áreas Vitais correspondem aos espaços livres considerados vitais para a qualificação e estruturação urbana.  

2 – Qualquer intervenção nas áreas vitais deve observar a proteção dos recursos, valores e sistemas naturais 

identificados na Carta da Estrutura Ecológica Municipal. 

 

 

3.4 

CARTA DE ORDENAMENTO Planta de Riscos ao Uso de Solo I 

A área de estudo é abrangida por Riscos Naturais: ao nível hidrologia, por zonas ameaçadas pelas cheias, 

na categoria de zonas de ocupação edificada condicionada do tipo I (ZOEC I) [6], zonas de ocupação 

edificada condicionada do Tipo II (ZOEC II) [7] e troços críticos – cheias urbanas correspondentes à Vala 

Real de Frielas [8]. A área é abrangida, ainda, ao nível da geodinâmica, por instabilidade de vertentes [9] e 

por risco sísmico muito elevado [10].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas áreas estão regulamentadas da seguinte forma: 

 Riscos Naturais – Hidrologia - Zonas Ameaçadas pelas Cheias 
 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias 

Artigo 175.º  

Critérios de Zonamento  

1 – O zonamento e critérios de risco aplicáveis às zonas ameaçadas pelas cheias foram estabelecidos em função do 

tipo de uso de solo e das características das ondas de inundação, sem prejuízo do disposto no Regime Jurídico da 

Reserva Ecológica Nacional, traduzindo-se em três categorias:  

a) ZOEP (Zonas de Ocupação Edificada Proibida);  

b) ZOEC – I (Zonas de Ocupação Edificada condicionada do Tipo I); 

 c) ZOEC – I I (Zonas de Ocupação Edificada condicionada do Tipo II).  

EXTRATO DA CARTA DE ORDENAMENTO – PLANTA DE RISCOS AO USO DO SOLO I 
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2 – As áreas acima referidas podem ser desafetadas e reclassificadas desde que, sejam implementadas obras de 

regularização fluvial e defesa contra cheias e/ou outras; com a alteração e minimização dos riscos e vulnerabilidades 

ao fenómeno das cheias, devendo ser demonstrado, neste caso, que existiram obras de correção hidráulica, 

licenciadas pela entidade competente, que demonstrem inequivocamente que as situações a que se referem podem 

resistir aos riscos previsíveis e que não põem em perigo a segurança de pessoas e bens.  

3 – As obras de correção hidráulica referidas no n.º 2 apenas serão admissíveis quando esteja em causa a segurança 

de pessoas e bens em ocupações existentes e não para viabilizar novas ocupações.  

4 – Admite-se a instalação de construções ligeiras de apoio a usos de recreio e lazer com funções de informação, 

sensibilização e educação ambiental ou de promoção da atividade agrícola, bem como de atividades 

complementares, implantadas sobre estacaria e dotadas de acessos pedonal e ciclável, conforme projeto a aprovar 

pela entidade competente. 5 – Os proprietários das construções existentes que optem pela relocalização da 

construção e procedam à demolição do edificado podem vir a beneficiar do disposto no n.º 2 do artigo 15.º. 

 

 

Artigo 176.º  

Zonas de Ocupação Edificada Proibida (ZOEP)  

1 – Nas ZOEP não são permitidas novas edificações assim como todas as obras suscetíveis de constituir obstrução 

à livre passagem das águas.  

2 – Nas construções existentes podem ser permitidas obras de conservação ou beneficiação, desde que 

implementadas medidas especiais de proteção, em especial as referentes à segurança de instalações e 

equipamentos elétricos e fornecimento e distribuição de gás, desde que obedeçam ao disposto no artigo 186.º.  

3 – Exceciona-se do referido nos números anteriores, a área de jurisdição afeta ao Porto de Lisboa, relativamente a 

instalações, equipamentos, e infraestruturas portuárias.  

 

Artigo 177.º  

Zonas de Ocupação Edificada Condicionada do Tipo I (ZOEC-I)  

1 – Nas ZOEC-I não são permitidas novas edificações, podendo, contudo, e desde que implementadas medidas 

especiais de proteção, em especial as referentes à segurança de instalações e equipamentos elétricos e 

fornecimento e distribuição de gás, ser permitidas legalizações, obras de alteração, ampliação ou conservação de 

construções existentes, desde que obedeçam ao disposto no artigo 179.º.  

2 – Nas ZOEC- I não é permitida a implantação de novas áreas de estacionamento. 

 

Artigo 178.º  

Zonas de Ocupação Edificada Condicionada do Tipo II (ZOEC-II)  

1 – Nas edificações existentes, anteriores à entrada em vigor do RPDMLoures, são permitidas legalizações, obras 

de alteração, ampliação ou conservação quando sirvam de complemento às atividades já aí instaladas, desde que 

obedeçam ao disposto no artigo 179.º.  

2 – Nas zonas de estacionamento existentes são permitidas obras de conservação, alteração ou ampliação, quando 

constituam complemento indispensável a esta atividade, e desde que obedeçam ao disposto no artigo 181.º.  

3 – Excecionalmente, na ZOEC-II é permitido o licenciamento de novas obras em espaços intercalares do tecido 

urbano, desde que constituam complemento indispensável das edificações existentes e estejam em áreas 

consolidadas.  

4 – As obras referidas no número anterior deverão obedecer ao estipulado nos artigos 179.º a 181.º.  

 

Artigo 179.º  

Normas de Edificabilidade e Construção  

1 – Nas obras de alteração, conservação e ampliação de construções existentes e no licenciamento de novas 

construções deverá ser tida em consideração a garantia de que não são afetadas, entre outras: a) As condições de 

funcionalidade da corrente, o escoamento e o espraiamento de cheia; b) A segurança de obras marginais ou 

transposição dos leitos e margens.  

2 – É interdita a construção de caves em edifícios existentes objeto de obras de remodelação e/ou ampliação.  

3 – No caso de ampliações de edificações existentes, o respetivo projeto deverá justificar devidamente a dimensão 

da ampliação, não podendo implicar um aumento da área de construção nas zonas implantadas abaixo da cota 

atingida pela cheia centenária.  
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4 – Nas ampliações dever-se-á privilegiar a construção ligeira sobrelevada, sobre estacaria, que salvaguarde um 

afastamento mínimo de 0,50 m em relação ao nível atingido pela água aquando da ocorrência da cheia centenária. 

5 – As drenagens e infraestruturas de saneamento das edificações existentes deverão ser ligadas à rede geral, ou 

optar por soluções que garantam a inexistência de infiltrações no subsolo.  

 

Artigo 180.º  

Novas Edificações  

As novas edificações deverão obedecer aos seguintes requisitos:  

a) As cotas dos pisos inferiores dos edifícios a construir deverão ser sempre superiores às cotas previstas para a 

cheia centenária, devendo este requisito ser expressamente referido no respetivo processo de licenciamento;  

b) As drenagens e infraestruturas de saneamento das edificações deverão ser ligadas à rede geral, ou optar por 

soluções que garantam a inexistência de infiltrações no subsolo.  

 

Artigo 181.º  

Estacionamento e Acessos  

A abertura de vias de acessos e as áreas de estacionamento obedecerão aos seguintes requisitos:  

a) As cotas de implantação das áreas de estacionamento deverão ser sempre superiores às cotas previstas para a 

cheia centenária;  

b) As vias de acesso e as áreas de estacionamento deverão ter pavimento permeável;  

c) Deverão ser dotados de sistemas de drenagem de águas pluviais adequados;  

d) Os aterros e escavações deverão ser reduzidos ao mínimo;  

e) Os caminhos terão uma largura transversal máxima de 6,5 m, incluindo bermas, com aquedutos simples ou 

pontões onde for necessário, com um traçado em que as curvas tenham raio e inclinação adequados à circulação 

de veículos de combate a incêndios e de veículos de vigilância;  

f) Deverá garantir que não são afetadas, entre outras, as condições de funcionalidade da corrente, o escoamento e 

o espraiamento de cheia, a transposição dos leitos e margens e a segurança das obras marginais.  

 

Artigo 182.º  

Troços Críticos – Cheias Urbanas  

Nos troços críticos devem ser asseguradas as condições de escoamento das linhas de água e de acesso ao leito para 

a eventual remoção de obstáculos que concorram para a ocorrência ou agravamento de cheias. 

 

 Riscos Naturais – Geodinâmica  
 

Artigo 184.º  

Instabilidade de Vertentes  

1 – As áreas de instabilidade de vertentes são as áreas que, devido às suas características de solo, subsolo, declive, 

dimensão e forma da vertente e condições hidrogeológicas, estão sujeitas à ocorrência de movimentos de massa, 

designadamente deslizamentos, desabamentos e queda de blocos. Têm como principais funções a salvaguarda face 

a fenómenos de instabilidade e risco e a prevenção da segurança de pessoas e bens.  

2 – Estas áreas serão objeto de estudos geotécnicos, que devem consubstanciar uma adequada avaliação da 

vertente, aferindo a respetiva capacidade de carga, base e topo incluídos, e condições de estabilidade, não se 

restringindo a estudos pontuais para garantir a segurança de uma edificação sem uma análise dos correspondentes 

efeitos cumulativos nomeadamente na vertente e na segurança de pessoas e bens na envolvente, a escalas 

adequadas, que condicionarão o uso e transformação urbana.  

3 – Até à elaboração destes estudos, as áreas de instabilidade de vertentes estão sujeitas aos seguintes 

condicionamentos:  

a) Não serão aprovados novos loteamentos, exceto os compromissos municipais validamente constituídos até à 

data de entrada em vigor do RPDMLoures;  

b) O licenciamento de novas construções, reconstruções ou ampliações e a legalização de construções de origem 

ilegal obriga à apresentação, por parte dos promotores, de um estudo efetuado por geólogo de engenharia ou 

engenheiro civil geotécnico justificativo da sua segurança, nos termos do n.º 2;  

c) Nas áreas livres deverá assegurar-se, sempre que possível, a instalação de uma cobertura vegetal adequada e o 

controlo da não deposição de detritos sólidos e de uma eficiente drenagem natural.  
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[11] 

[12] 

 

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. 

 

 

 

3.5 

CARTA DE ORDENAMENTO Planta de Riscos ao Uso de Solo II e Classificação Acústica 

A área de estudo é abrangida por Ruído, por zonas de conflito [11] e, ao nível da classificação acústica, por 

zonas mistas [12].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas áreas estão regulamentadas da seguinte forma: 

EXTRATO DA CARTA DE ORDENAMENTO – PLANTA DE RISCOS AO USO DO SOLO II E CLASSIFICAÇÃO ACÚSTICA 
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Ruído 
Artigo 188.º  
Classificação Acústica  
1 – Na Carta de Riscos ao Uso do Solo II e Classificação Acústica estão identificadas as Zonas Sensíveis e as Zonas 

Mistas, definidas da seguinte forma:  

a) As zonas sensíveis correspondem às seguintes subcategorias de solo:  

i. Solo Rural, Espaço destinado a equipamentos e outras estruturas, Equipamentos – Parque Municipal de 

Montachique;  

ii. Solo Urbano, Solo urbanizado, Espaços Verdes, Verde de Recreio e Lazer;  

iii. Solo Urbano, Solo urbanizado, Espaços de Uso Especial, Consolidadas de equipamentos e outros usos de interesse 

público, que apresentam uma ou várias das seguintes valências: ensino, culto, saúde, zonas verdes;  

iv. Solo Urbano, Solo urbanizável, Espaços Verdes, Verde de Recreio e Lazer;  

 

v. Solo Urbano, Solo urbanizável, Espaços de uso especial, Equipamentos e outros usos de interesse público.  

2 – As zonas mistas correspondem aos aglomerados rurais em solo rural e às restantes subcategorias do solo urbano 

não classificadas como zonas sensíveis, com exceção das áreas de indústria e terciário, em solo urbanizável.  

 
Artigo 189.º 

 Zonas de Conflito  

1 – As zonas de conflito, delimitadas na Carta de Riscos ao Uso do Solo II e Classificação Acústica, correspondem a 

áreas onde os níveis de ruído identificados no Mapa de Ruído ultrapassam os valores definidos pelo Regulamento 

Geral do Ruído (RGR) para as zonas sensíveis e mistas, condicionando por esta via as operações urbanísticas.  

2 – Para efeitos de aplicação do RGR consideram-se zonas urbanas consolidadas todo o território classificado como 

Solo Urbanizado.  

3 – As zonas de conflito em zonas sensíveis assumem o valor limite de exposição das zonas mistas, caso estejam 

inseridas na área afetada, em termos de ambiente sonoro, por Grandes Infraestruturas de Transporte em 

exploração, à data da entrada em vigor do RGR, analisado no respetivo Mapa Estratégico. 

 

3.6 

CARTA DE ORDENAMENTO Planta de Programação Estratégica  

No âmbito da programação estratégica do PDM, artigo 202.º do regulamento, a área de estudo integra a 

SUOPG 11 – Frielas, cujos objetivos são os seguintes: 

 Reestruturação e qualificação do polo de atividades económicas e concretização de núcleos 

complementares de uso industrial e terciário, garantindo o seu equilíbrio com os usos 

habitacionais e grandes infraestruturas existentes;  

 Valorização e consolidação do núcleo antigo de Frielas através de intervenções qualificadoras dos 

espaços públicos e dos equipamentos que tirem partido da sua localização privilegiada junto à 

Várzea de Loures;  

 Valorização das áreas agrícolas da Várzea ao longo do Ribeira da Póvoa e estabilização das 

costeiras face a processos de erosão, mediante a libertação das ocupações edificadas existentes; 

 Promoção de soluções de minimização dos riscos de inundação e riscos geotécnicos;  

 Intervenção no solo urbanizado a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e às áreas 

suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e integração no tecido urbano 

envolvente;  

 Salvaguarda e valorização do património cultural construído ao longo da EN8;  

 Garantir um canal para o atravessamento de TPSP no nó de Frielas; 

 Concretização da Estrutura Ecológica Urbana.  

Os parâmetros urbanísticos a observar na SUOPG 11 são os seguintes:  
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[15] 

[13] 

[14] 

 A unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios 

estabelecidos no artigo 197º;  

 A unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios 

estabelecidos no artigo 198º, não podendo estes índices ser inferiores a 0,50  

Forma de execução: 

 Unidade de execução. 

 

 

 

3.7 

CARTA DE CONDICIONANTES I Planta de Equipamentos e Outras Infraestruturas 

A área a delimitar está sujeita a um conjunto de servidões e restrições de utilidade pública, no que se refere 

a equipamentos e infraestruturas – infraestruturas aos quais se aplicam regimes legais específicos, 

designadamente: 

a) Rede viária, Itinerário Complementar/Autoestrada, IC1/A8_Acesso [13]; 

b) Aeroportos e Aeródromos - Zona 6 - Consulta Obrigatória (cotas superiores a 145) [14]; 

c) Drenagem de águas residuais – emissário - coletor existente [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 

CARTA DE CONDICIONANTES II Planta de Recursos Naturais, Património Edificado e Atividades 

A área a delimitar está sujeita a Recursos Naturais, recursos hídricos, domínio público hídrico, cursos de 

água [16] e zonas ameaçadas pelas cheias [17], aos quais se aplicam regimes legais específicos, 

designadamente: 

a) Regime jurídico da REN - Decreto-Lei n.º 166/2008, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

124/2019, de 28 de agosto. 

 

EXTRATO DA CARTA DE CONDICIONANTES I – PLANTA DE OUTRAS INFRAESTRUTURAS 
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[16] 

[17] 

[20] 

[19] 

[21] 

[18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 

CARTA DE CONDICIONANTES Planta de Reserva Ecológica Nacional (REN) 

A área a delimitar está abrangida pela reserva ecológica nacional, cursos de água a integrar na REN [18] 

áreas de elevada suscetibilidade geológica, zonas declivosas, escarpas e outras áreas de suscetibilidade 

geológica [19] e, ainda, zonas ameaçadas pelas cheias, zonas ribeirinhas, águas de interiores e áreas de 

infiltração máxima ou de apanhamento [20], à qual se aplica o regime legal específico, Regime jurídico da 

REN - Decreto-Lei n.º 166/2008, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto. 

Verifica-se que existem áreas no estudo que foram excluídas da REN [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 

CARTA DE CONDICIONANTES Planta de Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

A área a delimitar não está sujeita ao regime da reserva agrícola nacional.  

EXTRATO DA CARTA DE CONDICIONANTES II– PLANTA DE RECURSOS NATURAIS 

EXTRATO DA CARTA DE CONDICIONANTES – RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 
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4 MODELO DE OCUPAÇÃO 

 

4.1 

Ordenamento e rede viária 

O modelo base para a ocupação da área de estudo assenta nas disposições do PDM, que prevê para este 

local a reestruturação desta área de atividades económicas do concelho. Esta área deverá ser desenvolvida 

de forma a integrar a área de verde proteção e enquadramento confinante existentes (ver Figura 1). 

Conforme decorre dos objetivos da SUOPG, deverá a intervenção no solo urbanizado a reestruturar e 

legalizar, corresponder às AUGI e às áreas suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e 

integração no tecido urbano envolvente.  

 

 
FIGURA 1 – ESQUEMA DE ORIENTAÇÕES URBANÍSTICAS PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA DO ESTUDO – BASE ORTOFOTOMAPA E PLANTA DE ORDENAMENTO PDM/CLASSIFICAÇÃO 

E QUALIFICAÇÃO DO SOLO 
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A área de estudo tem ligação a partir da EN 250 e acede ao nó de IKEA/Frielas/acesso à A8, pelo do CM1311.  

A estrutura viária desta área constitui-se por uma única via, a Rua 1.º de Maio, já objeto de reperfilamento 

e beneficiação por parte do Município, com perfil transversal variável. A mesma via tem um retorno a norte, 

atualmente em mau estado de conservação, que deve ser recuperado através da regularização do seu 

traçado e da reorganização espacial da área envolvente, a ajustar com as Infraestruturas de Portugal, no 

caso, de forma a assegurar o funcionamento adequado da via face ao uso das unidades de atividades 

económicas.  

A solução rodoviária existente deve manter-se e a reorganização do espaço envolvente ao retorno, 

compreendido até à Vala Real de Frielas deve respeitar o zonamento e os critérios de risco aplicáveis às 

zonas ameaçadas pelas cheias, uma vez que se insere nessa área de risco ao uso do solo.  

Para o efeito a vala de drenagem existente, das águas provenientes do acesso viário da A8, deve ser 

requalificada até à Vala Real de Frielas, que deve ser limpa, de forma a comportar maior caudal e a 

pendente para a mesma deve ser iniciada a partir do asfalto/retorno. Recomenda-se a adoção dos 

procedimentos elencados no parecer dos serviços municipais, do departamento de ambiente, da Divisão 

Serviços Públicos Ambientais, em anexo. 

A Vala Real de Frielas deve, ainda, ser objeto de uma operação de limpeza de forma a assegurar as 

condições de escoamento das linhas de água e de acesso ao leito nos termos referenciados no art.º 182.º 

do regulamento do PDM. Deverá ser garantido que se mantém o acesso, sem obstáculos aos meio 

mecânicos/moto-manuais/manuais de manutenção, conservação e controlo de espécies 

infestantes/exóticas/invasoras (Decreto-Lei n.º 92/2019 de 10 de julho), e garantido o acesso à servidão 

do Domínio Público Hídrico (DPH). 

A área de intervenção enquadra-se no Plano Estratégico de Reabilitação de Linhas de Água no Município 

de Loures (PERLA). Este plano define e classifica tipologias de linhas de água homogéneas e tendo presente 

esta classificação a secção em causa da Vala Real, enquadra-se na “tipologia E” que representa troços em 
zona de várzea de Loures, pelo que o Plano deverá ser consultado e atendido nas diretrizes para as linhas 

de água de “tipologia E”. 

Perante a alínea a) do n.º 5 do artigo 33.º da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, 29 de dezembro, na versão mais 

recente Lei n.º 44/2017, 19 de junho) a responsabilidade de execução das medidas de conservação e 

reabilitação da rede hidrográfica, em aglomerado urbano é da Câmara Municipal, substituindo-se no caso 

da reabilitação, a responsabilidade, para os proprietários ou titulares de outros direitos reais relativos a 

prédios abrangidos no presente estudo. 

 

De acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 62.º da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, com 

as últimas alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março e pela Lei n.º 44/2017, de 

19 de junho), importa realçar que as intervenções que incidam sobre leitos, margens e águas particulares, 

estão sujeitas a autorização prévia de utilização de recursos hídricos, devendo o projeto ser enviado para 

parecer à Agência Portuguesa do Ambiente, enquanto entidade reguladora. 

 

De referir, ainda, no que respeita ao terreno a poente da área de estudo, adjacente à rua 1º de Maio, que 

se verifica a existência de 3 valas de rega não cadastradas/identificadas, onde se detetam atualmente águas 

residuais e presença de hidrocarbonetos. Neste âmbito, apesar de não estar incluído na área de estudo, 

devem as unidades de execução acautelar medidas de erradicação destas ocorrências em meio hídrico (a 

título de exemplo recurso a caleiras/separador de hidrocarbonetos). 
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Todo o espaço existente para estacionamento deve ser regulado, acautelando o disposto no artigo 177.º e 

na alínea b) do art.º 181.º do RPDM, utilizando para o efeito técnicas e materiais que promovam a 

permeabilização do espaço, designadamente, o pavimento betuminoso deve ser substituído por pavimento 

de grelhas de enrelvamento de polietileno reciclado. 

Esta solução deverá ser implementada com a concertação e consentimento de todos os proprietários 

envolvidos, no âmbito da concretização da reestruturação da área de estudo. 

 

As unidades de execução devem ainda incorporar uma cortina arbórea ao longo da Rua 1.º de Maio, com 

o objetivo de minimizar os impactos visuais das atividades económicas na paisagem rural envolvente. Esta 

faixa, a integrar as parcelas privadas, deverá ter uma largura eficaz para cumprimento do seu objetivo e 

poderá ser pontualmente alargada ou estreitada em função de condicionamentos locais. 

A ocupação das unidades está condicionada ao afastamento imposto pela servidão à A8 (IC1), de zona non 

aedificandi de 50 metros ao eixo e nunca a menos de 20 metros da zona da estrada, nos termos previstos 

na alínea b) do n.º 8 do artigo 32.º da Lei 34/2015 de 27 de abril. 

 
 
 

4.2 

Benefícios e encargos 

 

Benefícios 

Estimou-se para a área de estudo uma edificabilidade máxima de 11.595,08 m2 de superfície de pavimento 

para o uso de atividades económicas.  

 

Encargos 

As áreas de cedência necessárias ao cumprimento da cedência média de 0,50 desta SUOPG, calculadas nos 

termos do artigo 198.º do regulamento do PDM, deverão ser compensadas atendendo à impossibilidade 

verificada de serem cedidas dentro das UE.  

 

A requalificação paisagística da área junto ao retorno existente, a limpeza da Vala Real de Frielas e a 

adequação do estacionamento ao zonamento em que se insere, bem como todas as restantes 

infraestruturas necessárias à implantação dos usos propostos constituem igualmente encargos da 

urbanização desta área. 

 

Perequação de benefícios e encargos 

A perequação de benefícios e encargos será feita no interior de cada unidade de execução de acordo com 
os critérios estabelecidos pelo PDM. 
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5 EXECUÇÃO 

 

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. 
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6 ANEXO I – PEÇAS ESCRITAS 

Parecer dos erviços Municipais, do Departamento Ambiente/Divisão Serviços Públicos Ambientais 
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INFORMAÇÃO 
N.º 172/DPFA/DCP  
DATA: 17/05/2021 
PROVENIÊNCIA: DPFA/DCP/SJUR/LR E/48074/2021/1 
DESTINATÁRIO: Dra. Paula Louro - Chefe da DCP 
 
Assunto: identificação de proprietários – estudo urbanístico de enquadramento às 

unidades de execução da Quinta do Foge ao Vento, Frielas. 
 
Na sequência da Informação n.º 09/DPU/RT/2021 e do despacho do Sr. Chefe do 
DOM/DEP, foi solicitada a esta DCP a identificação dos proprietários dos terrenos 
abrangidos pela zona de arranjo paisagístico assinalada no esquema de orientações 
urbanísticas para requalificação da área do estudo constante da referida informação, que 
faz parte da área de intervenção do estudo urbanístico de enquadramento às unidades de 
execução da Quinta do Foge ao Vento. 
 
Assim, por consulta prévia ao Cadastro Rústico Predial, campanha de 1950/51, verifica-se 
que a referida zona de arranjo paisagístico abrange parte dos limites de três prédios 
registados como artigos 20, 21 e 27, da secção 1B, na matriz predial rústica da UF de 
Santo António dos Cavaleiros e Frielas (cfr. ficheiro Imagem nos "Anexos" deste webdoc). 
 
Na caderneta predial rústica do mencionado artigo 21, com a área de 15.480 m2, consta 
como proprietária Maria da Assunção Alves de Sousa Botto dos Santos, NIF 154364223, 
ao qual estão associadas duas fichas prediais da freguesia de Frielas (cfr. caderneta e 
fichas prediais nos "Anexos"): 
- ficha n.º 50 (descrição n.º 6759), correspondente a prédio rústico com a área de 15.285 

m2, em que é proprietária a mesma titular do artigo matricial acima referido; 
- ficha n.º 1020, relativa a um prédio urbano com a área total de 195 m2, que foi 

desanexado da referida descrição n.º 6759, por via de expropriação, tem como 
proprietário o Estado. 

 
A soma das áreas destas duas fichas prediais totaliza os 15.480 m2 registados na caderneta 
predial do acima referido artigo 21. 
 
Da análise conjugada destes documentos, entendemos, s.m.o., que a parcela de terreno, 
localizada a poente da área de intervenção do estudo urbanístico, junto da intersecção da 
Rua 1º de Maio com a EN250 e acesso à IC1/A8, delimitada a verde no ficheiro Imagem 
nos "Anexos", corresponderá à mencionada ficha n.º 1020, parte do artigo matricial 21 da 
secção 1B, em que é proprietário o Estado (cfr. AP. 1 de 1966/04/02 – ficha n.º 1020). 
 
Quanto à parcela de terreno do artigo 27, verifica-se que a mesma se localiza junto da 
curva da Rua 1º de Maio, com a qual confronta a sul, possuindo uma forma poligonal 
triangular (cfr. terreno delimitado a azul – cfr. ficheiro Imagem). 
 

rita_trincheiras
Realce
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Dos elementos disponíveis, conclui-se que são proprietários deste terreno os herdeiros 
de Carlos Alberto Rodrigues Marques (NIF 741062453) e os herdeiros de Delfina de 
Jesus Vicente Rodrigues (NIF 745107532), conforme resulta do teor da caderneta 
predial e da respetiva ficha predial n.º 362 da freguesia de Frielas (cfr. "Anexos"). 
 
Por último, no que diz respeito ao terreno "encravado" entre o acesso à IC1/A8 e a Rua 1º 
de Maio, mas dentro dos limites da zona de arranjo paisagístico, verifica-se que o mesmo 
abrange apenas uma parte do prédio identificado como artigo 20 da secção 1B da matriz 
predial rústica da UF de Santo António dos Cavaleiros e Frielas (cfr. terreno delimitado em 
cor amarela – ficheiro Imagem nos "Anexos" deste webdoc).  
 
Este prédio está registado na matriz predial rústica com a área total de 226.360 m2, no 
qual consta como titular IKEA Portugal Móveis de Decoração Lda, NIF 505416654, tendo 
associadas as seguintes fichas prediais (cfr. caderneta e fichas prediais nos "Anexos"): 
- ficha n.º 264 (prédio misto com a área total de 212.389,50 m2), registada em nome de 

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado "Capital Real I" 
- ficha n.º 1026 (prédio rústico com uma área de 40.440 m2), registada em nome de IKEA 

Portugal Móveis e Decoração Lda  
- ficha n.º 1027 (prédio rústico com uma área de 2.585 m2), registada em nome de Fundo 

de Investimento Imobiliário Fechado "Capital Real I" 
- ficha n.º 1028 (prédio rústico com uma área de 9.171,36 m2), registada em nome de 

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado "Capital Real I" 
- ficha n.º 382 (prédio urbano com a área total de 1.350 m2), registada em nome de 

Aurora Lopes Soares Mendes e Carlos Alberto Lopes Mendes 
- ficha n.º 711 (prédio misto com a área total de 4.190 m2), registada em nome de 

IMOFRIELAS Gestão e Comercialização de Imóveis Lda 
- ficha n.º 828 (prédio urbano com a área total de 423 m2), registada em nome de 

Infraestruturas de Portugal SA 
- ficha n.º 1037 (prédio urbano com a área total de 86.377,06 m2), registada em nome 

de IKEA Portugal Móveis e Decoração Lda  
 
No entanto, não foi possível identificar qual é o proprietário desse terreno "encravado" 
entre a via de acesso à IC1/A8 e a Rua 1º de Maio, localizado dentro dos limites da zona 
de arranjo paisagístico (assinalado a amarelo), uma vez que, tendo em conta os elementos 
disponíveis, não se consegue fazer a correspondência dessa especifica parcela de terreno 
com as fichas prediais acima indicadas. 
 
É o que cumpre informar, propondo-se a devolução deste expediente ao DOM/DI. 
 
O Técnico Superior  
Luís P. Ribeiro 
 

Assinatura Digital de: 
Luís Alberto Pereira Ribeiro
17/05/2021 10:40:10

rita_trincheiras
Realce

rita_trincheiras
Realce
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INFORMAÇÃO 
 

E/48074/2021/2 
 
N.º Movimento do registo 
 
DATA: 14/05/2021 
 
PROVENIÊNCIA: DA/DSPA – Andreia Rocha, Eng.ª 
  
DESTINATÁRIO: DA/CDSPA – Rui Máximo Santos, Dr. 
 

Assunto: Estudo urbanístico de enquadramento às unidades de execução da Quinta do 

Foge ao Vento. 

No âmbito das áreas a reestruturar existentes em Frielas, no que respeita à eventual afetação 

da Linha de Água, cumpre informar a seguinte avaliação: 

1. Como se pode verificar na figura 1, a matriz de perímetro urbano no PDM (sombreado). A 

delimitação da área de intervenção do projeto, que coincide com a área de perímetro urbano 

do PDM, leva a que a parte da linha de água a ser requalificada se encontre em aglomerado 

urbano. Perante a alínea a) do n.º 5 do artigo 33.º da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, 29 de 

dezembro, na versão mais recente Lei n.º 44/2017, 19 de junho) a responsabilidade de 

execução das medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, em aglomerado 

urbano é dos municípios.  

 

Figura 1 – Perímetro urbano na área de intervenção 

 

Assinatura Digital de: 
rui_maximo@cm-loures.pt
19/05/2021 15:15:08

À Diretora do DA, propondo-se o envio da presente
 informação ao DPGU conforme solicitado.

Assinatura Digital de: 
madalena_neves@cm-loures.pt
DIRECTOR(A) DE DEPARTAMENTO
19/05/2021 23:19:44

Ao DPGU/DPU,

De acordo.

Remete-se informação solicitada, para efeitos 
tidos por necessários.
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2. O Setor de Linhas de Água no âmbito da alínea a) do n.º 1 conjugado com a alínea a) do n.º 

5 do artigo 33.º da Lei da Água, efetua a “limpeza e desobstrução dos álveos das linhas de 

água, por forma a garantir condições de escoamento dos caudais líquidos e sólidos em 

situações hidrológicas normais ou extremas”, enquanto uma das medidas de conservação e 

reabilitação da rede hidrográfica e zonas ribeirinhas em aglomerado urbano.  

3. A zona considerada a limpar (Vala Real), ficará no âmbito das funções do SLA para futura 

manutenção/gestão, logo deve ser garantido que se mantém o acesso, sem obstáculos aos 

meio mecânicos/moto-manuais/manuais de manutenção, conservação e controlo de espécies 

infestantes/exóticas/invasoras (Decreto-Lei n.º 92/2019 de 10 de julho), e garantido o 

acesso à servidão do DPH. 

4. Enquadramento no Plano Estratégico de Reabilitação de Linhas de Água no Município de 

Loures (PERLA) 

O PERLA é um estudo técnico-científico elaborado especificamente para o Município de 

Loures, que pretende implementar uma estratégia de reabilitação para as linhas de água que 

atravessam o concelho, motivado pela elevada prioridade de intervenção sobre os recursos 

hídricos, particularmente em situações prementes de ação, como o controlo de cheias e a 

contenção de vegetação invasora/exótica/infestante. Este documento apresenta uma visão 

integrada destas problemáticas e define o programa de intervenção a concretizar, a 

médio/longo prazo, nas linhas de água do município, no sentido da prossecução dos 

objetivos da Diretiva Quadro da Água (DQA), da Diretiva Inundações e do Plano 

Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC-AML). 

A definição estratégica à escala municipal tem por base um conjunto de instrumentos de 

planeamento e gestão territorial que visam fundamentar e orientar a proteção e a gestão da 

água, entre os quais, o Plano Nacional da Água (PNA), o Planos de Gestão de Região 

Hidrográfica (PGRH) e o Plano de Gestão do Risco de Inundações (PGRI) da Região 

Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5). 

No desenvolvimento do plano optou-se por definir e classificar tipologias de linhas de água 

homogéneas, que traduzissem semelhanças ao nível das suas características fisiográficas, 

bem como, dos problemas, pressões e vulnerabilidades, de origem antrópica, a elas 

associadas. 

a) Tendo presente esta classificação, a secção em causa da Vala Real enquadra-se na 

tipologia E que representa troços em zona de várzea de Loures. 

 Esta tipologia E abrange as zonas de várzea de Loures e Bucelas. Estas zonas são 

tipicamente planas caraterizadas por declives muito suaves e regime de escoamento 
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tipicamente fluvial, onde se verifica, nomeadamente na zona da várzea de Loures, a 

confluência da maioria das linhas de água nos dois rios principais, rio de Loures e o 

rio Trancão e do rio de Loures no rio Trancão. 

 Para o escoamento nesta tipologia contribui a totalidade das bacias das linhas de água 

afluentes aos dois rios principais, Loures e Trancão, a totalidade da bacia de drenagem 

do rio de Loures e a quase totalidade da bacia de drenagem do rio Trancão, cujo de 

escoamento regime já se encontra fortemente influenciado pelas enchentes e vazantes 

do rio Tejo por influência das variações de maré. 

 Na tipologia da várzea, as linhas de água têm carácter essencialmente de linhas de água 

intermitentes, com dois períodos bem marcados, um húmido e outro de seca sazonal. 

Para grande parte destas linhas de água, o escoamento base já é, em situações 

normais, influenciado pelos níveis freáticos, sendo de esperar que as linhas de água 

mais fortes tenham comportamento de linha de água perene, em anos médios a 

húmidos.  

 Os corredores ribeirinhos associados a este sistema hidrológico estão estabelecidos em 

consonância com a interação água/solo muito intensa e palas oscilações sazonais do 

nível da água, determinando áreas com diversos períodos de submersão. Neste sentido, 

a vegetação ripícola, apresenta um zonamento em relação à linha de água principal, 

condicionando a dispersão das diversas comunidades florísticas que apresentam 

características diferentes em função da profundidade da toalha freática e do regime de 

submersão do substrato pelas águas (níveis de cheia e níveis de estiagem). 

 Com efeito, as espécies lenhosas de grande porte encontram-se associadas a solos 

estáveis e de menores níveis de encharcamento, evidenciando-se nesses espaços os 

freixiais (Habitat: 91B0) e salgueirais-choupais brancos (Habitat:92A0pt1). Em solos de 

maior mobilidade as biocenoses ocorrentes incluem espécies lenhosas de menor porte, 

tais como, os salgueirais (Habitats: 92A0pt3 e 92A0pt4), seguindo-se juncáceas 

Scirpoides holoscschoenus, as holófitas tabuais (Typha domingensis e Typha latifolia), 

caniço (Phragmites australis), bunho (Schoenoplectus lacustris) e Eleocharis palustris 

Pretende-se que, em caso de intervenção, seja possível a preservação de Habitats 

característicos para esta tipologias da linha de água em questão. 

A ficha de caracterização relativa à linha de água de tipologia E, tal como a que se 

encontra em análise, consta em anexo. 

5. No que respeita à situação identificada da Vala de Drenagem a requalificar, recomenda-se a 

instalação de sistemas de recolha/retenção/tratamento de óleos e combustíveis provenientes 

da drenagem da A8 bem como seus respetivos acessos. 
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6. No que respeita ao terreno a oeste da UE1, adjacente à rua 1º de Maio, verifica-se a 

existência de 3 valas de rega não cadastradas/identificadas, onde se detetam atualmente 

águas residuais e presença de hidrocarbonetos, devendo ser acautelada uma medida de 

erradicação destas ocorrências em meio hídrico (a título de exemplo recurso a 

caleiras/separador de hidrocarbonetos);  

7. De acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 62.º da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 

dezembro, com as últimas alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de 

março e pela Lei n.º 44/2017, de 19 de junho), as intervenções que incidam sobre leitos, 

margens e águas particulares, estão sujeitas a autorização prévia de utilização de recursos 

hídricos, devendo o projeto ser enviado para parecer à Agência Portuguesa do Ambiente, 

enquanto entidade reguladora.  

8. Relativamente à identificação dos proprietários, julga-se conveniente, s.m.o., consultar a 

DCP. 

Face ao exposto propõe-se dar conhecimento do presente parecer à DPGU para os efeitos tidos 

por convenientes. 

À consideração superior,  

A Técnica Superior 

 

 

 

 

 

(Andreia Rocha, Eng.ª) 
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Assinatura Digital de: 
Andreia Sofia Beato Rocha
14/05/2021 17:29:20
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> Informação de Referência:

 Ortofotografia (10cm)

> Proveniência de dados:

   Câmara Municipal de Loures

> Sistema de Coordenadas:

   PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares, 

   Marégrafo de Cascais

> Data da informação: 2020

   Propriedade: Direção Geral do Território (DGT)

Ortofotomapa de Enquadramento à Delimitação de Unidades de Execução

D P U . D I V I S Ã O  D E  P L A N E A M E N T O  U R B A N Í S T I C O
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

1:10000esc.

Area de
Intervençao

Unidades de
Execuçao

Limite de
Freguesia

Limite de
Concelho

FICHA TÉCNICA

Chefe de Divisão: Ana Paula Félix, arq.ª | Arquitetura: Rita Trincheiras | Engenharia Civil: Amélia Silva

| Desenho: Paulo Moura | Apoio Administrativo: Zélia Serra

UE1 QUINTA DO FOGE AO VENTO - ANLORBEL
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> Informação de Referência:

Planta Cadastral de Enquadramento à Delimitação de Unidades de Execução
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1:10000esc.

Area de
Intervençao

Unidades de
Execuçao

Limite de
Freguesia

Limite de
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FICHA TÉCNICA

Chefe de Divisão: Ana Paula Félix, arq.ª | Arquitetura: Rita Trincheiras | Engenharia Civil: Amélia Silva

| Desenho: Paulo Moura | Apoio Administrativo: Zélia Serra

UE1 QUINTA DO FOGE AO VENTO - ANLORBEL
Frielas

> Cadastro Geométrico de Propriedade Rústica:

Inf. de1950/51, actualizações pontuais Maio/2003.

Propriedade: Instituto Geográfico Português. 

> Sistema de Coordenadas:

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,

 Marégrafo de Cascais 
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> Informação de Referência:

   Cartografia 1:10 000.

> Entidade responsáve l

Câmara Municipal de Loures

> Proveniência de dados: 

Câmara Municipal de Loures

> Sistema de Coordenadas:

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,

 Marégrafo de Cascais

Data da informação: Abril de  2005

Homologada pe la DGT em 2008-04-02, processo nº 61

Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06 

através dos métodos Grelhas no formatoNTv2 

disponibilizado pela DGT

Propriedade: Município de Loures; PT; Lisboagás 

e EDP Produção: Consórcio Nível/Socarto (2005)

> Cadastro Geométrico de Propriedade Rústica:

Inf. de1950/51, actualizações pontuais Maio/2003.

Propriedade: Instituto Geográfico Português.  

Elementos Fundamentais:

Edif icado

Cotas e Curvas de nível
50

171

Linhas de água

Rede Ferroviária

Rede Viária

Toponímia Loures

Carta de Ordenamento - Classificação e Qualificação do Solo - 
de Enquadramento à Delimitação de Unidades de Execução

D P U . D I V I S Ã O  D E  P L A N E A M E N T O  U R B A N Í S T I C O
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

1:10000esc.

Classificação do Solo

Espaços Agrícolas e Florestais, Uso Múltiplo

Espaços Agrícolas e Florestais, Produção, Áreas Agrícolas Prioritárias de Baixas
Aluvionares

Espaços Agrícolas e Florestais, Produção, Outras Áreas Agrícolas Prioritárias

Espaços Agrícolas e Florestais, Conservação

Espaços Naturais

Espaços A fectos a Actividades Industriais

So lo Urbanizado, Espaços Residenciais, Consolidadas Habitacionais

So lo Urbanizado, Espaços Residenciais, A colmatar

So lo Urbanizado, Espaços Residenciais, Habitacionais a Reestruturar

So lo Urbanizado, Espaços Residenciais, Habitacionais a Reestruturar e Legalizar

So lo Urbanizado, Espaços de Actividades Economicas, Consolidadas de Indústria e
Terciário

So lo Urbanizado, Espaços de Actividades Economicas, Consolidadas Terciárias

Solo Urbanizado, Espaços de Actividades Economicas, Indústria e Terciário a Reestruturar

So lo Urbanizado, Espaços de Actividades Economicas, Mistas a Reestruturar

So lo Urbanizado, Espaços de Uso Especial, Consolidadas de Equipamentos e Ou tros Usos
de Interesse Público

Solo Urbanizado, Espaços de Uso Especial, Outras Infra-Estruturas

Solo Urbanizado, Espaços Verdes, Verde de Protecção e Enquadramento

Solo Urbanizado, Espaços Verdes, Verde de Recreio e Lazer

So lo Urbanizado, Espaços Verdes, Verde Misto

Solo Urbanizável, Espaços Residenciais, Habitacionais

So lo Urbanizável, Espaços de Actividades Economicas, De Indústria e Terciário

So lo Urbanizável, Espaços de Uso Especial, De Equipamentos e Outros Usos de Interesse
Púb lico

Solo Urbanizável, Espaços Verdes, Verde de Recreio e Lazer

Sistemas de Circulação e Mobilidade, Rede Viaria A rterial

Rede Viária - Espaço Canal

Rede Viária - Existente

Rede Viária - Proposta

Area de
Intervençao

Unidades de
Execucao

Limite de
Concelho

Limite de
Freguesia

FICHA TÉCNICA

Chefe de Divisão: Ana Paula Félix, arq.ª | Arquitetura: Rita Trincheiras | Engenharia Civil: Amélia Silva

| Desenho: Paulo Moura | Apoio Administrativo: Zélia Serra
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> Informação de Referência:

   Cartografia 1:10 000.

> Entidade responsáve l

Câmara Municipal de Loures

> Proveniência de dados: 

Câmara Municipal de Loures

> Sistema de Coordenadas:

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,

 Marégrafo de Cascais

Data da informação: Abril de  2005

Homologada pe la DGT em 2008-04-02, processo nº 61

Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06 

através dos métodos Grelhas no formatoNTv2 

disponibilizado pela DGT

Propriedade: Município de Loures; PT; Lisboagás 

e EDP Produção: Consórcio Nível/Socarto (2005)

> Cadastro Geométrico de Propriedade Rústica:

Inf. de1950/51, actualizações pontuais Maio/2003.

Propriedade: Instituto Geográfico Português.  

Elementos Fundamentais:
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50

171

Linhas de água
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Carta de Ordenamento - Classificação e Qualificação do Solo - 
de Enquadramento à Delimitação de Unidades de Execução
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FICHA TÉCNICA

Chefe de Divisão: Ana Paula Félix, arq.ª | Arquitetura: Rita Trincheiras | Engenharia Civil: Amélia Silva

| Desenho: Paulo Moura | Apoio Administrativo: Zélia Serra
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> Informação de Referência:

   Cartografia 1:10 000.

> Entidade responsáve l

Câmara Municipal de Loures

> Proveniência de dados: 

Câmara Municipal de Loures

> Sistema de Coordenadas:

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,

 Marégrafo de Cascais

Data da informação: Abril de  2005

Homologada pe la DGT em 2008-04-02, processo nº 61

Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06 

através dos métodos Grelhas no formatoNTv2 

disponibilizado pela DGT

Propriedade: Município de Loures; PT; Lisboagás 

e EDP Produção: Consórcio Nível/Socarto (2005)

> Cadastro Geométrico de Propriedade Rústica:

Inf. de1950/51, actualizações pontuais Maio/2003.

Propriedade: Instituto Geográfico Português.  

Elementos Fundamentais:
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| Desenho: Paulo Moura | Apoio Administrativo: Zélia Serra
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> Informação de Referência:

   Cartografia 1:10 000.

> Entidade responsáve l

Câmara Municipal de Loures

> Proveniência de dados: 

Câmara Municipal de Loures

> Sistema de Coordenadas:

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,

 Marégrafo de Cascais

Data da informação: Abril de  2005

Homologada pe la DGT em 2008-04-02, processo nº 61

Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06 

através dos métodos Grelhas no formatoNTv2 

disponibilizado pela DGT

Propriedade: Município de Loures; PT; Lisboagás 

e EDP Produção: Consórcio Nível/Socarto (2005)

> Cadastro Geométrico de Propriedade Rústica:

Inf. de1950/51, actualizações pontuais Maio/2003.

Propriedade: Instituto Geográfico Português.  

Elementos Fundamentais:

Edif icado

Cotas e Curvas de nível
50

171

Linhas de água

Rede Ferroviária

Rede Viária

Toponímia Loures

Carta de Ordenamento - Estrutura Ecológica Municipal -
de Enquadramento à Delimitação de Unidades de Execução
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DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
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FICHA TÉCNICA

Chefe de Divisão: Ana Paula Félix, arq.ª | Arquitetura: Rita Trincheiras | Engenharia Civil: Amélia Silva

| Desenho: Paulo Moura | Apoio Administrativo: Zélia Serra
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> Informação de Referência:

   Cartografia 1:10 000.

> Entidade responsáve l

Câmara Municipal de Loures

> Proveniência de dados: 

Câmara Municipal de Loures

> Sistema de Coordenadas:

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,

 Marégrafo de Cascais

Data da informação: Abril de  2005

Homologada pe la DGT em 2008-04-02, processo nº 61

Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06 

através dos métodos Grelhas no formatoNTv2 

disponibilizado pela DGT

Propriedade: Município de Loures; PT; Lisboagás 

e EDP Produção: Consórcio Nível/Socarto (2005)

> Cadastro Geométrico de Propriedade Rústica:

Inf. de1950/51, actualizações pontuais Maio/2003.

Propriedade: Instituto Geográfico Português.  

Elementos Fundamentais:

Edif icado
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Toponímia Loures

Carta de Ordenamento - Riscos ao Usos de Solo I -
de Enquadramento à Delimitação de Unidades de Execução

D P U . D I V I S Ã O  D E  P L A N E A M E N T O  U R B A N Í S T I C O
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

1:10000esc.
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Concelho

Limite de
Freguesia

FICHA TÉCNICA

Chefe de Divisão: Ana Paula Félix, arq.ª | Arquitetura: Rita Trincheiras | Engenharia Civil: Amélia Silva

| Desenho: Paulo Moura | Apoio Administrativo: Zélia Serra
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> Informação de Referência:

   Cartografia 1:10 000.

> Entidade responsáve l

Câmara Municipal de Loures

> Proveniência de dados: 

Câmara Municipal de Loures

> Sistema de Coordenadas:

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,

 Marégrafo de Cascais

Data da informação: Abril de  2005

Homologada pe la DGT em 2008-04-02, processo nº 61

Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06 

através dos métodos Grelhas no formatoNTv2 

disponibilizado pela DGT

Propriedade: Município de Loures; PT; Lisboagás 

e EDP Produção: Consórcio Nível/Socarto (2005)

> Cadastro Geométrico de Propriedade Rústica:

Inf. de1950/51, actualizações pontuais Maio/2003.

Propriedade: Instituto Geográfico Português.  

Elementos Fundamentais:
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Carta de Ordenamento - Riscos ao Uso de Solo II -
de Enquadramento à Delimitação de Unidades de Execução
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FICHA TÉCNICA

Chefe de Divisão: Ana Paula Félix, arq.ª | Arquitetura: Rita Trincheiras | Engenharia Civil: Amélia Silva

| Desenho: Paulo Moura | Apoio Administrativo: Zélia Serra
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> Informação de Referência:

   Cartografia 1:10 000.

> Entidade responsáve l

Câmara Municipal de Loures

> Proveniência de dados: 

Câmara Municipal de Loures

> Sistema de Coordenadas:

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,

 Marégrafo de Cascais

Data da informação: Abril de  2005

Homologada pe la DGT em 2008-04-02, processo nº 61

Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06 

através dos métodos Grelhas no formatoNTv2 

disponibilizado pela DGT

Propriedade: Município de Loures; PT; Lisboagás 

e EDP Produção: Consórcio Nível/Socarto (2005)

> Cadastro Geométrico de Propriedade Rústica:

Inf. de1950/51, actualizações pontuais Maio/2003.

Propriedade: Instituto Geográfico Português.  

Elementos Fundamentais:
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> Informação de Referência:

   Cartografia 1:10 000.

> Entidade responsáve l

Câmara Municipal de Loures

> Proveniência de dados: 

Câmara Municipal de Loures

> Sistema de Coordenadas:

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,

 Marégrafo de Cascais

Data da informação: Abril de  2005

Homologada pe la DGT em 2008-04-02, processo nº 61

Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06 

através dos métodos Grelhas no formatoNTv2 

disponibilizado pela DGT

Propriedade: Município de Loures; PT; Lisboagás 

e EDP Produção: Consórcio Nível/Socarto (2005)

> Cadastro Geométrico de Propriedade Rústica:

Inf. de1950/51, actualizações pontuais Maio/2003.

Propriedade: Instituto Geográfico Português.  

Elementos Fundamentais:
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 Carta de (Outras) Condicionantes I – Equipamento e Infraestruturas -
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Estações Elevatórias

BCEEAEstações Elevatórias

Estação de Tratamento de Águas Residuais

XYRATE Estação de Tratamento de Águas Residuais

Drenagem de Águas Residuais

! Coletor Existente

Redes de Transporte de Energia Elétrica - Muito Alta Tensão

ZLINHAS220Kv

Redes de Distribuição de Energia Elétrica - Alta Tensão

ZLINHA60Kv

Subestações da Rede Elétrica - Áreas

Alta e Média Tensão

Gasodutos

)D Gasoduto de 2º Escalão

Rede Viária
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Estrada Municipal

Estrada Nacional

Itinerário Complementar/Autoestrada

Estradas Desclassificadas

Aeroportos e Aeródromos
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Zona 6, Consulta Obrigatória (cotas superiores a 145)

Zona 7, Consulta Obrigatória (cotas variáveis a 5% entre 145 e 170)

Zona 7, Consulta Obrigatória (cotas variáveis a 5% entre 170 e 195)

Marcos Geodésicos

$yMarcos Geodésicos
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Limite de
Freguesia
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FICHA TÉCNICA

Chefe de Divisão: Ana Paula Félix, arq.ª | Arquitetura: Rita Trincheiras | Engenharia Civil: Amélia Silva

| Desenho: Paulo Moura | Apoio Administrativo: Zélia Serra

> Informação de Referência:

   Cartografia 1:10 000.

> Entidade responsáve l

Câmara Municipal de Loures

> Proveniência de dados: 

Câmara Municipal de Loures

> Sistema de Coordenadas:

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,

 Marégrafo de Cascais

Data da informação: Abril de  2005

Homologada pe la DGT em 2008-04-02, processo nº 61

Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06 

através dos métodos Grelhas no formatoNTv2 

disponibilizado pela DGT

Propriedade: Município de Loures; PT; Lisboagás 

e EDP Produção: Consórcio Nível/Socarto (2005)

> Cadastro Geométrico de Propriedade Rústica:

Inf. de1950/51, actualizações pontuais Maio/2003.

Propriedade: Instituto Geográfico Português.  

Elementos Fundamentais:
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Cotas e Curvas de nível
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Património Edificado e Actividades Perigosas -

de Enquadramento à Delimitação de Unidades de Execução
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> Informação de Referência:

   Cartografia 1:10 000.

> Entidade responsáve l

Câmara Municipal de Loures

> Proveniência de dados: 

Câmara Municipal de Loures

> Sistema de Coordenadas:

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,

 Marégrafo de Cascais

Data da informação: Abril de  2005

Homologada pe la DGT em 2008-04-02, processo nº 61

Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06 

através dos métodos Grelhas no formatoNTv2 

disponibilizado pela DGT

Propriedade: Município de Loures; PT; Lisboagás 

e EDP Produção: Consórcio Nível/Socarto (2005)

> Cadastro Geométrico de Propriedade Rústica:

Inf. de1950/51, actualizações pontuais Maio/2003.

Propriedade: Instituto Geográfico Português.  

Elementos Fundamentais:

Edif icado

Cotas e Curvas de nível
50
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Linhas de água

Rede Ferroviária

Rede Viária

Toponímia Loures

Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional -
de Enquadramento à Delimitação de Unidades de Execução

D P U . D I V I S Ã O  D E  P L A N E A M E N T O  U R B A N Í S T I C O
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
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Exclusões à Reserva Ecológica
Nacional
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Zonas ribeirinhas, águas de interiores
e áreas de infiltração máxima ou de
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Cursos de Água a integrar na

Leito de cursos de água a integrar
na REN

Zonas Ameaçadas pelas

Zonas Ameaçadas pelas

Escarpas - Faixas de Protecção

Escarpas - Faixas de Protecção
50m

Áreas de Elevada Suscetibilidade
Geológica

Áreas de Elevada Suscetibilidade
Geológica

Zonas

Áreas com Risco de

Cursos de Água apenas sujeitos à
servidão do Domínio Hídrico

Cursos de Água apenas sujeitos à
servidão do Domínio Hídrico

Troços de Cursos de Água
Canalizados sujeitos à servidão do
dominío hídrico

Troços de Cursos de Água
Canalizados sujeitos à servidão do
dominío hídrico

Area de
Intervençao

Unidades de
Execuçao

Limite de
Concelho

Limite de
Freguesia
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> Informação de Referência:

   Cartografia 1:10 000.

> Entidade responsáve l

Câmara Municipal de Loures

> Proveniência de dados: 

Câmara Municipal de Loures

> Sistema de Coordenadas:

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,

 Marégrafo de Cascais

Data da informação: Abril de  2005

Homologada pe la DGT em 2008-04-02, processo nº 61

Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06 

através dos métodos Grelhas no formatoNTv2 

disponibilizado pela DGT

Propriedade: Município de Loures; PT; Lisboagás 

e EDP Produção: Consórcio Nível/Socarto (2005)

> Cadastro Geométrico de Propriedade Rústica:

Inf. de1950/51, actualizações pontuais Maio/2003.

Propriedade: Instituto Geográfico Português.  

Elementos Fundamentais:

Edif icado

Cotas e Curvas de nível
50
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Linhas de água

Rede Ferroviária

Rede Viária

Toponímia Loures

Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional -
de Enquadramento à Delimitação de Unidades de Execução

D P U . D I V I S Ã O  D E  P L A N E A M E N T O  U R B A N Í S T I C O
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

1:10000esc.
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Intervençao
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Limite de
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Reserva Agrícola Nacional

FICHA TÉCNICA

Chefe de Divisão: Ana Paula Félix, arq.ª | Arquitetura: Rita Trincheiras | Engenharia Civil: Amélia Silva

| Desenho: Paulo Moura | Apoio Administrativo: Zélia Serra
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1 INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL 

Tendo em vista uma correta reestruturação do território 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 Norte – 

UOPG A, conforme determina o Regulamento do Plano Diretor Municipal de Loures (RPDM) na sua forma 

de execução.  

Nos termos do disposto no artigo 149.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 

na sequência do pedido com o n.º de registo URB. 123.23786, vem o proprietário requerer a delimitação 

de unidade de execução. 

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. 

 

 

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 concordância 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 A - 

Norte, delimitada na Carta de Programação Estratégica. 

A área a delimitar abrange uma superfície de 34.768 m2 e localiza-se a nascente da Estrada Velha da 

Freixeira, antiga Estrada Nacional n.º 8. Confina a poente com uma parcela de terreno onde se desenvolve 

uma atividade económica e, ainda, a nascente/sul/poente com parcelas de terreno ocupadas com 

construções maioritariamente habitacionais.  

A delimitação de uma unidade de execução (UE), como instrumento de execução do PDM que pretende 

concretizar os objetivos definidos e os princípios delineados para esta área justifica-se, para que haja um 
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EXTRATO DA PLANTA DE ORDENAMENTO – CARTA DE CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SOLO 

desenvolvimento urbano integrado do território, considerando que a mesma área compreende 2 parcelas 

de terreno distintas, estabilizadas a nível de cadastro e desocupadas. 

Deve a mesma unidade de execução cumprir todas as orientações definidas no presente documento, no 

âmbito do seu desenvolvimento e concretização aquando da elaboração dos projetos da respetiva 

operação urbanística. 

 

 

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 

A área a delimitar integra na sua maioria solo urbano, solo urbanizável, espaços de atividades económicas, 

de industria e terciário [1]. Integra, ainda, outra área residual em solo urbanizado, espaços residenciais, 

consolidadas habitacionais de Nível V [2] e é marginal aos espaços de atividades económicas, indústria e 

terciário a reestruturar localizados a sul. 

  

Estas áreas estão regulamentadas da seguinte forma: 

Solo Urbanizável 

Espaços de Atividades Económicas  

ARTIGO 115.º  

[1] 

[2] 
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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.  

 

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.  

 

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.  

 

 

3.2 

PLANTA DE ORDENAMENTO Carta de Estrutura Patrimonial   

Não se identificam valores patrimoniais na área a delimitar. 

 

3.3 

PLANTA DE ORDENAMENTO Carta de Estrutura Ecológica Municipal 

Não se identificam valores patrimoniais da Estrutura Ecológica Municipal na área a delimitar. 



                    

 UNIDADE EXECUÇÃO DA FREIXEIRA    TERMOS DE REFERÊNCIA 

Câmara Municipal de Loures / Departamento de Gestão e Planeamento Urbanístico / Divisão de Planeamento Urbanístico      Página | 10 

 

3.4 

PLANTA DE ORDENAMENTO Carta de Riscos ao Uso de Solo I 

As áreas de risco identificadas na parcela de terreno a delimitar correspondem a Riscos Naturais: 

geodinâmica, por risco sísmico moderado [4].  

  

 

Estas áreas estão regulamentadas da seguinte forma: 

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. 

 

EXTRATO DA PLANTA DE ORDENAMENTO – CARTA DE RISCOS AO USO DO SOLO I 

[4] 
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3.5 

PLANTA DE ORDENAMENTO Carta de Riscos ao Uso de Solo II 

Na área a delimitar verifica-se a sobreposição de área de Riscos Mistos, com Áreas de Erosão Hídrica do 
Solo [5] e Ruído, Classificação Acústica – Zonas Mistas [6]. 

 

Estas áreas estão regulamentadas da seguinte forma: 

ARTIGO 187.º  

Áreas de Erosão Hídrica do Solo  

1 – As áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo são as áreas que, devido às suas características de solo e declive, 

estão sujeitas à perda excessiva de solo por ação do escoamento superficial.  

2 – Estas áreas têm como principais funções a manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos, 

a regulação do ciclo hidrológico e a prevenção da ocorrência de cheias através da promoção da infiltração, em 

detrimento do escoamento superficial e da diminuição da colmatação e assoreamento dos solos a jusante.  

3 – Às áreas identificadas no n.º 1 aplica-se um índice de permeabilidade mínimo de 0,60, sem prejuízo da classificação 

e qualificação do solo a que se refere o Título IV e V do RPDMLoures. 

 

RUÍDO  

ARTIGO 188.º  

Classificação Acústica  

1 – Na Carta de Riscos ao Uso do Solo II e Classificação Acústica estão identificadas as Zonas Sensíveis e as Zonas 
Mistas, definidas da seguinte forma:  
a) As zonas sensíveis correspondem às seguintes subcategorias de solo:  
i. Solo Rural, Espaço destinado a equipamentos e outras estruturas, Equipamentos – Parque Municipal de 
Montachique;  
ii. Solo Urbano, Solo urbanizado, Espaços Verdes, Verde de Recreio e Lazer;  
iii. Solo Urbano, Solo urbanizado, Espaços de Uso Especial, Consolidadas de equipamentos e outros usos de interesse 
público, que apresentam uma ou várias das seguintes valências: ensino, culto, saúde, zonas verdes;  
iv. Solo Urbano, Solo urbanizável, Espaços Verdes, Verde de Recreio e Lazer;  
v. Solo Urbano, Solo urbanizável, Espaços de uso especial, Equipamentos e outros usos de interesse público.  

EXTRATO DA PLANTA DE ORDENAMENTO – CARTA RISCOS AO USO DO SOLO II 

[5] 

[6] 
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2 – As zonas mistas correspondem aos aglomerados rurais em solo rural e às restantes subcategorias do solo urbano 

não classificadas como zonas sensíveis, com exceção das áreas de indústria e terciário, em solo urbanizável. 

 

 

3.6 

PLANTA DE ORDENAMENTO Carta de Programação estratégica  

No âmbito da programação estratégica do PDM, a área de estudo integra a UOPG A – Norte, que define 

um conjunto de objetivos para toda a UOPG e que está identificada da seguinte maneira: 

 
ARTIGO 201.º  

Conteúdo Programático das UOPG  

UOPG A – Norte  

Identificação:  

Área norte do município, de cariz maioritariamente rural, em que predominam espaços agrícolas e florestais. Integra a 

parte ocidental da freguesia de Loures, uma faixa a norte das freguesias de Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal 

e a totalidade das freguesias de Lousa, Fanhões e Bucelas.  

Objetivos:  

1 – Objetivo geral:  

Concretizar a Rede Ecológica Metropolitana, mediante a conciliação da vocação ambiental e dos valores patrimoniais 

identificados, considerando as respetivas atividades económicas de produção agrícola e florestal. Deverão ser 

promovidos sistemas e práticas agrícolas e florestais multifuncionais, fundados em princípios de uso e gestão 

sustentável, designadamente na conservação dos recursos naturais e da biodiversidade, a par do desenvolvimento 

turístico e económico e do incentivo à fixação da população.  

 

2 – Objetivos estratégicos:  

a) Preservação e valorização do carácter específico da paisagem e do ambiente, através do estabelecimento de 

princípios integrados de intervenção nos conjuntos edificados e aglomerados rurais, na estrutura ecológica municipal e 

na estrutura patrimonial;  

b) Garantir o povoamento equilibrado e polarizador dos espaços rurais, dinamizar as funções económicas relacionadas 

com as atividades agroflorestais e ambientais e potenciar as atividades turísticas em espaço rural, em harmonia com o 

património cultural e natural;  

c) Concretização das Áreas Estruturantes Secundárias da Rede Ecológica Metropolitana, visando a salvaguarda e 

preservação dos seus valores naturais e o seu ordenamento integrado;  

 

d) Estabilização e contenção do processo de edificação dispersa em espaços agrícolas, florestais e naturais, apostando 

no fortalecimento dos perímetros urbanos correspondentes aos aglomerados tradicionais e aos aglomerados rurais, 

através de ações de qualificação habitacional, ambiental, patrimonial e paisagística, de modo a tornarem-se atrativos 

para absorver parte da procura de habitação em espaço rural;  

e) Reestruturação, requalificação e contenção das unidades industriais e logísticas em áreas ambientalmente sensíveis, 

promovendo o crescimento harmonioso dos núcleos urbanos tradicionais, de modo a travar a degradação do 

património construído, arqueológico e paisagístico e a reduzir os riscos naturais, promovendo a coesão territorial, o 

equilíbrio da paisagem e do ambiente, no município e na região;  

f) Salvaguarda das áreas agrícolas de suporte à produção de qualidade reconhecida ou certificada, criando condições 

para expandir em área e incrementar economicamente a produção distintiva da região, em sinergia com as unidades 

agroindustriais locais.  

g) Concretização da Variante a Bucelas;  

h) Garantia das condições para a construção de TPSP e da rede ferroviária, articulados com as redes de mobilidade 

local, tendo em vista a concretização da ligação Mafra-Loures-Lisboa e de eventual ligação à linha do Oeste.  
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i) Criação de uma rede ciclável, de ligação dos aglomerados de Vila Nova, Bemposta, Freixial e Vila de Rei ao núcleo de 

Bucelas.  

 

3 – Objetivos específicos:  

a) Execução das seguintes SUOPG, inscritas na UOPG A – Norte:  

 SUOPG 01 Núcleo Antigo de Bucelas;  

 SUOPG 02 Área a Norte de Bucelas;  

 SUOPG 03 Freixial;  

 SUOPG 04 Cabeço da Rosa;  

 SUOPG 05 Tocadelos.  

b) Promoção da reestruturação do solo urbanizado a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e às áreas 

suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e integração no tecido urbano envolvente.  

c) Estruturação da rede urbana através:  

 da afirmação dos perímetros urbanos de Lousa, Fanhões e Bucelas como aglomerados geradores de centralidades, 

através do reforço da sua capacidade polarizadora ao nível da dotação de equipamentos e na aquisição de bens e 

serviços;  

 da consolidação de Bucelas como centro estruturante do espaço rural devido às condições que oferece para ancorar 

iniciativas turísticas relacionadas com a mais-valia da região demarcada de vinho, designadamente o enoturismo e a 

gastronomia, em articulação com outras atividades turísticas associadas ao património cultural e à natureza;  

 da criação de pequenas áreas de urbanização programada de atividades económicas de expressão local e como bolsas 

de reforço de atividades já existentes, nomeadamente na Serra da Alrota, na Freixeira, Casais do Forno e ainda em 

Fanhões, essenciais para a manutenção e criação de emprego assegurando projetos de enquadramento paisagístico 

que implementem zonas tampão (buffers) que minimizem os respetivos impactos visuais na paisagem rural;  

 da concretização dos Percursos Culturais e de Recreio que deverão fazer a articulação dos Valores Naturais e Culturais 

e Promoção das Rotas Temáticas nomeadamente a Rota dos Vinhos e a Rota Histórica das Linhas Defensivas de Torres 

Vedras como projetos exemplares que potenciam o desenvolvimento integrado das regiões.  

 

Parâmetros urbanísticos:  

a) Fora das SUOPG, os planos de pormenor e as unidades de execução deverão fixar índices médios de utilização de 

acordo com os critérios estabelecidos no artigo 197.º e índices de cedência média de acordo com os critérios 

estabelecidos no artigo 198.º, não podendo estes últimos ser inferiores a 0,40;  

b) Nas SUOPG aplicam-se os parâmetros urbanísticos previstos no artigo 202.º.  

 

 

Forma de execução:  

a) Deverá ser elaborado um plano de gestão integrada dos valores ambientais, patrimoniais, paisagísticos e económicos 

da unidade;  

b) As áreas urbanizáveis e as áreas a reestruturar em solo urbanizado deverão ser executadas na sequência da 

delimitação de unidades de execução, podendo esta ser precedida pela elaboração de planos de urbanização ou de 

planos de pormenor;  

c) A reconversão das AUGI deverá decorrer nos termos da legislação aplicável.  

 

 

 

 

3.7 

PLANTA DE CONDICIONANTES Carta de Outras Condicionantes I_Equipamentos e Outras Infraestruturas 

A área a delimitar não está sujeita a servidões e restrições de utilidade pública quer no âmbito das 

Infraestruturas ou de Equipamentos. 
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3.8 

PLANTA DE CONDICIONANTES Carta de Outras Condicionantes II, Recursos Naturais, Património Edificado e 

Atividades 

A área a delimitar não inclui condicionantes relativas a Recursos Naturais, Património Edificado e 

Atividades. 

 

3.9 

PLANTA DE CONDICIONANTES Carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) 

A área a delimitar foi excluída da REN na sua totalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRATO DA PLANTA DE CONDICIONANTES – CARTA DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 

EXTRATO DA CARTA DE OUTRAS CONDICIONANTES I – EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 
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3.10 

PLANTA DE CONDICIONANTES Carta de Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

A área a delimitar não está sujeita ao regime da RAN. 

 

 

 

4. CADASTRO 

 

 

 

Conforme determina o PDM para a UOPG A – Norte, 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. 

 

 

EXTRATO DA PLANTA CADASTRAL (INSTITUTO GEOGRÁFICO PORTUGUÊS) COM A IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA A DELIMITAR  
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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 delimitação da unidade de execução abrange uma área com cerca de 3,5 ha a que correspondem aos 

seguintes prédios: 

 

 

A área total dos prédios que compõem a delimitação de unidade de execução perfaz uma área total de 

41.763 m2, situação a verificar e a retificar por parte do proprietário, no âmbito da operação urbanística. 

 

 

 

5. PRINCIPIOS ORIENTADORES DA OPERAÇÃO URBANÍSTICA 

A área de intervenção incide sobre a categoria de espaços de atividades económicas.  

 

O modelo de ocupação a adotar deve assentar nas disposições do PDM de Loures e deve ser desenvolvido 

de forma a resguardar a área habitacional adjacente, a proteger a vista natural existente a poente e, ainda, 

a resguardar a vista que se impõe a nascente com a edificação prevista. 

 

 

 

 

 

Artigo Secção Freguesia Denominação Situado em Área RCRP Ficha Predial Observações

25 A (parte) Lousa

"Mata da Valada"  

"Carvalheiro"   "Pinhal 

da Freixeira"

Freixeira 23 898,00 1756

21 A

107 A (parte)

Rústicos

Lousa Freixeira 17 865,00 1841

Pendente de discriminação 

desde 21/03/1996 e de 

retificação desde 

26/05/1997
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5.1 Rede viária e outras infraestruturas 

 

A área a delimitar tem ligação a partir da Estrada Velha da Freixeira, antiga Estrada Nacional n.º 8, e 

desenvolve-se para poente desta. A mesma via encontra-se em bom estado de conservação, tem um perfil 

transversal com cerca de 7 m, tem valeta para escoamento das águas pluviais, não dispõe de sinalização 

rodoviária nem de passeio junto à área em causa. Verifica-se, mais a sul, que existe passeio junto às outras 

parcelas com construções.  

 

Faixa de arborização 

Buffer de proteção 

Cortina arbórea 

Garantia de espaço canal 

Acesso viário 

FIGURA 1 – PLANTA COM OS PRINCIPIOS ORIENTADORES 
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O limite da área que confina com a Estrada Velha da Freixeira, a norte, constitui-se por uma muralha em 

betão que sustenta o desnível do terreno face à estrada, condicionando o reperfilamento da mesma. 

É uma estrada de transito local sem vivencias urbanas que imponham a construção de passeio no limite da 

intervenção.  

A mesma via deverá ser dotada de sinalização de forma a assegurar a segurança rodoviária local. 

Os acessos viários a considerar serão dois dos já existentes, conforme figura apresentada, localizados a 

norte da área a delimitar e, a sul, entre as parcelas com uso habitacional e atividades económicas. Deverão 

ser acessos francos, desafogados com ilhéus direcionais de forma a que a entrada e saída de viaturas se 

faça com visibilidade e em segurança. De salientar que o acesso junto à parcela de terreno com uma 

construção habitacional deve acautelar uma cortina arbórea de proteção.  

O acesso intermédio atualmente existente deverá ser anulado uma vez que se encontra nas imediações da 

curva contracurva que se desenvolve para norte. 

Deverá ser garantido o espaço canal para beneficiação do arruamento a sul, designado por rua Casal do 

Chegadinho. 

Os parâmetros de dimensionamento das vias a desenvolver dentro da UE devem respeitar o disposto no 

PDM de Loures.   

Devem ser acauteladas todas as infraestruturas para a implantação do uso proposto, no âmbito da 

operação urbanística. 

 

As condições de infraestruturação deste território, nomeadamente, o abastecimento de água e a drenagem 

de águas residuais, devem ser asseguradas de acordo com as orientações que vierem a ser definidas pela 

entidade gestora das redes (foi despoletada consulta aos SIMAR).  

 

As restantes infraestruturas deverão ser concertadas com as entidades responsáveis na sequência do 

desenvolvimento do projeto. 

 

 

5.2 Cortina arbórea 

Criação de faixa de arborização/vegetação no interior da parcela para enquadramento do uso a instalar, a 

sul/poente, face aos usos habitacionais existentes; a norte/poente, que minimize os impactos visuais do 

edificado nas vistas envolventes e a nascente que minimize os impactos visuais das industrias a instalar na 

paisagem rural.  

 

 

5.3   Cedências obrigatórias decorrentes do regulamento do PDM de Loures 

As áreas de cedência necessárias, decorrentes do cálculo do ICM (Índice de Cedência Médio), devem 

cumprir a cedência média de 0,40 definida para esta UOPG A – Norte. 
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Não se afigurando justificável a localização de qualquer equipamento ou espaço verde públicos no interior 

da UE, considerando a sua localização e ainda a intenção de concretizar um condomínio, haverá lugar a 

compensação pela área de cedência e falta, nos termos do artigo 198.º do regulamento do PDM bem como 

do artigo 44.º do RJUE.  

 

 

5.4   Parâmetros urbanísticos 

 

Estimou-se para a área de estudo uma edificabilidade máxima de 23.243,50 m2 de superfície de pavimento 

para o uso de atividades económicas. Caso o uso seja exclusivamente logístico ou indústria, aplicar-se-á o 

índice volumétrico de 5 m3/m2. 

Prevendo-se a total afetação aos usos industrial, logística, aplicar-se-á o índice volumétrico de 5 m3/m2, 

estimando-se 166.025 m3 de superfície de pavimento para o uso de atividades económicas. 

 

A área qualificada como espaços residenciais consolidadas habitacionais, considerando que se trata de uma 

área residual e ainda que se destina, na sua totalidade, à execução do acesso viário à área de 

estacionamento, pelo que se dispensa do cálculo de parâmetros urbanísticos. 

 

Outros parâmetros urbanísticos aplicáveis à área urbanizável, espaços de atividades económicas, de 

indústria e terciário:   

Índice de permeabilidade mínimo — 0,25; 

Índice máximo de ocupação — 50 % 

Altura máxima da fachada — a das áreas envolventes não podendo exceder 24 m de altura. 

 

De referir ainda, no domínio da permeabilidade, que nas áreas com risco de erosão hídrica do solo 

referenciadas na Planta de Ordenamento - Carta de Riscos ao Uso de Solo II, deverá ser garantida a 

aplicação do índice de permeabilidade mínimo de 0,60 conforme previsto no n.º 3 do art.º 187.º do RPDM, 

com uma área de 6.567,95 m2. 

 

 

5.5 Perequação de benefícios e encargos 

A delimitação da UE implica a justa repartição de benefícios e encargos entre os prédios abrangidos, que 

deverão subsequentemente proceder a uma operação de loteamento única, de acordo com os critérios 

estabelecidos pelo PDM. 

Tratando-se de um único proprietário dispensa-se a presente proposta do cálculo da redistribuição dos 

benefícios e encargos resultantes da execução do referido instrumento de planeamento. 

Constituem benefícios desta UE a edificabilidade referida no ponto anterior. 

Constituem encargos desta UE as cedências referidas no ponto 5.3 e todas as infraestruturas necessárias à 

implantação dos usos propostos, que poderá incluir o reforço das mesmas fora da UE. 
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6 SISTEMA DE EXECUÇÃO 

O sistema de execução será de iniciativa dos interessados, de acordo com o disposto no artigo 149.º do 

novo RJIGT, ficando estes obrigados a prestar ao município a compensação devida de acordo com as regras 

previstas no PDM e vertidas no presente documento. 
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7 ANEXO I – PEÇAS ESCRITAS 

Anexo 01 Registos Prediais 
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8 ANEXO II – PEÇAS DESENHADAS 

Desenho 01 Planta dos princípios orientadores da operação urbanística 

Desenho 02 Delimitação da unidade de execução sobre ortofotomapa 

Desenho 03 Delimitação da unidade de execução sobre planta cadastral 

Desenho 04 Extratos das Cartas de Ordenamento e Condicionantes do PDM de Loures 
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Desenho 01 Planta dos princípios orientadores da operação urbanística 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 362/2021 

 

 

 

PROJETO DE MINUTA DO CONTRATO 

 ENTRE  

O MUNICÍPIO DE LOURES  

E 

 A FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 





- Tendo, também, em conta a deliberação de adjudicação e de aprovação da minuta de contrato, 

tomada pela Câmara Municipal de Loures na sua …….ª Reunião Ordinária, realizada em …. de 

……. de 202…, nos termos do disposto no artigo 96.º e seguintes, do Código dos Contratos 

Públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acordam em celebrar o presente contrato de Aquisição de Apólices de Seguro que se rege 

pelas Cláusulas seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Primeira – O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Apólices de Seguro 

pelo Município de Loures , com o Código CPV 66000000, Serviços de Seguros, conforme 

previsto no Regulamento (CE) N.º 213/2008, da Comissão, de 28 de novembro de 2007, nos 

termos e condições definidos na Parte II – Cláusulas Técnicas do Caderno de Encargos, com as 

restantes cláusulas do mesmo, dos esclarecimentos prestados, que implica a transferência para o 

Segundo Contraente dos seguintes riscos inerentes às apólices e de acordo com o Lote a seguir 

enumerado: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Lote 1 - Integra os ramos de Acidentes de Trabalho, Multirriscos, Máquinas Casco, Bens em 

Leasing e Arvoredo, de acordo com o estipulado no Programa de Seguros do Município de 

Loures. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Segunda – 1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável e 

no Caderno de Encargos, constituem obrigações do Segundo Contraente: ------------------------- 

a) Não alterar, no decurso da execução do contrato, as taxas, prémios, coberturas e outras 

condições acordadas com o Contraente Público, com exceção do previsto nos seguintes itens:- 

i. É permitida a alteração das taxas das apólices se tiver por fundamento disposição legal ou 

norma emanada da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões;-------------------- 

ii. Os prémios são suscetíveis de atualização ordinária, em caso de alteração dos capitais 

seguros, das massas salariais e do número de pessoas seguras, bem como do património móvel 



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  
 
e imóvel, de acordo com as taxas comerciais e preços unitários adjudicados e contratualizados 

para o lote 1;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

iii. As alterações resultantes do enunciado nos itens i) e ii) anteriores dão origem à emissão de 

recibo de prémio e/ou estorno, consoante o caso;--------------------------------------------------------- 

iv. Alterações por particular agravamento dos riscos cobertos, neste caso, com acordo prévio da 

entidade, e que devem ser comunicadas ao Contraente Público com a antecedência mínima de 

90 dias, por meio de transmissão eletrónica de dados ou correio registado, ambos com aviso de 

receção, alterações essas que, se aceites, produzem efeitos nas datas do vencimento das apólices 

a que respeitem. Caso não exista concordância por parte do Contraente Público pode o 

Segundo Contraente denunciar o contrato.--------------------------------------------------------------- 

b) Emitir as apólices de seguro adjudicadas e assegurar a cobertura dos riscos identificados na 

Parte II do Caderno de Encargos;--------------------------------------------------------------------------- 

c) Tomar as providências necessárias, incluindo averiguações e peritagens, ao reconhecimento 

dos sinistros reportados e à avaliação dos danos resultantes com prontidão e diligência, 

cumprindo os prazos legais, bem como os contratualmente estabelecidos para o efeito; ----------- 

d) Suportar todas as despesas decorrentes da regularização dos sinistros; --------------------------- 

e) Pagar prontamente as indemnizações logo que concluídas as diligências relativas aos 

sinistros participados e a fixação do montante dos danos; ---------------------------------------------- 

f) Prestar de forma correta e fidedigna as informações referentes às condições em que os 

serviços são prestados, bem como prestar todos os esclarecimentos que se justifiquem, de 

acordo com as circunstâncias; ------------------------------------------------------------------------------ 

g) Não alterar as condições da prestação de serviços, fora dos casos previstos no Caderno de 

Encargos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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h) Não ceder, sem prévia autorização do Contraente Público, a sua posição contratual no 

contrato.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

i) Aceitar, em regime de exclusividade, o Mediador de Seguros ao serviço do Contraente 

Público, na mediação dos seguros adjudicados; --------------------------------------------------------- 

j) Facultar atempadamente ao Mediador de Seguros do Contraente Público, todos os 

elementos, informações e esclarecimentos necessários ao bom desempenho da sua atividade e à 

gestão eficiente das apólices de seguro adjudicadas, incluindo sinistros; ----------------------------- 

k) Assegurar a remuneração do Mediador de Seguros do Contraente Público, conforme 

previsto na Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro, em função da tabela de comissionamento que o 

Segundo Contraente tenha em vigor à data da adjudicação, sem que este facto implique 

qualquer alteração ao valor da sua proposta e do presente contrato.----------------------------------- 

2. Constituem ainda obrigações e deveres específicos do Segundo Contraente na regularização 

de sinistros:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Iniciar as diligências necessárias para efeitos de regularização dos sinistros verificados, 

incluindo o contacto com o Contraente Público e/ou com os Segurados e/ou com os Terceiros 

para marcação de peritagem, no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da data da entrada da 

respetiva participação nos seus serviços, salvo se a urgência ou a emergência da situação 

determinar a intervenção imediata, caso em que essas diligências têm que ser adotadas o mais 

rapidamente possível.----------------------------------------------------------------------------------------- 

b) No processo de realização de peritagem, salvo no caso de circunstâncias excecionais, 

devidamente justificadas, a primeira visita de peritagem ocorre nos primeiros 6 (seis) dias de 

calendário após a receção da participação do sinistro nos serviços do Segundo Contraente. A 

empresa de peritagem, após receção/recolha de todos os elementos necessários à execução do 
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seu trabalho, dispõe de um prazo máximo de 15 (quinze) úteis para concluir e entregar o seu 

relatório ao Segundo Contraente.-------------------------------------------------------------------------- 

c) A regularização do sinistro e pagamento das correspondentes indemnizações a que houver 

lugar ou a apresentação de uma declinação de responsabilidade devidamente fundamentada, 

pela entidade adjudicatária deve ser efetuada no prazo máximo de 8 (oito) dias de calendário 

após a receção do relatório final dos peritos, salvo situação de carácter excecional, devidamente 

justificada.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

d) O disposto na presente cláusula não se aplica à regularização de sinistros automóvel, aos 

quais se aplicam os prazos legais em vigor.--------------------------------------------------------------- 

3. A título acessório, o Segundo Contraente fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios 

humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à prestação dos serviços 

e à completa execução das tarefas ao seu cargo.---------------------------------------------------------- 

Cláusula Terceira - Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável e no 

Caderno de Encargos, constituem obrigações principais do Contraente Público: ----------------- 

a) Declarar com exatidão todas as circunstâncias que conheça e razoavelmente deva ter por 

significativas para a apreciação do risco pelo Segundo Contraente; --------------------------------- 

b) Pagar ao Segundo Contraente, por intermédio do Mediador de Seguros do Município, os 

prémios devidos pela contratação das Apólices de Seguro; -------------------------------------------- 

c) Fornecer ao Segundo Contraente, por intermédio do Mediador de Seguros, a informação 

relevante e necessária à vida das Apólices de Seguro contratadas, incluindo sinistros. ------------ 

Cláusula Quarta -  O presente contrato, incluindo as apólices que o integram, vigora pelo 

período de 24 (vinte quatro) meses, com início de produção de efeitos a 1 de janeiro de 2022, 

caso o visto do Tribunal de Contas seja anterior a tal data, ou com início de produção de efeitos 
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no dia imediatamente seguinte ao do Visto do Tribunal de Contas, caso tal Visto seja dado após 

o referido dia 1 de janeiro de 2022.------------------------------------------------------------------------ 

Cláusula Quinta - 1. Pelos serviços de seguros prestados, o Contraente Público obriga-se a 

pagar, ao Segundo Contraente:---------------------------------------------------------------------------- 

Lote 1 - O valor global de 1.449.321,28 Euros (um milhão, quatrocentos e quarenta e nove 

mil, trezentos e vinte e um euros e vinte e oito cêntimos), valor isento de IVA - Imposto 

sobre o Valor Acrescentado, nos termos do Código do IVA.------------------------------------------- 

2. A despesa resultante deste contrato será satisfeita pela dotação orçamental seguinte:----------

Classificação orgânica: ……, classificação económica: ……….--------------------------------------- 

3. Ao contrato foi atribuída a ficha de compromisso com o número 2021/……, datado de ….. 

de …………….. de 2021.------------------------------------------------------------------------------------ 

Cláusula Sexta - Os pagamentos devidos pelo Contraente Público serão efetuados nos termos 

definidos na Cláusula 15.ª do Caderno de Encargos.--------------------------------------------------- 

Cláusula Sétima - A caução oferecida para execução do contrato foi prestada através de 

……………………… n.º ………………….., emitida em …. de ….. de 2021, pela 

…………………….., com sede na ………………………….., no valor de 72.466,06 Euros 

(setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis euros e seis cêntimos) correspondente a 

5% do valor total do Preço Contratual.-------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Oitava – Pelo não cumprimento pontual das obrigações emergentes do presente 

contrato por parte do Segundo Contraente, constitui incumprimento contratual sujeito a 

aplicação de penalidade contratual de natureza pecuniária, a inobservância da obrigação de 

garantir, nas condições contratualizadas e adjudicadas, o serviço de assistência médica a 

trabalhadores municipais sinistrados em contexto de acidente de trabalho, nos termos previstos 

na Cláusula 18ª do Caderno de Encargos.----------------------------------------------------------------- 
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Cláusula Nona - Para todas as questões emergentes do contrato será competente o Tribunal 

Administrativo de Círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. -------------------- 

Cláusula Décima - 1. Fazem parte integrante do contrato:--------------------------------------------- 

a) Os suprimentos dos erros e omissões, bem como os esclarecimentos e retificações relativos 

ao Caderno de Encargos;------------------------------------------------------------------------------------- 

b) O Caderno de Encargos, a proposta adjudicada e os esclarecimentos sobre a mesma, 

prestados pelo adjudicatário.-------------------------------------------------------------------------------- 

2. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 

pela ordem pela qual são indicadas nesse número.------------------------------------------------------- 

Quando a divergência entre os documentos referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato, 

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos e aceites pelo adjudicatário. 

Cláusula Décima Primeira - Foi designada pelo Contraente Público, nos termos e para os 

efeitos do disposto no artigo 290.º-A do Código dos Contratos Públicos, gestora do contrato a 

Sra. Fátima Bernardino, técnica da Divisão de Administração Geral da Câmara Municipal de 

Loures.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Décima Segunda - 1. As notificações e comunicações entre os Contraentes relativas 

à fase de execução do contrato devem ser efetuadas por email para os seguintes endereços 

eletrónicos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- MUNICÍPIO DE LOURES: dag_seguros@cm-loures.pt ------------------------------------------- 

- FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.: contratacao.publica@fidelidade.pt-- 

2. Qualquer alteração das informações de contacto contidas no contrato deve ser comunicada ou 

outro Contraentes. --------------------------------------------------------------------------------------------
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-Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus representados, aceitam o presente contrato 

nas condições exaradas.------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Segundo Contraente foram exibidos os seguintes documentos:------------------------------ 

DGMA/NAT/SD 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 364/2021 

 

 

 

PROJETOS DE MINUTAS DE CONTRATO 

 

ENTRE  

 

O MUNICÍPIO DE LOURES, 

 

 BARRAQUEIRO TRANSPORTES, S.A.,   

VALE DO AVE – TRANSPORTES, LDA. 

E 

 OVNITUR – VIAGENS E TURISMO, LDA. 

= /= 

TRAVIAMA – TRANSPORTES TERRESTRES DE PASSAGEIROS, LDA. 

=/= 

DIRODASTORUS, LDA. 
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PROJETO DE MINUTA------------ AQUISIÇÃO ---------------------------------------------------- 

ENTRE:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MUNICÍPIO DE LOURES, pessoa coletiva de direito público número 501294996, com sede 

na Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço electrónico geral@cm-loures.pt, adiante 

designado por Primeiro Contraente ou Contraente Público, 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BARRAQUEIRO TRANSPORTES, S.A., titular do número único de matrícula na 

Conservatória do Registo Comercial e de pessoa coletiva número 500151997, com sede na 

Avenida Santos e Castro, 1750-315 Lisboa, Freguesia do Lumiar, Município de Lisboa, 

endereço eletrónico rodest@rodest.pt e com o capital social de 15.000.000,00 Euros, 

matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa – 2ª Secção, conforme Certidão 

Permanente do Registo Comercial online visualizada na presente data, através do código de 

acesso 5252-7603-6635, válida até 14 de dezembro de 2021, e, --------------------------------------  

VALE DO AVE – TRANSPORTES, LDA., titular do número único de matrícula na 

Conservatória do Registo Comercial e de pessoa coletiva número 502493062, com sede na Rua 

de Dom João n.º 639, 4765-594 Serzedelo - Guimarães, endereço eletrónico ……………. e 

com o capital social de 320.000,00 Euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial 

de Vila Nova de Famalicão, conforme Certidão Permanente do Registo Comercial online 

visualizada na presente data, através do código de acesso 3320-7714-3854, válida até 22 de 

outubro de 2022, e, ------------------------------------------------------------------------------------------- 

OVNITUR – VIAGENS E TURISMO LDA., titular do número único de matrícula na 
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Conservatória do Registo Comercial e de pessoa coletiva número 501812466, com sede na Rua 

da Ponte Férrea, n.º 18 Viana do Castelo, 4925-521 Nogueira VCT, endereço eletrónico 

………………… e com o capital social de 250.000,00 Euros, matriculada na Conservatória do 

Registo Predial e Comercial de Ponte de Lima, conforme Certidão Permanente do Registo 

Comercial online visualizada na presente data, através do código de acesso 4780-4744-3765, 

válida até 20 de novembro de 2021, ----------------------------------------------------------------------- 

Que constituíram o Consórcio cuja representante comum é a Barraqueiro Transportes, S.A., 

com sede na Avenida Santos e Castro, 1750-315 Lisboa, Freguesia do Lumiar, Município de 

Lisboa, adiante designado por Segundo Contraente, neste ato representado por 

……………………………… na qualidade de …………………………………….., por 

……………………………. na qualidade de …………………………………… e por 

……………………………….. na qualidade de ……………………….., conforme verifiquei 

através do Contrato de Consórcio externo, outorgado em ….. de ………….. de 2021, entre as 

supra identificadas Sociedades. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Tendo em conta a deliberação da Câmara Municipal de Loures tomada na sua 88.ª Reunião 

Ordinária, realizada em 19 de maio de 2021, publicitado na 2.ª Série do Diário da República 

número 103, de 27 de maio de 2021, no Jornal Oficial da União Europeia número 2021/S 102-

267901, de 28 de maio de 2021, e disponibilizado em 27 de maio de 2021 na plataforma 

VortalNext.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Tendo também em conta a deliberação de adjudicação e de aprovação da minuta de contrato, 

tomada pela Câmara Municipal de Loures na sua …………………., realizada em ……………  

nos termos do disposto no artigo 96.º e seguintes, do Código dos Contratos Públicos. ------------ 

Acordam em celebrar o presente contrato de Aquisição de Serviços, precedido de concurso 

público, que se rege pelas Cláusulas seguintes e no omisso pelas disposições contidas no 



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  
 

 

Código dos Contratos Públicos e legislação aplicável ao objeto do contrato: ----------------------- 

Cláusula Primeira – 1. O contrato tem por objeto a aquisição de serviços de transporte 

escolar, para o Município de Loures, para o ano letivo 2021-2022, para os lotes 1, 3, 9 e 10,  

segundo as quantidades, localizações e números de alunos que constam nos Anexos I e II do 

Caderno de Encargos, com as restantes cláusulas do mesmo, com os esclarecimentos prestados,  

com a Proposta do Segundo Contraente e 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 serviços, objeto do presente contrato, são prestados conforme a localização das escolas e 

das localidades abrangidas pelos circuitos e a informação relativa a cada um dos lotes sujeitos a 

concurso com a indicação das escolas para onde é feito o transporte, o número de alunos em 

causa e o número de viaturas a afetar a cada circuito de transporte, constam dos Anexos I e II 

do Caderno de Encargos.------------------------------------------------------------------------------------- 

3. O Contraente Público fica adstrito ao dever de comunicar ao Segundo Contraente, com a 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, qualquer acréscimo ao número de alunos 

destinatário dos serviços objeto do presente contrato, devendo, ainda, indicar toda a informação 

relevante com vista à adequação dos serviços a prestar às regras previamente contratadas.-------- 

Cláusula Segunda – 1. Os serviços a prestar são a execução do transporte escolar para diversos 

destinos programados, nos percursos casa/escola, em automóveis ligeiros e pesados de 

passageiros.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. No âmbito do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março foram publicados os Decretos-Lei 

n.º 20/2020, de 1 de maio e n.º 22/2020 de 16 de maio que preveem a lotação máxima de dois 

terços da sua capacidade para os transportes terrestres.-------------------------------------------------- 

3. Estima-se um total de 333 alunos (número que abrange a soma de todos os lotes), total esse 

distribuído por lote segundo as quantidades que se encontram no quadro constante do Anexo II 

do Caderno de Encargos.-------------------------------------------------------------------------------------   

4. Os serviços serão prestados nos dias úteis, com exceção das interrupções letivas, num total 

estimado de 180 dias úteis de serviço.---------------------------------------------------------------------- 

5. O número de viaturas a afetar ao serviço tem que ser o indispensável para fazer face ao 

número de alunos, localidades de proveniência/residência, horários escolares e 

estabelecimentos de ensino.---------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Terceira - 1. Do presente contrato decorrem para o Segundo Contraente, as 

seguintes obrigações principais: ---------------------------------------------------------------------------- 

a) Obrigação de prestação dos serviços identificados na sua proposta;------------------------------- 

b) Obrigação de garantia de boa prestação dos serviços;------------------------------------------------ 

c) O número de alunos referidos, por lote, são números estimados, pelo que se poderão verificar 

aumentos dos mesmos após o início do ano escolar, ficando o Segundo Contraente adstrito à 

obrigação de prestação dos 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/pagamento adicional por tal 

dos serviços.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Se houver lugar a factos, não imputáveis ao Contraente Público, que impliquem a 

diminuição dos níveis quantitativos de serviço a prestar, designadamente a supressão de 

percursos/troços previamente existentes, o Segundo Contraente fica obrigado à aceitação da 
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correspondente redução dos serviços, sem que haja lugar a compensações ou indemnizações de 

qualquer natureza;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Executar o plano de monitorização e controlo dos serviços de transporte e 

acompanhamento/vigilância apresentado na sua proposta, 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 circuitos, 

cumprimento de horários, comportamentos profissionais de condutores e vigilantes;-------------- 

f) Dar cumprimento ao plano com procedimentos de análise de anomalias do serviço e 

acidentes apresentado na sua proposta;--------------------------------------------------------------------- 

g) Dar cumprimento ao plano de ações preventivas apresentado na sua proposta;------------------- 

h) Não ultrapassar um tempo máximo de 40 minutos por circuito;------------------------------------ 

i) No que respeita ao horário de chegada à escola assegurar que o mesmo não é superior a 10 

minutos entre a hora de chegada e a hora do início das aulas.------------------------------------------ 

j) O Segundo Contraente deverá observar todas as regras legais no que diz respeito ao objeto 

do contrato, designadamente integrando os serviços de acompanhamento ou vigilância no 

transporte, nos termos que legalmente se mostram estabelecidos.-------------------------------------- 

2. A título acessório, constitui igualmente obrigação do Segundo Contraente, designadamente, 

recorrer a todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados 

à prestação dos serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à 

perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo.---------------------------------------------------- 

Cláusula Quarta – Constituem outras 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, ou o cumprimento de qualquer outra das suas 

obrigações, nos termos do contrato celebrado; ----------------------------------------------------------- 

b) Comunicar, durante a execução do contrato, qualquer alteração da denominação social ou da 

sua situação jurídica;------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Indicar ao Contraente Público o gestor de cliente responsável pelo contrato celebrado e 

quaisquer alterações que venham a ocorrer posteriormente.-------------------------------------------- 

Cláusula Quinta - 1. Sem prejuízo do número de alunos indicado para cada lote no Anexo II 

do Caderno de Encargos, o Segundo Contraente será informado até ao dia 10 do mês de 

setembro de 2021 do efetivo número de alunos a transportar no respetivo circuito.----------------- 

2. No que diz respeito às viaturas, e de forma a assegurar a sua operacionalidade, constituirão 

obrigações do Segundo Contraente:----------------------------------------------------------------------- 

a) Utilizar viaturas com registo de matrícula (ano de matrícula) que respeite integralmente as 

determinações legais para o tipo de serviço que são objeto de contrato, nomeadamente que 

respeite a idade limite legal das viaturas a utilizar no quadro do objeto contratual em causa;----- 

b) Assegurar o cumprimento das disposições legais em vigor, nomeadamente, a que respeita ao 

transporte de crianças constante da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril e legislação conexa;----------- 

c) Assegurar a manutenção completa da viatura, de modo a garantir perfeitas condições de 

funcionamento;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

d) Assegurar a limpeza e manter o aspeto exterior cuidado dos veículos;---------------------------- 

e) Dotar todas as viaturas de equipamento de comunicações;------------------------------------------- 

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;------ 

g) Garantir a qualidade das prestações de serviços objeto de adjudicação;--------------------------- 
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h) Identificar as viaturas com logotipo do Município de Loures (a indicar) sempre que 

estiverem ao serviço da execução do contrato;------------------------------------------------------------ 

i) Indicar, através de “lettering” ou de outra forma claramente visível, que as viaturas estão ao 

serviço do transporte escolar do Município de Loures, indicando, designadamente, o 

estabelecimento escolar que tem como destino;----------------------------------------------------------- 

j) Afetar aos serviços o número de viaturas necessárias para cada lote, conforme escolas e 

localidades do Anexo II deste caderno de encargos;----------------------------------------------------- 

k) Optar por oficinas que contemplem medidas de gestão ambiental e disponibilizar o 

documento comprovativo, caso este seja solicitado.------------------------------------------------------ 

Cláusula Sexta - O contrato terá como período de vigência um ano, correspondente ao ano 

letivo 2021-2022, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da 

cessação do contrato.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cláusula Sétima - 1. Pelos serviços prestados, o Contraente Público obriga-se a pagar, ao 

Segundo Contraente, o preço global de 165.600,00 Euros (cento e sessenta e cinco mil e 

seiscentos euros), acrescido de IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em 

vigor, se legalmente devido, a que corresponde os seguintes valores unitários, por lote, 

acrescidos de IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor, se legalmente 

devido: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lote 1 - 44.730,00 Euros (quarenta e quatro mil setecentos e trinta euros)--------------------- 

Lote 3 - 44.730,00 Euros (quarenta e quatro mil setecentos e trinta euros)--------------------- 

Lote 9 – 31.410,00 Euros (trinta e um mil, quatrocentos e dez euros)---------------------------- 

Lote 10 - 44.730,00 Euros (quarenta e quatro mil setecentos e trinta euros)-------------------- 
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2. Os encargos resultantes do contrato serão satisfeitos pela dotação orçamental seguinte: 

classificação orgânica: ……, classificação económica: …….., com o número de compromisso 

…../……, datado de …. de ……… de 2021.-------------------------------------------------------------- 

Cláusula Oitava - Os pagamentos devidos pelo Contraente Público serão efetuados nos 

termos definidos na Cláusula 15.ª do Caderno de Encargos. ------------------------------------------ 

Cláusula Nona – 1. Pelo não cumprimento do estabelecido contratualmente, por razões 

imputáveis ao Segundo Contraente. Assim, qualquer situação de incumprimento originará 

uma sanção financeira. Essas sanções estão graduadas em 5 níveis, de acordo com a tabela 

seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Nível de penalização valor:------------------------------------------------------------------------------- 

a) Nível 1 - 100,00 Euros ------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Nível 2 - 200,00 Euros ------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Nível 3 - 300,00 Euros ------------------------------------------------------------------------------------ 

d) Nível 4 - 400,00 Euros ------------------------------------------------------------------------------------  

e) Nível 5 - 500,00 Euros ------------------------------------------------------------------------------------ 

3. As penalizações aplicar-se-ão de acordo com o descrito no caderno de encargos, 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. ------------------------------ 

B. Nível 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Viatura não apresentar condições de limpeza e aspeto exterior cuidado. O Segundo 

Contraente será alertado sempre que as viaturas não se apresentem em condições. --------------- 



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  
 

 

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.----------------------------------- 

e) Utilização de condutor não instruído sobre os procedimentos a ter no transporte escolar do 

Município.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

f) Não utilização de viaturas com o equipamento exigido para cada tipo de passageiros, 

nomeadamente transporte de crianças. --------------------------------------------------------------------- 

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) Atraso superior a 30 minutos em qualquer ponto do percurso, por motivos imputáveis ao 

Segundo Contraente.---------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Incumprimento do prazo máximo de 60 minutos, da substituição de um condutor, em caso de 

indisponibilidade, por parte do Segundo Contraente. -------------------------------------------------- 
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f) A aplicação das penalidades será cumulativa, isto é, para este efeito, os factos negativos serão 

analisados individualmente, independentemente de eventual origem comum. ---------------------- 

g) Utilização de condutor e/ou vigilante em desconformidade com as exigências legais para a 

possibilidade de prestação do serviço pelos mesmos, e em desconformidade com as exigências 

de formação estabelecidas neste caderno de encargos. -------------------------------------------------- 

h) Não apresentação de documentos solicitados pelo Contraente Público nas situações em que 

tal solicitação se mostre prevista neste caderno de encargos. ------------------------------------------ 

i) Não utilização no âmbito da prestação de serviços objeto do contrato dos veículos com os 

atributos que a Segundo Contraente declarou terem na proposta que foi apresentada. ----------- 

j) A faturação do Segundo Contraente deverá apresentar as deduções acima referidas, tendo 

por base a comunicação efetuada, por escrito, pelo Contraente Público.---------------------------- 

Cláusula Décima - 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 19.ª do Caderno 

de Encargos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Décima Primeira - Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula Décima Segunda - 1. Fazem parte integrante do 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 n.º 1, a prevalência é determinada 

pela ordem pela qual são indicadas nesse número. ------------------------------------------------------ 

Quando a divergência entre os documentos referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato, 
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prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos e aceites pelo Contraente 

Público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Décima Terceira - Foi designada pelo Contraente Público, nos termos e para os 

efeitos do disposto no artigo 290.º-A do Código dos Contratos Públicos, gestora do contrato a 

Dra. Helena Saias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Décima Quarta - 1. As notificações e comunicações entre os Contraentes relativas à 

fase de execução do contrato devem ser efetuadas por email para os seguintes endereços 

eletrónicos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- MUNICÍPIO DE LOURES: helena_saias@cm-loures.pt; ----------------------------------------- 

- BARRAQUEIRO TRANSPORTES, S.A: rodest@rodest.pt;-------------------------------------- 

2. Qualquer alteração das informações de contacto contidas no contrato deve ser comunicada 

aos contraentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus representados, aceitam o presente contrato 

nas condições exaradas.------------------------------------------------------------------------------------- 

- Pelo Segundo Outorgante foram exibidos os seguintes documentos: --------------------------- 

DGMA/NAT/SD 
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PROJETO DE MINUTA------------ AQUISIÇÃO ---------------------------------------------------- 

ENTRE:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MUNICÍPIO DE LOURES, pessoa coletiva de direito público número 501294996, com sede 

na Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço electrónico geral@cm-loures.pt, adiante 

designado por Primeiro Contraente ou Contraente Público, 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 DIRODASTOURS, LDA., titular do número único de matrícula na Conservatória 

do Registo Comercial e de pessoa coletiva número 515020389, com sede na Avenida das 

Descobertas, número 57 Loja B, Infantado 2670-385 Loures, endereço de correio eletrónico 

dirodastours@gmail.com com o capital social de 10.000,00 euros, cujos documentos se 

encontram depositados na Conservatória do Registo Comercial R.N.P.C, adiante designada por 

Segundo Contraente, neste ato representada por ……………………………, Segundo 

Outorgante, na qualidade de gerente mencionada sociedade, conforme Certidão Permanente 

do Registo Comercial online visualizada na presente data, através do código de acesso 1361-

4228-3631, válida até 21 de junho de 2022.--------------------------------------------------------------- 

- Tendo em conta a deliberação da Câmara Municipal de Loures tomada na sua 88.ª Reunião 

Ordinária, realizada em 19 de maio de 2021, publicitado na 2.ª Série do Diário da República 

número 103, de 27 de maio de 2021, no Jornal Oficial da União Europeia número 2021/S 102-

267901, de 28 de maio de 2021, e disponibilizado em 27 de maio de 2021 na plataforma 

VortalNext.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Tendo também em conta a deliberação de adjudicação e de aprovação da minuta de contrato, 
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tomada pela Câmara Municipal de Loures na sua …………………., realizada em ……………  

nos termos do disposto no artigo 96.º e seguintes, do Código dos Contratos Públicos. ------------ 

Acordam em celebrar o presente contrato de Aquisição de Serviços, precedido de concurso 

público, que se rege pelas Cláusulas seguintes e no omisso pelas disposições contidas no 

Código dos Contratos Públicos e legislação aplicável ao objeto do contrato: ----------------------- 

Cláusula Primeira – 1. O contrato tem por objeto a aquisição de serviços de transporte 

escolar, para o Município de Loures, para o ano letivo 2021-2022, para os lotes 4, 5 e 8,  

segundo as quantidades, localizações e números de alunos que constam nos Anexos I e II do 

Caderno de Encargos, com as restantes cláusulas do mesmo, com os esclarecimentos prestados, 

com a Proposta do Segundo Contraente e 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 serviços, objeto do presente contrato, são prestados conforme a localização das escolas e 

das localidades abrangidas pelos circuitos e a informação relativa a cada um dos lotes sujeitos a 

concurso com a indicação das escolas para onde é feito o transporte, o número de alunos em 

causa e o número de viaturas a afetar a cada circuito de transporte, constam dos Anexos I e II 

do Caderno de Encargos.------------------------------------------------------------------------------------- 

3. O Contraente Público fica adstrito ao dever de comunicar ao Segundo Contraente, com a 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, qualquer acréscimo ao número de alunos 

destinatário dos serviços objeto do presente contrato, devendo, ainda, indicar toda a informação 

relevante com vista à adequação dos serviços a prestar às regras previamente contratadas.-------- 
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Cláusula Segunda – 1. Os serviços a prestar são a execução do transporte escolar para diversos 

destinos programados, nos percursos casa/escola, em automóveis ligeiros e pesados de 

passageiros.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. No âmbito do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março foram publicados os Decretos-Lei 

n.º 20/2020, de 1 de maio e n.º 22/2020 de 16 de maio que preveem a lotação máxima de dois 

terços da sua capacidade para os transportes terrestres.-------------------------------------------------- 

3. Estima-se um total de 333 alunos (número que abrange a soma de todos os lotes), total esse 

distribuído por lote segundo as quantidades que se encontram no quadro constante do Anexo II 

do Caderno de Encargos.-------------------------------------------------------------------------------------   

4. Os serviços serão prestados nos dias úteis, com exceção das interrupções letivas, num total 

estimado de 180 dias úteis de serviço.---------------------------------------------------------------------- 

5. O número de viaturas a afetar ao serviço tem que ser o indispensável para fazer face ao 

número de alunos, localidades de proveniência/residência, horários escolares e 

estabelecimentos de ensino.---------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Terceira - 1. Do presente contrato decorrem para o Segundo Contraente, as 

seguintes obrigações principais: --------------------------------------------------------------------------- 

a) Obrigação de prestação dos serviços identificados na sua proposta;------------------------------- 

b) Obrigação de garantia de boa prestação dos serviços;------------------------------------------------ 

c) O número de alunos referidos, por lote, são números estimados, pelo que se poderão verificar 

aumentos dos mesmos após o início do ano escolar, ficando o Segundo Contraente adstrito à 

obrigação de prestação dos 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 
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alunos, não havendo, nestas circunstâncias, lugar a qualquer preço/pagamento adicional por tal 

dos serviços.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Se houver lugar a factos, não imputáveis ao Contraente Público, que impliquem a 

diminuição dos níveis quantitativos de serviço a prestar, designadamente a supressão de 

percursos/troços previamente existentes, o Segundo Contraente fica obrigado à aceitação da 

correspondente redução dos serviços, sem que haja lugar a compensações ou indemnizações de 

qualquer natureza;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Executar o plano de monitorização e controlo dos serviços de transporte e 

acompanhamento/vigilância apresentado na sua proposta, 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 circuitos, 

cumprimento de horários, comportamentos profissionais de condutores e vigilantes;-------------- 

f) Dar cumprimento ao plano com procedimentos de análise de anomalias do serviço e 

acidentes apresentado na sua proposta;--------------------------------------------------------------------- 

g) Dar cumprimento ao plano de ações preventivas apresentado na sua proposta;------------------- 

h) Não ultrapassar um tempo máximo de 40 minutos por circuito;------------------------------------ 

i) No que respeita ao horário de chegada à escola assegurar que o mesmo não é superior a 10 

minutos entre a hora de chegada e a hora do início das aulas.------------------------------------------ 

j) O Segundo Contraente deverá observar todas as regras legais no que diz respeito ao objeto 

do contrato, designadamente integrando os serviços de acompanhamento ou vigilância no 

transporte, nos termos que legalmente se mostram estabelecidos.-------------------------------------- 

2. A título acessório, constitui igualmente obrigação do Segundo Contraente, designadamente, 

recorrer a todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados 

à prestação dos serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à 
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perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo.---------------------------------------------------- 

Cláusula Quarta – Constituem outras obrigações específicas do Segundo Contraente:--------- 

a) Comunicar antecipadamente ao Contraente Público quaisquer factos que tornem total ou 

parcialmente impossível a prestação dos serviços, ou o cumprimento de qualquer outra das suas 

obrigações, nos termos do contrato celebrado; ----------------------------------------------------------- 

b) Comunicar, durante a execução do contrato, qualquer alteração da denominação social ou da 

sua situação jurídica;------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Indicar ao Contraente Público o gestor de cliente responsável pelo contrato celebrado e 

quaisquer alterações que venham a ocorrer posteriormente.-------------------------------------------- 

Cláusula Quinta - 1. Sem prejuízo do número de alunos indicado para cada lote no Anexo II 

do Caderno de Encargos, o Segundo Contraente será informado até ao dia 10 do mês de 

setembro de 2021 do efetivo número de alunos a transportar no respetivo circuito.----------------- 

2. No que diz respeito às viaturas, e de forma a assegurar a sua operacionalidade, constituirão 

obrigações do Segundo Contraente:----------------------------------------------------------------------- 

a) Utilizar viaturas com registo de matrícula (ano de matrícula) que respeite integralmente as 

determinações legais para o tipo de serviço que são objeto de contrato, nomeadamente que 

respeite a idade limite legal das viaturas a utilizar no quadro do objeto contratual em causa;----- 

b) Assegurar o cumprimento das disposições legais em vigor, nomeadamente, a que respeita ao 

transporte de crianças constante da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril e legislação conexa;----------- 

c) Assegurar a manutenção completa da viatura, de modo a garantir perfeitas condições de 

funcionamento;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

d) Assegurar a limpeza e manter o aspeto exterior cuidado dos veículos;---------------------------- 

e) Dotar todas as viaturas de equipamento de comunicações;------------------------------------------- 
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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;------ 

g) Garantir a qualidade das prestações de serviços objeto de adjudicação;--------------------------- 

h) Identificar as viaturas com logotipo do Município de Loures (a indicar) sempre que 

estiverem ao serviço da execução do contrato;------------------------------------------------------------ 

i) Indicar, através de “lettering” ou de outra forma claramente visível, que as viaturas estão ao 

serviço do transporte escolar do Município de Loures, indicando, designadamente, o 

estabelecimento escolar que tem como destino;----------------------------------------------------------- 

j) Afetar aos serviços o número de viaturas necessárias para cada lote, conforme escolas e 

localidades do Anexo II deste caderno de encargos;----------------------------------------------------- 

k) Optar por oficinas que contemplem medidas de gestão ambiental e disponibilizar o 

documento comprovativo, caso este seja solicitado.------------------------------------------------------ 

Cláusula Sexta - O contrato terá como período de vigência um ano, correspondente ao ano 

letivo 2021-2022, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da 

cessação do contrato.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cláusula Sétima - 1. Pelos serviços prestados, o Contraente Público obriga-se a pagar, ao 

Segundo Contraente, o preço global de 55.983,60 Euros (cinquenta e cinco mil novecentos 

e oitenta e três euros e sessenta cêntimos), acrescido de IVA – Imposto sobre o Valor 

Acrescentado, à taxa legal em vigor, se legalmente devido, a que corresponde os seguintes 

valores unitários, por lote, acrescidos de IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa 

legal em vigor, se legalmente devido: -------------------------------------------------------------------- 

Lote 4 – 17.641,80 Euros (dezassete mil, seiscentos e quarenta e um euros e oitenta 

cêntimos)------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lote 5 – 20.700,00 Euros (vinte mil e setecentos euros)---------------------------------------------- 
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Lote 8 – 17.641,80 Euros (dezassete mil, seiscentos e quarenta e um euros e oitenta 

cêntimos)------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Os encargos resultantes do contrato serão satisfeitos pela dotação orçamental seguinte: 

classificação orgânica: ……, classificação económica: …….., com o número de compromisso 

…../……, datado de …. de ……… de 2021.-------------------------------------------------------------- 

Cláusula Oitava - Os pagamentos devidos pelo Contraente Público serão efetuados nos 

termos definidos na Cláusula 15.ª do Caderno de Encargos. ------------------------------------------ 

Cláusula Nona – 1. Pelo não cumprimento do estabelecido contratualmente, por razões 

imputáveis ao Segundo Contraente. Assim, qualquer situação de incumprimento originará 

uma sanção financeira. Essas sanções estão graduadas em 5 níveis, de acordo com a tabela 

seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Nível de penalização valor:------------------------------------------------------------------------------- 

a) Nível 1 - 100,00 Euros ------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Nível 2 - 200,00 Euros ------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Nível 3 - 300,00 Euros ------------------------------------------------------------------------------------ 

d) Nível 4 - 400,00 Euros ------------------------------------------------------------------------------------  

e) Nível 5 - 500,00 Euros ------------------------------------------------------------------------------------ 

3. As penalizações aplicar-se-ão de acordo com o descrito no caderno de encargos, 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. ------------------------------ 
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B. Nível 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Viatura não apresentar condições de limpeza e aspeto exterior cuidado. O Segundo 

Contraente será alertado sempre que as viaturas não se apresentem em condições. --------------- 

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.----------------------------------- 

e) Utilização de condutor não instruído sobre os procedimentos a ter no transporte escolar do 

Município.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

f) Não utilização de viaturas com o equipamento exigido para cada tipo de passageiros, 

nomeadamente transporte de crianças. --------------------------------------------------------------------- 

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) Atraso superior a 30 minutos em qualquer ponto do percurso, por motivos imputáveis ao 

Segundo Contraente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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e) Incumprimento do prazo máximo de 60 minutos, da substituição de um condutor, em caso de 

indisponibilidade, por parte do Segundo Contraente. -------------------------------------------------- 

f) A aplicação das penalidades será cumulativa, isto é, para este efeito, os factos negativos serão 

analisados individualmente, independentemente de eventual origem comum. ---------------------- 

g) Utilização de condutor e/ou vigilante em desconformidade com as exigências legais para a 

possibilidade de prestação do serviço pelos mesmos, e em desconformidade com as exigências 

de formação estabelecidas neste caderno de encargos. -------------------------------------------------- 

h) Não apresentação de documentos solicitados pelo Contraente Público nas situações em que 

tal solicitação se mostre prevista neste caderno de encargos. ------------------------------------------ 

i) Não utilização no âmbito da prestação de serviços objeto do contrato dos veículos com os 

atributos que a Segundo Contraente declarou terem na proposta que foi apresentada. ----------- 

j) A faturação do Segundo Contraente deverá apresentar as deduções acima referidas, tendo 

por base a comunicação efetuada, por escrito, pelo Contraente Público.---------------------------- 

Cláusula Décima - 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 19.ª do Caderno 

de Encargos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Décima Primeira - Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula Décima Segunda - 1. Fazem parte integrante do 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. ----------------------------------------------------- 
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2. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 

pela ordem pela qual são indicadas nesse número. ------------------------------------------------------ 

Quando a divergência entre os documentos referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato, 

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos e aceites pelo Contraente 

Público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Décima Terceira - Foi designada pelo Contraente Público, nos termos e para os 

efeitos do disposto no artigo 290.º-A do Código dos Contratos Públicos, gestora do contrato a 

Dra. Helena Saias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Décima Quarta - 1. As notificações e comunicações entre os Contraentes relativas à 

fase de execução do contrato devem ser efetuadas por email para os seguintes endereços 

eletrónicos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- MUNICÍPIO DE LOURES: helena_saias@cm-loures.pt; ----------------------------------------- 

- DIRODASTOURS, LDA.: dirodastours@gmail.com------------------------------------------------

2. Qualquer alteração das informações de contacto contidas no contrato deve ser comunicada 

aos contraentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus representados, aceitam o presente contrato 

nas condições exaradas.------------------------------------------------------------------------------------- 

- Pelo Segundo Outorgante foram exibidos os seguintes documentos: --------------------------- 

DGMA/NAT/SD 
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PROJETO DE MINUTA------------ AQUISIÇÃO ---------------------------------------------------- 

ENTRE:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MUNICÍPIO DE LOURES, pessoa coletiva de direito público número 501294996, com sede 

na Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço electrónico geral@cm-loures.pt, adiante 

designado por Primeiro Contraente ou Contraente Público, 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 TRAVIAMA - TRANSPORTES TERRESTRES DE PASSAGEIROS LDA., 

titular do número único de matrícula na Conservatória do Registo Comercial e de pessoa 

coletiva número 506855155, com sede Rua Vicente Esteves, número 11 - 1º Esq.º - 2700-845 

Amadora, endereço de correio eletrónico info@traviama.com, com o capital social de 

100.000,00 euros, matriculada na Conservatória do Conservatória do Registo Predial e 

Comercial da Amadora, adiante designada por Segundo Contraente, neste ato representada 

por ……………………………, Segundo Outorgante, na qualidade de gerente mencionada 

sociedade, conforme Certidão Permanente do Registo Comercial online visualizada na presente 

data, através do código de acesso 5340-0538-2823, válida até 18 de junho de 2022.--------------- 

- Tendo em conta a deliberação da Câmara Municipal de Loures tomada na sua 88.ª Reunião 

Ordinária, realizada em 19 de maio de 2021, publicitado na 2.ª Série do Diário da República 

número 103, de 27 de maio de 2021, no Jornal Oficial da União Europeia número 2021/S 102-

267901, de 28 de maio de 2021, e disponibilizado em 27 de maio de 2021 na plataforma 

VortalNext.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Tendo também em conta a deliberação de adjudicação e de aprovação da minuta de contrato, 
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tomada pela Câmara Municipal de Loures na sua …………………., realizada em ……………  

nos termos do disposto no artigo 96.º e seguintes, do Código dos Contratos Públicos. ------------ 

Acordam em celebrar o presente contrato de Aquisição de Serviços, precedido de concurso 

público, que se rege pelas Cláusulas seguintes e no omisso pelas disposições contidas no 

Código dos Contratos Públicos e legislação aplicável ao objeto do contrato: ----------------------- 

Cláusula Primeira – 1. O contrato tem por objeto a aquisição de serviços de transporte 

escolar, para o Município de Loures, para o ano letivo 2021-2022, para os lotes 2, 6, 7 e 11,  

segundo as quantidades, localizações e números de alunos que constam nos Anexos I e II do 

Caderno de Encargos, com as restantes cláusulas do mesmo, com os esclarecimentos prestados,  

com a Proposta do Segundo Contraente e 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 serviços, objeto do presente contrato, são prestados conforme a localização das escolas e 

das localidades abrangidas pelos circuitos e a informação relativa a cada um dos lotes sujeitos a 

concurso com a indicação das escolas para onde é feito o transporte, o número de alunos em 

causa e o número de viaturas a afetar a cada circuito de transporte, constam dos Anexos I e II 

do Caderno de Encargos.------------------------------------------------------------------------------------- 

3. O Contraente Público fica adstrito ao dever de comunicar ao Segundo Contraente, com a 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, qualquer acréscimo ao número de alunos 

destinatário dos serviços objeto do presente contrato, devendo, ainda, indicar toda a informação 

relevante com vista à adequação dos serviços a prestar às regras previamente contratadas.-------- 
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Cláusula Segunda – 1. Os serviços a prestar são a execução do transporte escolar para diversos 

destinos programados, nos percursos casa/escola, em automóveis ligeiros e pesados de 

passageiros.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. No âmbito do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março foram publicados os Decretos-Lei 

n.º 20/2020, de 1 de maio e n.º 22/2020 de 16 de maio que preveem a lotação máxima de dois 

terços da sua capacidade para os transportes terrestres.-------------------------------------------------- 

3. Estima-se um total de 333 alunos (número que abrange a soma de todos os lotes), total esse 

distribuído por lote segundo as quantidades que se encontram no quadro constante do Anexo II 

do Caderno de Encargos.-------------------------------------------------------------------------------------   

4. Os serviços serão prestados nos dias úteis, com exceção das interrupções letivas, num total 

estimado de 180 dias úteis de serviço.---------------------------------------------------------------------- 

5. O número de viaturas a afetar ao serviço tem que ser o indispensável para fazer face ao 

número de alunos, localidades de proveniência/residência, horários escolares e 

estabelecimentos de ensino.---------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Terceira - 1. Do presente contrato decorrem para o Segundo Contraente, as 

seguintes obrigações principais: --------------------------------------------------------------------------- 

a) Obrigação de prestação dos serviços identificados na sua proposta;------------------------------- 

b) Obrigação de garantia de boa prestação dos serviços;------------------------------------------------ 

c) O número de alunos referidos, por lote, são números estimados, pelo que se poderão verificar 

aumentos dos mesmos após o início do ano escolar, ficando o Segundo Contraente adstrito à 

obrigação de prestação dos 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 
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alunos, não havendo, nestas circunstâncias, lugar a qualquer preço/pagamento adicional por tal 

dos serviços.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Se houver lugar a factos, não imputáveis ao Contraente Público, que impliquem a 

diminuição dos níveis quantitativos de serviço a prestar, designadamente a supressão de 

percursos/troços previamente existentes, o Segundo Contraente fica obrigado à aceitação da 

correspondente redução dos serviços, sem que haja lugar a compensações ou indemnizações de 

qualquer natureza;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Executar o plano de monitorização e controlo dos serviços de transporte e 

acompanhamento/vigilância apresentado na sua proposta, 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 circuitos, 

cumprimento de horários, comportamentos profissionais de condutores e vigilantes;-------------- 

f) Dar cumprimento ao plano com procedimentos de análise de anomalias do serviço e 

acidentes apresentado na sua proposta;--------------------------------------------------------------------- 

g) Dar cumprimento ao plano de ações preventivas apresentado na sua proposta;------------------- 

h) Não ultrapassar um tempo máximo de 40 minutos por circuito;------------------------------------ 

i) No que respeita ao horário de chegada à escola assegurar que o mesmo não é superior a 10 

minutos entre a hora de chegada e a hora do início das aulas.------------------------------------------ 

j) O Segundo Contraente deverá observar todas as regras legais no que diz respeito ao objeto 

do contrato, designadamente integrando os serviços de acompanhamento ou vigilância no 

transporte, nos termos que legalmente se mostram estabelecidos.-------------------------------------- 

2. A título acessório, constitui igualmente obrigação do Segundo Contraente, designadamente, 

recorrer a todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados 

à prestação dos serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à 
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perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo.---------------------------------------------------- 

Cláusula Quarta – Constituem outras obrigações específicas do Segundo Contraente:--------- 

a) Comunicar antecipadamente ao Contraente Público quaisquer factos que tornem total ou 

parcialmente impossível a prestação dos serviços, ou o cumprimento de qualquer outra das suas 

obrigações, nos termos do contrato celebrado; ----------------------------------------------------------- 

b) Comunicar, durante a execução do contrato, qualquer alteração da denominação social ou da 

sua situação jurídica;------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Indicar ao Contraente Público o gestor de cliente responsável pelo contrato celebrado e 

quaisquer alterações que venham a ocorrer posteriormente.-------------------------------------------- 

Cláusula Quinta - 1. Sem prejuízo do número de alunos indicado para cada lote no Anexo II 

do Caderno de Encargos, o Segundo Contraente será informado até ao dia 10 do mês de 

setembro de 2021 do efetivo número de alunos a transportar no respetivo circuito.----------------- 

2. No que diz respeito às viaturas, e de forma a assegurar a sua operacionalidade, constituirão 

obrigações do Segundo Contraente:----------------------------------------------------------------------- 

a) Utilizar viaturas com registo de matrícula (ano de matrícula) que respeite integralmente as 

determinações legais para o tipo de serviço que são objeto de contrato, nomeadamente que 

respeite a idade limite legal das viaturas a utilizar no quadro do objeto contratual em causa;----- 

b) Assegurar o cumprimento das disposições legais em vigor, nomeadamente, a que respeita ao 

transporte de crianças constante da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril e legislação conexa;----------- 

c) Assegurar a manutenção completa da viatura, de modo a garantir perfeitas condições de 

funcionamento;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

d) Assegurar a limpeza e manter o aspeto exterior cuidado dos veículos;---------------------------- 

e) Dotar todas as viaturas de equipamento de comunicações;------------------------------------------- 
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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;------ 

g) Garantir a qualidade das prestações de serviços objeto de adjudicação;--------------------------- 

h) Identificar as viaturas com logotipo do Município de Loures (a indicar) sempre que 

estiverem ao serviço da execução do contrato;------------------------------------------------------------ 

i) Indicar, através de “lettering” ou de outra forma claramente visível, que as viaturas estão ao 

serviço do transporte escolar do Município de Loures, indicando, designadamente, o 

estabelecimento escolar que tem como destino;----------------------------------------------------------- 

j) Afetar aos serviços o número de viaturas necessárias para cada lote, conforme escolas e 

localidades do Anexo II deste caderno de encargos;----------------------------------------------------- 

k) Optar por oficinas que contemplem medidas de gestão ambiental e disponibilizar o 

documento comprovativo, caso este seja solicitado.------------------------------------------------------ 

Cláusula Sexta - O contrato terá como período de vigência um ano, correspondente ao ano 

letivo 2021-2022, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da 

cessação do contrato.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cláusula Sétima - 1. Pelos serviços prestados, o Contraente Público obriga-se a pagar, ao 

Segundo Contraente, o preço global de 270.900,00 Euros (duzentos e setenta mil e 

novecentos euros), acrescido de IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em 

vigor, se legalmente devido, a que corresponde os seguintes valores unitários, por lote, 

acrescidos de IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor, se legalmente 

devido: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lote 2 – 81.900,00 Euros (oitenta e um mil e novecentos euros)----------------------------------- 

Lote 6 – 87.300,00 Euros (oitenta e sete mil e trezentos euros)------------------------------------- 

Lote 7 – 81.900,00 Euros (oitenta e um mil e novecentos euros)----------------------------------- 
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Lote 11 – 19.800,00 Euros (dezanove mil e oitocentos euros)--------------------------------------- 

2. Os encargos resultantes do contrato serão satisfeitos pela dotação orçamental seguinte: 

classificação orgânica: ……, classificação económica: …….., com o número de compromisso 

…../……, datado de …. de ……… de 2021.-------------------------------------------------------------- 

Cláusula Oitava - Os pagamentos devidos pelo Contraente Público serão efetuados nos 

termos definidos na Cláusula 15.ª do Caderno de Encargos. ------------------------------------------ 

Cláusula Nona - A garantia oferecida para execução do contrato foi prestada através de 

………………………..emitida em …… de …….. de 202.., pelo ………………………, com 

sede na …………………………………….., no valor de 13.545,00 Euros (treze mil 

quinhentos e quarenta e cinco euros), correspondente a 5% do valor do presente contrato. ---- 

Cláusula Décima – 1. Pelo não cumprimento do estabelecido contratualmente, por razões 

imputáveis ao Segundo Contraente. Assim, qualquer situação de incumprimento originará 

uma sanção financeira. Essas sanções estão graduadas em 5 níveis, de acordo com a tabela 

seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Nível de penalização valor:------------------------------------------------------------------------------- 

a) Nível 1 - 100,00 Euros ------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Nível 2 - 200,00 Euros ------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Nível 3 - 300,00 Euros ------------------------------------------------------------------------------------ 

d) Nível 4 - 400,00 Euros ------------------------------------------------------------------------------------  

e) Nível 5 - 500,00 Euros ------------------------------------------------------------------------------------ 

3. As penalizações aplicar-se-ão de acordo com o descrito no caderno de encargos, nas 

situações que a seguir se enunciam:------------------------------------------------------------------------ 

A. Nível 1------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. ------------------------------ 

B. Nível 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Viatura não apresentar condições de limpeza e aspeto exterior cuidado. O Segundo 

Contraente será alertado sempre que as viaturas não se apresentem em condições. --------------- 

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.----------------------------------- 

e) Utilização de condutor não instruído sobre os procedimentos a ter no transporte escolar do 

Município.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

f) Não utilização de viaturas com o equipamento exigido para cada tipo de passageiros, 

nomeadamente transporte de crianças. --------------------------------------------------------------------- 

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. ----------------------------------- 
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d) Atraso superior a 30 minutos em qualquer ponto do percurso, por motivos imputáveis ao 

Segundo Contraente.---------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Incumprimento do prazo máximo de 60 minutos, da substituição de um condutor, em caso de 

indisponibilidade, por parte do Segundo Contraente. -------------------------------------------------- 

f) A aplicação das penalidades será cumulativa, isto é, para este efeito, os factos negativos serão 

analisados individualmente, independentemente de eventual origem comum. ---------------------- 

g) Utilização de condutor e/ou vigilante em desconformidade com as exigências legais para a 

possibilidade de prestação do serviço pelos mesmos, e em desconformidade com as exigências 

de formação estabelecidas neste caderno de encargos. -------------------------------------------------- 

h) Não apresentação de documentos solicitados pelo Contraente Público nas situações em que 

tal solicitação se mostre prevista neste caderno de encargos. ------------------------------------------ 

i) Não utilização no âmbito da prestação de serviços objeto do contrato dos veículos com os 

atributos que a Segundo Contraente declarou terem na proposta que foi apresentada. ----------- 

j) A faturação do Segundo Contraente deverá apresentar as deduções acima referidas, tendo 

por base a comunicação efetuada, por escrito, pelo Contraente Público.---------------------------- 

Cláusula Décima Primeira - 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 19.ª do 

Caderno de Encargos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Décima Segunda - Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula Décima Terceira - 1. Fazem parte integrante do contrato: -------------------------------- 

a) Os suprimentos dos erros e omissões, e retificações relativos ao Caderno de Encargos; ------- 
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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 n.º 1, a prevalência é determinada 

pela ordem pela qual são indicadas nesse número. ------------------------------------------------------ 

Quando a divergência entre os documentos referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato, 

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos e aceites pelo Contraente 

Público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Décima Quarta - Foi designada pelo Contraente Público, nos termos e para os 

efeitos do disposto no artigo 290.º-A do Código dos Contratos Públicos, gestora do contrato a 

Dra. Helena Saias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Décima Quinta - 1. As notificações e comunicações entre os Contraentes relativas à 

fase de execução do contrato devem ser efetuadas por email para os seguintes endereços 

eletrónicos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- MUNICÍPIO DE LOURES: helena_saias@cm-loures.pt; ----------------------------------------- 

- TRAVIAMA - TRANSPORTES TERRESTRES DE PASSAGEIROS LDA.: 

info@traviama.com.------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Qualquer alteração das informações de contacto contidas no contrato deve ser comunicada 

aos contraentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus representados, aceitam o presente contrato 

nas condições exaradas.------------------------------------------------------------------------------------- 

- Pelo Segundo Outorgante foram exibidos os seguintes documentos: --------------------------- 

DGMA/NAT/SD 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 366/2021 

 

MINUTAS DE PROTOCOLO  

 

ENTRE  

 

O MUNICÍPIO DE LOURES, 

 

 SIERRA PORTUGAL, S.A.,   

 

ALZHEIMER PORTUGAL - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FAMILIARES E AMIGOS DE 

DOENTES DE ALZHEIMER 

 

E 

 

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOURES 

 

 



                                                   

 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

PROJETO CAFÉ MEMÓRIA – PARCERIA LOCAL 

LOURES 

 
ENTRE 

Sierra Portugal, S.A, sociedade comercial anónima, com sede na Rua Galileu Galilei, n.º 2, 3.º 

piso, 1500-392 Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o 

número único de matrícula e de pessoa coletiva 502142324, neste ato representada por Pedro 

Soveral Rodrigues, na qualidade de Administrador e Elsa Maria Rodrigues Monteiro, na 

qualidade de procuradora, adiante designada por SONAE SIERRA ou PRIMERIA CONTRAENTE 

e 

Alzheimer Portugal - Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer, 

associação de âmbito nacional, reconhecida como instituição particular de solidariedade social 

nos termos do Decreto-Lei n.º 402/85 de 11 de outubro, pela inscrição n.º 7/91 do Livro n.º 2 

das Instituições com Fins de Saúde, pessoa coletiva n.º 502 069 635, com sede na Av. De Ceuta 

Norte, Quinta do Loureiro, lote 1, lojas 1 e 2, 1350-410 Lisboa, neste ato representada por 

Manuela Fernanda Mourão de Oliveira Morais, na qualidade de Presidente da Direção adiante 

designada por ALZHEIMER PORTUGAL ou SEGUNDA CONTRAENTE  

e 

Santa Casa da Misericórdia De Loures, pessoa coletiva n.º 503903051, com sede na Rua Angola 

9, loja 1, 2670-403 Loures, neste ato representada por Duarte Nuno Ferreira Morgado na 

qualidade de Provedor, adiante designada por SCML ou TERCEIRA CONTRAENTE 

e 

Município de Loures, pessoa coletiva n.º 501 294 996, com sede na Praça da Liberdade, 2674-

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

qualidade de Presidente da Câmara, com poderes para o ato, adiante designada por MUNICÍPIO 

ou QUARTA CONTRAENTE  

 
CONSIDERANDO QUE: 

1. Uma das principais áreas-chave da estratégia de responsabilidade corporativa da PRIMERIA 

CONTRAENTE consiste na realização de iniciativas e desenvolvimento de projetos de âmbito 

social que contribuam para a melhoria do bem-estar e qualidade de vida dos membros da 

comunidade e dos visitantes dos seus centros comerciais; 



                                                   

 
 

2. As partes reconhecem o papel da SEGUNDA CONTRAENTE como a instituição referência, em 

Portugal, na promoção dos direitos e na prestação de cuidados e apoios especializados às 

pessoas com demência e seus familiares e cuidadores; 

3. A PRIMEIRA e SEGUNDA CONTRAENTES pretendem contribuir na resposta a um problema 

social e de saúde pública cada vez mais relevante em Portugal como é o das demências, através 

da adaptação e desenvolvimento do conceito MEMORY CAFÉ em Portugal e da criação de CAFÉS 

MEMÓRIA; 

4. Em abril de 2013, foi celebrado um protocolo de colaboração entre a PRIMEIRA e SEGUNDA 

CONTRAENTES, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Fundação Montepio, o Instituto de Ciências 

da Saúde da Universidade Católica Portuguesa e um conjunto alargado de parceiros 

empresariais, com vista à efetiva concretização do projeto CAFÉ MEMÓRIA;   

5. O projeto CAFÉ MEMÓRIA foi integrado num projeto atualmente em curso, designado 

“Cuidar Melhor”, de apoio a cuidadores de pessoas com demência, no qual são parceiros a 

PRIMEIRA e SEGUNDA CONTRAENTES, a Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação Montepio e 

o Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa; 

6. Aderiram ainda a este projeto os Municípios de Cascais, Oeiras, Sintra e associou-se, mais 

recentemente, a Companhia de Seguros Lusitânia; 

7. Os referidos parceiros acordaram em atribuir a coordenação do projeto CAFÉ MEMÓRIA à 

PRIMEIRA e SEGUNDA CONTRAENTES, para agilizar a sua efetiva implementação; 

8. A TERCEIRA CONTRAENTE visa, no âmbito das suas intervenções, a procura da melhoria do 

bem-estar da pessoa no seu todo e da comunidade, dando prioridade aos mais desprotegidos;     

9. A QUARTA CONTRAENTE prossegue uma estratégia de responsabilidade social igualmente 

assente na promoção do bem-estar da comunidade e, neste âmbito, participa em projetos de 

solidariedade social desenvolvidos por outros parceiros; 

10. As CONTRAENTES, reconhecendo a relevância social do projeto CAFÉ MEMÓRIA, 

pretenderam associar-se a esta iniciativa, contribuindo para a constituição de uma rede de 

CAFÉS MEMÓRIA em Portugal, com a implementação de uma unidade no concelho de LOURES;    

11. Todas as CONTRAENTES defendem o princípio do respeito absoluto pelo direito à 

autodeterminação da pessoa com demência e dos seus cuidadores, bem como o princípio da 

abordagem centrada na pessoa; 

12. Comungam da visão de uma sociedade que verdadeiramente integre e defenda os direitos 

das pessoas com demência; 



                                                   

 
 

13. Partilham o mesmo objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas com demência e 

dos seus cuidadores, no respeito absoluto pelos Direitos Fundamentais à Liberdade e 

Autodeterminação, promovendo a sua autonomia e o seu envolvimento social; 

14. Reconhecem a importância de estabelecer parcerias com quem prossiga os mesmos 

objetivos, no respeito pelos mesmos princípios e valores e a conveniência em garantir a 

proximidade dos apoios a prestar, de modo a melhorar, desdramatizar e valorizar o ato de 

cuidar;  

15. Os mais recentes dados epidemiológicos apontam para a existência de cerca de 200.000 

pessoas com demência em Portugal, realidade que coloca desafios importantes a todos os 

sistemas de cuidados de saúde e sociais, já que o segmento etário mais idoso é aquele que 

apresenta os índices de crescimento mais rápido nas sociedades europeias;  

16. As demências têm, reconhecidamente, fortes impactos sociais e económicos, tendo em 

conta as diferentes exigências ao longo do seu percurso, havendo a necessidade de garantir 

apoio e informação aos cuidadores familiares e profissionais;  

17.  As CONTRAENTES também acreditam no envolvimento voluntário da comunidade como 

garante do êxito do seu propósito de combater o estigma e o desconhecimento que envolvem 

as demências. 

 

É livremente celebrado e mutuamente aceite, nos termos e condições aqui definidos, o presente 

Protocolo de colaboração, que se rege pelos considerandos acima e pelas cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

OBJETO 

O presente Protocolo tem por objeto estabelecer as bases de colaboração entre as 

CONTRAENTES com o objetivo de, no âmbito do desenvolvimento da Rede CAFÉS MEMÓRIA, a 

PRIMEIRA e SEGUNDA CONTRAENTES, na qualidade de parceiras e entidades promotoras, com 

o apoio da TERCEIRA CONTRAENTE, criar um CAFÉ MEMÓRIA no concelho de LOURES. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

CONCEITO E MISSÃO DOS CAFÉS MEMÓRIA 

1. Os CAFÉS MEMÓRIA são locais de encontro destinados a pessoas com problemas de memória 

ou demência bem como aos respetivos familiares e cuidadores, para partilha de experiencias e 

suporte mútuo, onde se proporciona um ambiente acolhedor, reservado e seguro e se facilita a 



                                                   

 
 

interação entre pares, se oferece apoio emocional, informação atual e útil e promove a 

participação dos utilizadores em atividades lúdicas e estimulantes, com o apoio de profissionais 

de saúde ou de ação social, em contexto informal. 

2. Os CAFÉS MEMÓRIA têm por missão proporcionar a partilha de experiências, apoio 

emocional e informação a pessoas com problemas de memória ou demência bem como aos 

respetivos familiares e cuidadores, em sessões estruturadas, não clínicas, num espaço informal 

– CAFÉ MEMÓRIA - e ambiente protegido do estigma social, contribuindo para a melhoria da 

sua qualidade de vida e redução do isolamento social. 

3. Os CAFÉS MEMÓRIA pretendem ainda sensibilizar a comunidade para a problemática das 

demências e envolvê-la na prossecução dos seus objetivos, nomeadamente, através da prática 

de voluntariado. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

MARCA 

1. As CONTRAENTES acordam na utilização da marca “CAFÉ MEMÓRIA” e do logotipo, 

reproduzidos em anexo, para identificar e divulgar o conceito MEMORY CAFÉ em Portugal 

(Anexo I). 

2. A marca e logotipo “CAFÉ MEMÓRIA” são propriedade da PRIMERIA CONTRAENTE. 

3. A PRIMERIA CONTRAENTE cede a utilização da referida marca e logotipo às restantes 

CONTRAENTES e aos demais parceiros que vierem a subscrever o presente protocolo para 

identificar e divulgar parcerias, iniciativas ou atividades diretamente relacionadas com o 

conceito MEMORY CAFÉ e o funcionamento dos CAFÉS MEMÓRIA, que respeitem e prossigam a 

sua missão, objetivos, normas e procedimentos.  

 
CLÁUSULA QUARTA 

OBJETIVOS DO CAFÉ MEMÓRIA 

São objetivos do CAFÉ MEMÓRIA: 

a) Promover a abordagem centrada na pessoa com problemas de memória ou demência, a 

sua autonomia e os seus direitos; 

b) Valorizar o papel do cuidador; 

c) Valorizar a dimensão interpessoal entre pessoas com problemas de memória, pessoas 

com demência e os seus familiares e ou cuidadores;  



                                                   

 
 

d) Promover o respeito pelos direitos e diferenças culturais e individuais de todos os 

participantes;  

e) Contribuir para redução do estigma associado à demência;  

f) Proporcionar um ambiente acolhedor, reservado e seguro;  

g) Facilitar a interação e as relações de suporte positivas entre pares, potenciando uma rede 

de apoio informal que funcione fora do CAFÉ MEMÓRIA;  

h) Oferecer apoio emocional que promova a autoestima e a autoconfiança;  

i) Fornecer informação atual, específica, útil e cientificamente comprovada;  

j) Organizar atividades lúdicas adequadas e estimulantes, tais como expressão artística, 

jogos de acordo com as preferências e capacidades de cada um;  

k) Encaminhar, quando necessário, para apoio técnico especializado. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

OBJETIVOS DA PARCERIA 

São objetivos da presente parceria: 

a) Criar uma rede do conceito CAFÉ MEMÓRIA em Portugal, promovendo uma abordagem 

integrada de intervenção que potencie a articulação da sua atividade com outras 

instituições procurando recursos e sinergias que viabilizem o seu desenvolvimento; 

b) Contribuir para o diagnóstico atempado;  

c) Consciencializar a comunidade para a problemática destes cidadãos especialmente 

vulneráveis, ajudando a combater o desconhecimento e o estigma associado aos 

problemas de memória e às demências; 

d) Promover o voluntariado, recrutando e formando voluntários que participem na criação, 

implementação e alargamento do conceito MEMORY CAFÉ; 

e) Realizar eventos de divulgação (nomeadamente, conferências, palestras e workshops). 

 
CLÁUSULA SEXTA 

PLANO DE AÇÃO 

1. No âmbito das responsabilidades assumidas no presente protocolo e durante a sua vigência, 

as partes comprometem-se a realizar todas as diligências necessárias à concretização do seu 

objeto, em particular, à abertura e ao funcionamento de um CAFÉ MEMÓRIA situado no 

concelho de LOURES.   



                                                   

 
 

2. As atividades do CAFÉ MEMÓRIA do LOURES deverão ter início num prazo máximo de seis 

meses a contar da assinatura do presente protocolo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

COMPROMISSOS DA PRIMEIRA CONTRAENTE 

No âmbito da implementação do presente protocolo a PRIMEIRA CONTRAENTE compromete-se 

a: 

a) Divulgar a Rede CAFÉS MEMÓRIA e as atividades dos CAFÉS MEMÓRIA através dos seus 

meios de comunicação institucional; 

b) Colaborar na realização de eventos de divulgação/angariação de fundos; 

c) Promover a realização de parcerias com outras empresas/entidades que visem assegurar 

a viabilidade da Rede CAFÉS MEMÓRIA; 

d) Assegurar a colaboração de um profissional responsável pela coordenação operacional da 

Rede;  

e) Contribuir para o recrutamento de voluntários, promovendo a participação dos 

colaboradores da empresa nas atividades dos CAFÉS MEMÓRIA. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

COMPROMISSOS DA SEGUNDA CONTRAENTE 

No âmbito da implementação do presente protocolo a SEGUNDA CONTRAENTE compromete-se 

a: 

a) Divulgar a Rede CAFÉS MEMÓRIA e as atividades dos CAFÉS MEMÓRIA através dos seus 

meios de comunicação institucional; 

b) Colaborar na realização de eventos de divulgação e/ou angariação de fundos; 

c) Assegurar o processo de recrutamento dos recursos humanos afetos à coordenação 

operacional da Rede (profissionais de saúde/ação social); 

d) Prestar apoio técnico e colaborar na formação destinada aos recursos humanos dos CAFÉS 

MEMÓRIA (profissionais de saúde/ação social e voluntários) e integrá-lo no seu plano 

geral de formação; ministrar as ações de formação a título gratuito para os formandos e 

ceder o espaço para a sua realização; 

e) Fornecer informação escrita (folhetos, brochuras, etc.) sobre a problemática das 

demências para ser distribuída nas atividades dos CAFÉS MEMÓRIA e nos eventos de 



                                                   

 
 

divulgação e/ou angariação de fundos;  

f) Integrar a Rede CAFÉS MEMÓRIA na sua estrutura jurídica, nomeadamente, para efeitos 

contabilísticos e fiscais; 

g) Adaptar as iniciativas já existentes neste âmbito, promovidas por si e/ou pelas suas 

delegações e núcleos, ao conceito MEMORY CAFÉ e não promover ou apoiar o 

desenvolvimento de outros conceitos semelhantes; 

h) Contribuir para o recrutamento de voluntários, promovendo a participação dos seus 

colaboradores contratados e voluntários nas atividades dos CAFÉS MEMÓRIA. 

 
CLÁUSULA NONA 

COORDENAÇÃO DA REDE CAFÉS MEMÓRIA 

PARCERIA LOCAL 

A Coordenação da Rede CAFÉS MEMÓRIA compromete-se a: 

a) Contribuir para o recrutamento de voluntários para participação nas atividades do CAFÉ 

MEMÓRIA de LOURES, através do site www.cafememoria.pt e da sua página no Facebook; 

b) Formar a equipa de Gestão/Técnica do CAFÉ MEMÓRIA de LOURES; 

c) Fornecer os conteúdos e orientar a formação dos voluntários a realizar pela equipa de 

Gestão/Técnica do CAFÉ MEMÓRIA de LOURES; 

d) Divulgar a Rede CAFÉS MEMÓRIA e as atividades do CAFÉ MEMÓRIA de LOURES através 

dos seus meios de comunicação próprios, designadamente, site e página no Facebook; 

e) Fornecer à TERCEIRA CONTRAENTE material escrito e atualizado sobre o conceito e 

funcionamento dos CAFÉS MEMÓRIA, assim como informação periódica sobre as 

atividades e a evolução da Rede; 

f) Monitorizar o desempenho do CAFÉ MEMÓRIA de LOURES e colaborar na resolução de 

problemas; 

g) Promover a angariação de parceiros que contribuam para o funcionamento do CAFÉ 

MEMÓRIA de LOURES; 

h) Promover uma articulação eficaz entre as Partes, com vista a contribuir para o correto 

funcionamento do referido CAFÉ MEMÓRIA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

COMPROMISSOS DA TERCEIRA CONTRAENTE 

No âmbito da implementação do presente protocolo a TERCEIRA CONTRAENTE, na qualidade de 



                                                   

 
 

 entidade promotora local, compromete-se a: 

a) Assegurar o funcionamento de um CAFÉ MEMÓRIA no concelho de LOURES por um 

período mínimo de 12 meses (1 sessão-mês/cada); 

b) Recrutar dois elementos dos seus recursos humanos para constituir a Equipa Técnica do 

CAFÉ MEMÓRIA de LOURES, avaliar o seu desempenho e garantir que exercem, durante 

a vigência deste protocolo, as seguintes funções: 

I. Elaborar o Plano Anual de Atividades e preparar cada uma das doze sessões, 

incluindo os recursos materiais necessários à realização das atividades;  

II. Coordenar as sessões e as respetivas reuniões de equipa; 

III. Gerir e avaliar a equipa de voluntários do CAFÉ MEMÓRIA de LOURES; 

IV. Registar dados e elaborar relatórios. 

c) Apoiar a SEGUNDA CONTRAENTE com o valor anual correspondente à formação e apoio 

à criação do CAFÉ MEMÓRIA de LOURES, a que corresponde o montante de 3.500€ (três 

mil e quinhentos euros); 

d) Contribuir para o recrutamento de voluntários, fomentando a participação dos seus 

colaboradores e da comunidade nas atividades do CAFÉ MEMÓRIA de LOURES;  

e) Providenciar os bolos, sumos, águas e cafés nas quantidades necessárias para servir nas 

sessões do CAFÉ MEMÓRIA de LOURES; 

f) Divulgar a Rede CAFÉS MEMÓRIA e as atividades do CAFÉ MEMÓRIA de LOURES através 

dos seus meios de comunicação; 

g) Produzir o material de divulgação do CAFÉ MEMÓRIA de LOURES, designadamente, 

cartazes, folhetos e dois roll-ups, de acordo as artes finais fornecidas pela Coordenação 

da Rede;  

h) Promover a realização de parcerias com outras empresas/entidades e eventos locais de 

divulgação/angariação de fundos que visem assegurar a viabilidade do CAFÉ MEMÓRIA 

de LOURES; 

i) Fornecer à Coordenação da Rede CAFÉ MEMÓRIA informação escrita trimestral sobre os 

resultados das atividades do CAFÉ MEMÓRIA sob sua gestão; 

j) Disponibilizar a sua estrutura jurídica e os respetivos serviços de contabilidade 

necessários à gestão dos fundos que assegurarão o funcionamento do CAFÉ MEMÓRIA de 

LOURES; 



                                                   

 
 

k) Informar antecipadamente a Coordenação da Rede sobre as candidaturas que efetuar 

para financiamento da criação e/ou funcionamento do CAFÉ MEMÓRIA sob sua gestão 

(sendo da exclusiva iniciativa da Coordenação do projeto, as candidaturas junto de 

entidades nacionais ou comunitárias com vista à continuidade do projeto e/ou extensão 

da rede de CAFÉS MEMÓRIA);   

l) Não divulgar a terceiros informações e/ou material escrito referentes ao conceito e 

funcionamento dos CAFÉS MEMÓRIA, sem o acordo expresso da Coordenação da Rede, 

durante a vigência e após a cessação do presente protocolo; 

m) Utilizar o Manual de Procedimentos do CAFÉ MEMÓRIA e toda a informação anexa apenas 

durante a vigência do presente protocolo (ou das suas renovações); 

n) Não promover, direta ou indiretamente, a criação de respostas iguais ou semelhantes ao 

conceito e metodologia do CAFÉ MEMÓRIA; 

o) Não abrir ou promover a abertura de nenhum outro CAFÉ MEMÓRIA, sem o acordo 

expresso da Coordenação da Rede; 

p) Promover uma articulação eficaz entre as Partes, com vista a garantir o correto 

funcionamento do CAFÉ MEMÓRIA de LOURES. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

COMPROMISSOS DA QUARTA CONTRAENTE 

No âmbito da implementação do presente protocolo a QUARTA CONTRAENTE compromete-se 

a: 

a) Ceder, a título gratuito, a utilização do espaço da Sala de Leitura do Arquivo Municipal de 

Loures para a realização de doze sessões do CAFÉ MEMÓRIA de LOURES, que terão lugar 

no segundo sábado de cada mês. O horário das sessões é das 10h00 às 12h00, acrescendo 

ainda o tempo necessário à montagem (30 min) e desmontagem (30 min) de equipamento 

e material; 

b) Permitir a colocação de material publicitário alusivo ao CAFÉ MEMÓRIA no referido 

espaço, nos dias das sessões;  

c) Disponibilizar a loiça necessária para a pausa para café servida pelos voluntários do CAFÉ 

MEMÓRIA e autorizar o consumo de produtos fornecidos por outros parceiros no seu  

espaço; 

d) Garantir o acesso ao local apenas aos respetivos participantes e colaboradores do CAFÉ 

MEMÓRIA, de modo a proporcionar um ambiente acolhedor, reservado e seguro durante  



                                                   

 
 

a realização das atividades; 

e) Contribuir para o recrutamento de voluntários, fomentando a participação dos seus 

colaboradores e da comunidade nas atividades do CAFÉ MEMÓRIA de LOURES;  

f) Divulgar a Rede CAFÉS MEMÓRIA e as atividades do CAFÉ MEMÓRIA de LOURES através 

dos seus meios de comunicação; 

g) Promover uma articulação eficaz entre as Partes, com vista a garantir o correto 

funcionamento do CAFÉ MEMÓRIA de LOURES. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DIREITOS DAS CONTRAENTES  

As CONTRAENTES têm o direito a: 

a) Constarem, através da respetiva marca e logotipo, nos meios de comunicação utilizados 

para divulgar a Rede, em particular, no site CAFÉ MEMÓRIA, na página do Facebook e no 

material publicitário, designadamente, posters e folhetos;  

b) Serem especificamente mencionados, sempre que possível, em todos os eventos de 

divulgação/angariação de fundos que ocorrerem no âmbito das atividades da Rede CAFÉS 

MEMÓRIA; 

c) Receberem informação escrita periódica sobre as atividades dos CAFÉS MEMÓRIA e a 

evolução da Rede.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

DIVULGAÇÃO 

As Partes devem divulgar a existência do presente protocolo, nos seus meios de divulgação 

habituais, podendo, para o efeito, usar os logótipos das outras. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

DEVERES ÉTICOS E DEONTOLÓGICOS 

As Partes asseguram o cumprimento dos deveres éticos e deontológicos inerentes à boa 

execução do presente protocolo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

DEVER DE CONFIDENCIALIDADE 

1. As Partes obrigam-se a manter estrita confidencialidade sobre toda a informação que 

venham a adquirir no decurso da execução do presente protocolo, durante a sua vigência e após 



                                                   

 
 

a sua cessação. 

2. É entregue à TERCEIRA CONTRAENTE o Manual de Procedimentos do CAFÉ MEMÓRIA para 

sua exclusiva utilização, sendo o seu respetivo uso apenas autorizado durante a vigência do 

presente protocolo (ou das suas renovações).    

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE LACUNAS 

A interpretação e integração de eventuais lacunas que decorram da aplicação do presente 

protocolo serão resolvidas de harmonia com a vontade das Partes, nos termos gerais de Direito.   

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 

INCUMPRIMENTO 

1. Em caso de incumprimento das obrigações assumidas no presente protocolo pela TERCEIRA 

E QUARTA CONTRAENTES, por motivos que lhe sejam imputáveis, a Coordenação da Rede CAFÉS 

MEMÓRIA fará uma advertência por escrito, indicando um prazo para a correção da situação 

verificada. 

2. A não correção referida no número anterior poderá conduzir à cessação da vigência do 

presente protocolo mediante carta registada com aviso de receção enviada pela PRIMEIRA e 

SEGUNDA CONTRAENTES. 

3. A cessação da vigência do protocolo pode acarretar: 

a) A pronta restituição à Coordenação da Rede de todo o material entregue, 

nomeadamente, o Manual de Procedimentos e restante documentação e a eliminação 

dos ficheiros informáticos cedidos; 

b) A não utilização da marca e outros elementos distintivos da Rede CAFÉS MEMÓRIA; 

c) A não utilização do conceito e metodologia do CAFÉ MEMÓRIA; 

d) O encerramento do CAFÉ MEMÓRIA de LOURES. 

4. A cessação da vigência do protocolo, por motivo imputável à PRIMEIRA e SEGUNDA 

CONTRAENTES, pode acarretar a restituição pela SEGUNDA CONTRAENTE à TERCEIRA 

CONTRAENTE do remanescente do valor do ano em causa, referido na alínea c) da Cláusula 

Décima (calculado em duodécimos). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 

ALTERAÇÃO 

O presente protocolo pode ser revisto e/ou alterado a todo o tempo, desde que por comum 

acordo, obrigando as Partes à elaboração e assinatura do respetivo aditamento. 



                                                   

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA 

DURAÇÃO 

1. O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura e tem a duração de 

um ano, renovável automaticamente por iguais períodos de tempo, salvo se for denunciado por 

alguma das partes com uma antecedência mínima de 60 dias relativamente ao termo do mesmo. 

2. No caso do presente protocolo ser renovado, e com vista a dar continuidade à integração do 

Café Memória de LOURES na Rede Cafés Memória, o valor do apoio à SEGUNDA CONTRAENTE 

é de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) no segundo ano e de € 1.500,00 (mil e quinhentos 

euros) no terceiro ano e seguintes. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 

LITÍGIO 

1. As CONTRAENTES acordam que todos e quaisquer litígios que possam decorrer da validade, 

eficácia, duração e interpretação do presente Protocolo serão, preferencialmente, resolvidos 

por acordo. 

2. No caso de não ser possível alcançar um acordo, as CONTRAENTES acordam que todos e 

quaisquer litígios que possam decorrer da validade, eficácia, duração e interpretação do 

presente Protocolo serão decididos pelo Tribunal judicial da Comarca de Lisboa Norte, de acordo 

com as leis portuguesas, com expressa renúncia a quaisquer outras. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

ACEITAÇÃO 

As CONTRAENTES aceitam para si, os termos e forma expressos, comprometendo-se a cumprir 

integralmente as respetivas condições e cláusulas. 

 

Celebrado em quadruplicado, em Loures, aos ____ de ________ de 2021, destinando-se cada 

um dos exemplares do protocolo a cada uma das CONTRAENTES. ---------------------------------------   

 

 

PRIMEIRA CONTRAENTE 

 

______________________________                            ______________________________ 

      (Pedro Soveral Rodrigues)                                          (Elsa Maria Rodrigues Monteiro) 

 



                                                   

 
 

 

SEGUNDA CONTRAENTE 

 

___________________________________________________ 

(Manuela Fernanda Mourão de Oliveira Morais) 

 

 

TERCEIRA CONTRAENTE 

 

___________________________________________________ 

(Duarte Nuno Ferreira Morgado) 

 

 

QUARTA CONTRAENTE 

 

___________________________________________________ 

(Bernardino José Torrão Soares) 
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Situação epidemiológica 

provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e doença COVID-19 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 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.
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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.



N.º 111 9 de junho de 2021 Pág. 88-(21)

Diário da República, 1.ª série

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 92-A/2021

Sumário: Altera as medidas aplicáveis a determinados municípios no âmbito da situação de cala-
midade.

O âmbito de aplicação das medidas de contenção e mitigação da doença COVID -19 tem sido 
habitualmente revisto semanalmente pelo Governo.

Nesse sentido, de acordo com os dados de evolução da situação epidemiológica no território 
nacional continental, fica determinado que os seguintes municípios são considerados «municípios 
de risco elevado» até à próxima revisão: Alcobaça, Alenquer, Arouca, Arraiolos, Azambuja, Barcelos, 
Batalha, Bombarral, Braga, Caldas da Rainha, Cantanhede, Carregal do Sal, Cartaxo, Castro Marim, 
Chaves, Coimbra, Constância, Espinho, Figueira da Foz, Gondomar, Guimarães, Leiria, Lousada, 
Maia, Monchique, Montemor -o -Novo, Mourão, Óbidos, Paredes, Pedrógão Grande, Porto de Mós, 
Póvoa de Varzim, Reguengos de Monsaraz, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém, Santiago 
do Cacém, Tavira, Torres Vedras, Trancoso, Trofa, Valongo, Vila do Bispo, Vila Nova de Famalicão 
e Vila Real de Santo António.

Por sua vez, para além dos municípios de Albufeira, Almada, Alcochete, Amadora, Arruda dos 
Vinhos, Avis, Barreiro, Cascais, Faro, Lagos, Lisboa, Loulé, Loures, Lourinhã, Mafra, Mira, Moita, 
Montijo, Mourão, Nazaré, Odivelas, Oeiras, Olhão, Porto, Santo Tirso, São Brás de Alportel, Seixal, 
Sesimbra, Silves, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Vagos e Vila Franca de Xira — aos quais conti-
nuam a ser aplicáveis as medidas respeitantes aos «municípios de risco muito elevado», conforme 
já ocorria na semana transata — sucede que, dada a verificação de duas avaliações acima dos 
240 casos por 100 mil habitantes, os municípios de Albergaria -a -Velha, Aveiro, Benavente, Elvas, 
Ílhavo, Lagoa, Matosinhos, Oliveira do Bairro, Palmela, Peniche, Portimão, Setúbal, Sines, Viana 
do Alentejo, Vila Nova de Gaia e Viseu passam a enquadrar -se nas medidas respeitantes aos 
«municípios de risco muito elevado».

Assim:
Nos termos do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, 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, o Conselho de 
Ministros resolve:

1 — Alterar os artigos 2.º e 11.º 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) Alcobaça;
b) Alenquer;
c) Arouca;
d) Arraiolos;
e) Azambuja;
f) Barcelos;
g) Batalha;
h) Bombarral;
i) Braga;
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j) Caldas da Rainha;
k) Cantanhede;
l) Carregal do Sal;
m) Cartaxo;
n) Castro Marim;
o) Chaves;
p) Coimbra;
q) Constância;
r) Espinho;
s) Figueira da Foz;
t) Gondomar;
u) Guimarães;
v) Leiria;
w) Lousada;
x) Maia;
y) Monchique;
z) Montemor -o -Novo;
aa) Mourão;
bb) Óbidos;
cc) Paredes;
dd) Pedrógão Grande;
ee) Porto de Mós;
ff) Póvoa de Varzim;
gg) Reguengos de Monsaraz;
hh) Rio Maior;
ii) Salvaterra de Magos;
jj) Santarém;
kk) Santiago do Cacém;
ll) Tavira;
mm) Torres Vedras;
nn) Trancoso;
oo) Trofa;
pp) Valongo;
qq) Vila do Bispo;
rr) Vila Nova de Famalicão;
ss) Vila Real de Santo António.

4 — [...]:

a) Albergaria -a -Velha;
b) Albufeira;
c) Alcochete;
d) Almada;
e) Amadora;
f) Arruda dos Vinhos;
g) Aveiro;
h) Avis;
i) Barreiro;
j) Benavente;
k) Cascais;
l) Elvas;
m) Faro;
n) Ílhavo;
o) Lagoa;
p) Lagos;



Diário da República, 1.ª série

www.dre.pt

N.º 136 15 de julho de 2021 Pág. 7-(6) 

q) Lisboa;
r) Loulé;
s) Loures;
t) Lourinhã;
u) Mafra;
v) Matosinhos;
w) Mira;
x) Moita;
y) Montijo;
z) Nazaré;
aa) Odivelas;
bb) Oeiras;
cc) Olhão;
dd) Oliveira do Bairro;
ee) Palmela;
ff) Peniche;
gg) Portimão;
hh) Porto;
ii) Santo Tirso;
jj) São Brás de Alportel;
kk) Seixal;
ll) Sesimbra;
mm) Setúbal;
nn) Silves;
oo) Sines;
pp) Sintra;
qq) Sobral de Monte Agraço;
rr) Vagos;
ss) Viana do Alentejo;
tt) Vila Franca de Xira;
uu) Vila Nova de Gaia;
vv) Viseu.

Artigo 11.º

[...]

1 — [...]:

a) Permitir a abertura de algumas instalações ou estabelecimentos referidos no anexo I ao 
presente regime ou nos artigos 42.º e 49.º, bem como o exercício de outras atividades de comér-
cio a retalho ou de prestação de serviços que venham a revelar -se essenciais com o evoluir da 
conjuntura;

b) [...];
c) [...].

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 nos artigos 42.º e 49.º»

2 — Determinar que a presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Presidência do Conselho de Ministros, 15 de julho de 2021. — O Primeiro -Ministro, António 

Luís Santos da Costa.

114416075 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 96-A/2021

Sumário: Altera as medidas aplicáveis a determinados municípios no âmbito da situação de cala-
midade.

Considerando a situação epidemiológica verificada em Portugal, continua a justificar -se a 
vigência da situação de calamidade, sendo a mesma prorrogada, em todo o território nacional 
continental, até às 23:59 h do dia 8 de agosto de 2021.

No mesmo sentido e atendendo à revisão semanal, são alteradas as medidas aplicáveis a 
determinados concelhos, tendo em consideração a sua incidência.

Assim, os concelhos a que se aplicam as medidas correspondentes aos «municípios de risco 
elevado» são Águeda, Alcobaça, Alcoutim, Amarante, Anadia, Arruda dos Vinhos, Avis, Barcelos, 
Bombarral, Braga, Cadaval, Caldas da Rainha, Cantanhede, Cartaxo, Castelo de Paiva, Castro 
Marim, Chaves, Coimbra, Constância, Elvas, Estarreja, Fafe, Felgueiras, Figueira da Foz, Guarda, 
Guimarães, Leiria, Marco de Canaveses, Marinha Grande, Mogadouro, Montemor -o -Novo, Montemor-
-o -Velho, Murtosa, Óbidos, Ourém, Ovar, Paços de Ferreira, Paredes de Coura, Penafiel, Porto de 
Mós, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santa Maria da Feira, Santarém, Santiago do Cacém, São 
João da Madeira, Serpa, Torres Vedras, Trofa, Valpaços, Viana do Castelo, Vila do Conde, Vila 
Real, Vila Viçosa e Vizela.

Por sua vez, os concelhos de Albergaria -a -Velha, Albufeira, Alcochete, Alenquer, Aljustrel, Al-
mada, Amadora, Arraiolos, Aveiro, Azambuja, Barreiro, Batalha, Benavente, Cascais, Espinho, Faro, 
Gondomar, Ílhavo, Lagoa, Lagos, Lisboa, Loulé, Loures, Lourinhã, Lousada, Mafra, Maia, Matosinhos, 
Mira, Moita, Montijo, Nazaré, Odivelas, Oeiras, Olhão, Oliveira do Bairro, Palmela, Paredes, Pedró-
gão Grande, Peniche, Portimão, Porto, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, São Brás de Alportel, Seixal, 
Sesimbra, Setúbal, Silves, Sines, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Tavira, Vagos, Valongo, Vila do 
Bispo, Vila Franca de Xira, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia, Vila Real de Santo António e 
Viseu encontram -se sujeitos às medidas correspondentes aos «municípios de risco muito elevado».

Assim:
Nos termos do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, 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, 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 
8 de agosto de 2021, a situação de calamidade em todo o território nacional continental.»

2 — Alterar os artigos 2.º, 6.º e 9.º -B 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) Águeda;
b) Alcobaça;
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c) Alcoutim;
d) Amarante;
e) Anadia;
f) Arruda dos Vinhos;
g) Avis;
h) Barcelos;
i) Bombarral;
j) Braga;
k) Cadaval;
l) Caldas da Rainha;
m) Cantanhede;
n) Cartaxo;
o) Castelo de Paiva;
p) Castro Marim;
q) Chaves;
r) Coimbra;
s) Constância;
t) Elvas;
u) Estarreja;
v) Fafe;
w) Felgueiras;
x) Figueira da Foz;
y) Guarda;
z) Guimarães;
aa) Leiria;
bb) Marco de Canaveses;
cc) Marinha Grande;
dd) Mogadouro;
ee) Montemor -o -Novo;
ff) Montemor -o -Velho;
gg) Murtosa;
hh) Óbidos;
ii) Ourém;
jj) Ovar;
kk) Paços de Ferreira;
ll) Paredes de Coura;
mm) Penafiel;
nn) Porto de Mós;
oo) Rio Maior;
pp) Salvaterra de Magos;
qq) Santa Maria da Feira;
rr) Santarém;
ss) Santiago do Cacém;
tt) São João da Madeira;
uu) Serpa;
vv) Torres Vedras;
ww) Trofa;
xx) Valpaços;
yy) Viana do Castelo;
zz) Vila do Conde;
aaa) Vila Real;
bbb) Vila Viçosa;
ccc) Vizela.
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4 — [...]:

a) Albergaria -a -Velha;
b) Albufeira;
c) Alcochete;
d) Alenquer;
e) Aljustrel;
f) Almada;
g) Amadora;
h) Arraiolos;
i) Aveiro;
j) Azambuja;
k) Barreiro;
l) Batalha;
m) Benavente;
n) Cascais;
o) Espinho;
p) Faro;
q) Gondomar;
r) Ílhavo;
s) Lagoa;
t) Lagos;
u) Lisboa;
v) Loulé;
w) Loures;
x) Lourinhã;
y) Lousada;
z) Mafra;
aa) Maia;
bb) Matosinhos;
cc) Mira;
dd) Moita;
ee) Montijo;
ff) Nazaré;
gg) Odivelas;
hh) Oeiras;
ii) Olhão;
jj) Oliveira do Bairro;
kk) Palmela;
ll) Paredes;
mm) Pedrógão Grande;
nn) Peniche;
oo) Portimão;
pp) Porto;
qq) Póvoa de Varzim;
rr) Santo Tirso;
ss) São Brás de Alportel;
tt) Seixal;
uu) Sesimbra;
vv) Setúbal;
ww) Silves;
xx) Sines;
yy) Sintra;
zz) Sobral de Monte Agraço;
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aaa) Tavira;
bbb) Vagos;
ccc) Valongo;
ddd) Vila do Bispo;
eee) Vila Franca de Xira;
fff) Vila Nova de Famalicão;
ggg) Vila Nova de Gaia;
hhh) Vila Real de Santo António;
iii) Viseu.

Artigo 6.º

[...]

1 — [...].
2 — [...].
3 — [...].
4 — [...].
5 — [...].
6 — [...].
7 — [...].
8 — O disposto no presente artigo não prejudica o direito à proteção de dados pessoais, sendo 

expressamente proibido o registo ou a conservação de dados pessoais associados ao Certificado 
Digital COVID da UE ou a resultados de testes, incluindo comprovativos da sua realização, asso-
ciados à identidade da pessoa, salvo com expressa autorização da mesma, devendo a consulta de 
dados pessoais para efeitos de verificação do cumprimento do disposto no presente artigo limitar -se 
ao estritamente necessário.

9 — [...].

Artigo 9.º -B

[...]

1 — (Anterior proémio do artigo.)

a) [Anterior alínea a) do proémio do artigo.]

b) [Anterior alínea b) do proémio do artigo.]

i) [Anterior subalínea i) da alínea b) do proémio do artigo.]

ii) [Anterior subalínea ii) da alínea b) do proémio do artigo.]

iii) [Anterior subalínea iii) da alínea b) do proémio do artigo.]

iv) [Anterior subalínea iv) da alínea b) do proémio do artigo.]

2 — O disposto no presente artigo não prejudica o direito à proteção de dados pessoais, sendo 
expressamente proibido o registo ou a conservação de dados pessoais associados ao Certificado 
Digital COVID da UE ou a resultados de testes, incluindo comprovativos da sua realização, asso-
ciados à identidade da pessoa, salvo com expressa autorização da mesma, devendo a consulta de 
dados pessoais para efeitos de verificação do cumprimento do disposto no presente artigo limitar -se 
ao estritamente necessário.»

3 — Determinar que a presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Presidência do Conselho de Ministros, 22 de julho de 2021. — O Primeiro -Ministro, António 

Luís Santos da Costa.

114436706 
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