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 ------------------------------------- MANDATO 2017-2021  --------------------------------  
------------------------------------- ATA DA 5ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
------------------------------------- DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES,  
------------------------------------- REALIZADA EM 2018-05-14 NO PALÁCIO 

------------------------------------- DOS MARQUESES DA PRAIA E DE  

------------------------------------- MONFORTE, NA MEALHADA, EM LOURES. --   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião eram quinze horas 

e quarenta e cinco minutos, com a presença inicial do Senhor Vice-

Presidente, das Senhoras Vereadoras e dos Senhores Vereadores: ---------------   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---- ANTÓNIO MANUEL POMBINHO COSTA GUILHERME ---------------------------  

---- ANTÓNIO MANUEL LOPES MARCELINO --------------------------------------------  

---- ANDRÉ CLARO AMARAL VENTURA  --------------------------------------------------  

---- IVONE DE FÁTIMA DA CUNHA GONÇALVES  --------------------------------------  

---- MARIA EUGÉNIA CAVALHEIRO COELHO -------------------------------------------  

---- MARIA RITA COLAÇO LEÃO  -------------------------------------------------------------  

---- NUNO MIGUEL RIBEIRO VASCONCELOS BOTELHO  ---------------------------  

---- NUNO RICARDO CONCEIÇÃO DIAS  --------------------------------------------------  

---- SÓNIA ALEXANDRA DA SILVA PAIXÃO DOS SANTOS BERNARDO  

LOPES ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA (MOD. T2) ----------------------  

--- Presente o Resumo Diário da Tesouraria (Mod. T2), de dois mil e dezoito, 

maio, dez, que registava um total de disponibilidades para o dia seguinte no 

montante de catorze milhões, setecentos e três mil, trezentos e vinte euro e 

oitenta e nove cêntimo. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Da Ordem do Dia previamente distribuída constavam os assuntos seguintes:   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PONTO 1.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 198/2018- SUBSCRITA 

---------------  PELO SR. VICE-PRESIDENTE PARA APROVAR: - O  

--------------- RELATÓRIO FINAL; A RATIFICAÇÃO DE TODAS AS 

--------------- DECISÕES TOMADAS PELO JÚRI DO PROCEDIMENTO; A  

--------------- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA APROVAR AS  
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--------------- MINUTAS DOS CONTRATOS; - A NOMEAÇÃO DAS  

--------------- DIRETORAS TÉCNICAS DA FISCALIZAÇÃO E 

--------------- REPRESENTANTES LEGAIS DO DONO DA OBRA -  

--------------- REFERENTE À EMPREITADA DE "REGULARIZAÇÃO FLUVIAL  

--------------- E CONTROLO DE CHEIAS DA RIBEIRA DO PRIOR VELHO"  ----  

 ---------------  (PROC.º 1643/DOM)  -----------------------------------------------------------  

   ----------------------------------------------------------------------------------------  

 PONTO 2. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 199/2018- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A  

--------------- CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA  

--------------- EMPREITADA DE "REGULARIZAÇÃO FLUVIAL E CONTROLO  

--------------- DE CHEIAS DA RIBEIRA DO PRIOR VELHO" --------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A) PERÍODO DA ORDEM DO DIA  -----------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PONTO UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 198/2018- SUBSCRITA 

PELO SR. VICE-PRESIDENTE PARA APROVAR: - O RELATÓRIO FINAL; A 

RATIFICAÇÃO DE TODAS AS DECISÕES TOMADAS PELO JÚRI DO 

PROCEDIMENTO; A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA APROVAR 

AS MINUTAS DOS CONTRATOS; - A NOMEAÇÃO DAS DIRETORAS 

TÉCNICAS DA FISCALIZAÇÃO E REPRESENTANTES LEGAIS DO DONO 

DA OBRA - REFERENTE À EMPREITADA DE "REGULARIZAÇÃO FLUVIAL E 

CONTROLO DE CHEIAS DA RIBEIRA DO PRIOR VELHO"  -------------------------  

(PROC.º 1643/DOM)  -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  

A. Na sequência da aprovação pela Câmara Municipal de Loures foi lançado o 

concurso limitado por prévia qualificação com publicação no JOUE, nos 

termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do artigo 19º do Código 

dos Contratos Públicos, o qual foi aprovado pela Câmara Municipal de 

Loures na sua 16.ª Reunião Extraordinária de 16 de março de 2017 e que 

foi objeto de publicação no Diário da República, 2.ª série nº 60, de 24 de 

Março de 2017 – Anúncio do procedimento nº 2392/2017 e no Jornal Oficial 

da União Europeia JO/S S61, de 28 de Março de 2017, com o número de 

anúncio 2017/S 061-113405, desenvolvido sob o número de processo 
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1643/DOM, com vista à celebração de contrato para a empreitada de 

Regularização Fluvial e Controlo de Cheias da Ribeira do Prior Velho; ---------  

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, tendo havido pronúncia de dois concorrentes; ----------------------------  

C. Tendo o júri analisado as pronúncias apresentadas, foi elaborado o 2º 

Relatório Preliminar de análise das propostas, no qual foram corrigidas as 

pontuações atribuídas a todos os concorrentes, com alteração da 

ordenação final das propostas, motivo pelo qual foi efetuada nova 

audiência prévia escrita, com concessão de prazo que também já decorreu, 

tendo havido pronúncia de um concorrente. --------------------------------------------  

D. Após análise da pronúncia rececionada no âmbito da 2ª Audiência Prévia, 

entendeu o júri não atender à reclamação apresentada, tendo elaborado o 

Relatório Final que se anexa, e que cabe submeter à Câmara Municipal de 

Loures com vista à aprovação do mesmo; ----------------------------------------------  

E. Do teor do Relatório Final, dá-se nota, em síntese, que o mesmo propõe a 

adjudicação à empresa DST – Domingos da Silva Teixeira, S.A.; ----------------  

F. O preço base do procedimento foi de 9.578.034,00 € (nove milhões 

quinhentos e setenta e oito mil e trinta e quatro euros) com o prazo de 

execução de 540 (quinhentos e quarenta) dias seguidos e o preço global 

da adjudicação cifra-se em 9.175.724,80 € (nove milhões cento e setenta e 

cinco mil setecentos e vinte e quatro euros e oitenta cêntimos) sendo que 

ao preço referido acresce o IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal delibere ao abrigo do disposto na alínea f) do número 1 

do artigo 33.º, e do n.º 1 do artigo 34.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, nos números 3 e 4 do artigo 148.º, bem como nos artigos 

73.º e 76.º, estes últimos todos do Código dos Contratos Públicos, aprovar: -----  

1. O Relatório Final referente ao concurso público desenvolvido sob o número 

de processo 1643/DOM, informação n.º 213/direp/bp, tendente à 

celebração de contrato de empreitada para a Regularização Fluvial e 

Controlo de Cheias da Ribeira do Prior Velho; -----------------------------------------  
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2. A ratificação de todas as decisões tomadas pelo júri do procedimento no 

âmbito da condução do procedimento, nomeadamente em matéria de 

aprovação de erros e omissões ao caderno de encargos que se 

consubstanciou na substituição do mapa de quantidades conforme ata do 

Júri do Procedimento e que não produz qualquer alteração ao valor base 

do procedimento; -------------------------------------------------------------------------------  

3. A adjudicação da empreitada para a Regularização Fluvial e Controlo de 

Cheias da Ribeira do Prior Velho à empresa DST – Domingos da Silva 

Teixeira, S.A., pelo valor de 9.175.724,80 € (nove milhões cento e setenta 

e cinco mil setecentos e vinte e quatro euros e oitenta cêntimos) e do prazo 

de execução de 540 (quinhentos e quarenta) dias seguidos, sendo que ao 

preço referido acresce o IVA à taxa legal em vigor; -----------------------------------  

4. A delegação de competências para aprovação das respetivas minutas dos 

contratos a celebrar, no âmbito do mesmo procedimento, no Presidente da 

Câmara Municipal; -----------------------------------------------------------------------------  

5. A nomeação como Diretoras Técnicas da Fiscalização e Representantes 

Legais do Dono da Obra a Sra. Engenheira Ana margarida Boto e a Sra. 

Engenheira Teresa Gomes, nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 344.º do Código dos Contratos Públicos. (…)” ---------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

intervenções:  --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, temos dois 

pontos na ordem do Dia, ambos relacionados com a empreitada de 

regularização da ribeira do Prior Velho.  -----------------------------------------------------  

Esta reunião vem no seguimento do amplo debate da reunião anterior, de 

modo a completá-lo e proceder às votações, dado que houve a disponibilidade 

dos processos e de mais algum tempo para a sua análise.  ---------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, antes de 

mais quero agradecer a disponibilização dos elementos que nos foram 

facultados durante estes dias, que permitiram uma análise mais detalhada do 

projeto, tal como pretendíamos.  ---------------------------------------------------------------  
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Queremos deixar vincadas três ideias que nos permitiram ter algum contato 

com as populações afetadas por esta obra, deixar algumas notas e colocar 

algumas questões.  --------------------------------------------------------------------------------  

A primeira é que, de facto, há uma grande apreensão nas pessoas, sobretudo 

nos comerciantes que serão afetados por esta obra, não obstante 

compreenderem na generalidade a sua necessidade. Em simultâneo há um 

ponto que esta bancada tem deixado claro, de que deveria ter sido planeado 

previamente a requalificação da zona, de forma a que fosse estruturante e 

partisse desta obra, para o futuro. Não foi assim, não foi essa a opção, e 

esperamos no futuro discutir essa requalificação. ----------------------------------------  

O segundo ponto que queremos fazer notar e deixar claro, é que as 

populações se queixam, sobretudo os que são afetados diretamente, de não 

terem sido ouvidos na maior parte destas alterações. Uns terão sido, outros 

não. Mas, há uma grande incompreensão em relação a este projeto, e era 

importante que a Câmara Municipal conseguisse fazer alguma pedagogia 

sobre esta situação e sobre a sua importância. Na generalidade, falámos com 

pessoas das mais diversas faixas a nível etário, económico e de intervenção 

social, e há uma grande incompreensão/desconhecimento sobre o que vai 

acontecer. Não sabem quanto tempo vão estar afetados por isto, nem de que 

forma os seus constrangimentos vão estar reorganizados, ou acautelados, e 

isso era importante e era trabalho que a Câmara Municipal devia fazer. Não há 

só a parte urbanística, há, também, a parte da intervenção junto das 

populações, a que devemos alguma resposta. Nesse sentido, apelávamos à 

Câmara para que fizesse esse esforço de pedagogia junto das populações, 

para que elas possam ter conhecimento da obra em causa e, sobretudo, dos 

constrangimentos que vai gerar.  --------------------------------------------------------------   

Esta bancada não teve resposta, nem ficou no projeto respondido, quanto às 

folhas entregues por um concorrente, e que foram ultrapassadas em matéria de 

delimitação. Ou seja, aquilo que foi referido na última reunião que tivemos foi 

que o júri decidiu não ler uma das folhas. Este é um critério que não merece 

respaldo em nenhuma decisão jurisprudencial a que tenhamos tido acesso, e 

que poderá até ser ilegal, do nosso ponto de vista. No entanto, não toca na 

estrutura da obra, e por isso não merecerá a nossa oposição. Mas, é um 

critério sobre o qual gostaríamos que ficasse a nota que, para esta bancada, 

não nos parece aceitável que o júri, por si só, delibere não ler uma folha, 
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quanto estabeleceu um critério diverso na definição das propostas iniciais. Esta 

bancada deu a entender e deixou o aviso expresso, de que não há paralelo, em 

termos jurisprudenciais em Portugal, sobre decisões desta matéria feitas desta 

forma. Portanto, deixámos o aviso de que poderíamos estar perante uma 

ilegalidade, em caso de uma futura impugnação que a obra venha a merecer 

por parte dos concorrentes. ---------------------------------------------------------------------  

A segunda questão que queremos deixar também clara, é que não ficámos 

convencidos, depois de ler todo o projeto e apesar dos esclarecimentos que 

nos foram dados pela senhora engenheira, porque na verdade o documento 

não é uma tradução tal como a lei exige, estamos numa área de fronteira. Na 

verdade, aquele é um documento bilingue, e não uma tradução certificada, 

como a lei exige. Estamos numa fronteira um pouco diluída em relação à sua 

legalidade, que poderemos discutir um pouco mais adiante, para acautelar 

questões que possam vir a ser colocadas sobre este documento. E porque é 

que uma tradução certificada não é o mesmo que um certificado bilingue? 

Porque um certificado bilingue é apresentado pelo próprio, que o apresenta 

simultaneamente em duas línguas. Ora, não se contrapondo qual é a língua 

original, não é autorizado em termos de tradução. Portanto, ele tem de ser 

sempre, segundo a lei, certificado e legalizado, e não o é.  ----------------------------  

Esta bancada quer deixar claro que sugere que este documento possa ainda 

ser traduzido e certificado, posteriormente, porque é possível a sua 

apresentação posterior, e que seja dado um prazo ao concorrente para 

apresentar esse documento certificado, nos termos que a lei exige.  ---------------  

Depois, há várias questões quanto a prazos e critérios técnicos que foram 

opção, mas deixo estas questões numa primeira ronda, para serem analisadas 

e discutidas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------       

O VEREADOR, SENHOR ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, 

começo por enaltecer a disponibilização do processo e o facto de termos mais 

tempo para o analisar, que nos permitiu uma análise mais cuidada, e algumas 

questões que não nos surgiram numa primeira fase, surgem-nos agora.  ---------    

Não vou voltar a repetir aquilo que já foi referido na reunião anterior, mas vale a 

pena sublinhar a importância desta obra para a população de Sacavém. 

Habitualmente passamos por ali e frequentamos alguns estabelecimentos, e é 

de extrema importância, e corroboramos um pouco aquilo que foi referido pelo 
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senhor Vereador André Ventura, quanto ao facto das pessoas não saberem 

bem o que se vai passar. Parece-nos pertinente aquilo que já tínhamos 

avançado, que é a necessidade de partilhar a informação com a comunidade. --  

Um segundo aspeto prende-se com a questão dos erros e omissões. Na 

proposta de deliberação surge-nos, no ponto dois, “(…) A ratificação de todas 

as decisões tomadas pelo júri (…) nomeadamente em matéria de aprovação de 

erros e omissões (…)”. No entanto, não vislumbramos na ata da reunião onde 

foi aprovado o projeto, que tenha sido delegada essa competência ao júri. Mas, 

mesmo que tenha sido delegada, quem aprova os erros e omissões é a 

Câmara Municipal e não o júri. Não sei se, entretanto, houve algum 

desenvolvimento que desconheçamos em todo o processo, mas parece-nos 

que, da leitura que fizemos dos dois documentos, quer em março, quer agora, 

não houve essa delegação de competências para o júri se pronunciar sobre os 

erros e omissões. Portanto, estamos a aprovar, ou a ratificar o ponto dois?  -----  

A segunda questão é uma dúvida que emerge do facto de existirem erros e 

omissões que são assumidos pelo júri, mas não relativamente à empresa que, 

entretanto, saiu vencedora do concurso. Isto é, de que forma é que a empresa 

“DST – Domingos da Silva Teixeira, S.A.”, assume esses erros e omissões em 

contexto de projeto? Até porque o júri admitiu exatamente esses erros e 

omissões.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

A terceira questão prende-se com algo que também já foi apresentado pela 

nossa bancada na última reunião, porque nos parece que houve falta de algum 

planeamento. Sobre o planeamento, há um exemplo que é sempre 

apresentado, de que os alemães conseguiram mudar um aeroporto numa noite, 

mas demoraram um ano a planeá-lo.  --------------------------------------------------------  

Ouvimos alguns argumentos que o senhor Vice-Presidente partilhou connosco, 

bastante válidos, mas há outros em que parece que houve, eventualmente, 

falta de planeamento cuidado.  Esta obra terá um impacto de cerca de um ano 

e meio, vai introduzir mais ruído naquele espaço, quer na área comercial, na 

área dos transportes e nas áreas pedonais e, eventualmente, poderia ter sido 

considerada a questão da requalificação da Praça da República.  -------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR ANDRÉ VENTURA: Na sequencia da intervenção do 

senhor Vereador, esta bancada questiona se está aqui disponível o documento 
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da delegação que foi referido, porque caso ele exista todo o procedimento é 

nulo e não vale a pena estarmos a discutir o processo.  --------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, irei responder a algumas 

questões e, para outras, se me permitir, pedirei a ajuda da senhora presidente 

do júri, a engenheira Ana Luísa Ferreira.  ---------------------------------------------------  

Primeiro, começando pelas questões colocadas pelo senhor Vereador André 

Ventura, no que respeita aos “timings”, e à necessidade de se discutir um 

projeto com estas características, de forma atempada com a população e com 

os vários setores representativos da população de Sacavém. Não podemos 

estar mais de acordo senhor Vereador. Temos vindo a trabalhar, no sentido de 

procurar as melhores soluções para os múltiplos problemas que seguramente 

se vão colocar, mas não podemos ultrapassar etapas, como foi explicado em 

anterior reunião, que têm “timings” precisos. Por exemplo, não nos é possível ir 

discutir quais são as soluções ao nível dos desvios de trânsito, sem sabermos 

qual é a entidade vencedora, porque cada uma das entidades que concorreu a 

este concurso tem soluções diversas. Por exemplo, a empresa “Alexandre 

Barbosa Borges, S.A”, tem uma solução diferente daquela que é defendida 

pela empresa “DST – Domingos da Silva Teixeira, S.A.”. Portanto, não é 

possível ir discutir com a população na base de que talvez seja assim, porque, 

naturalmente, aquilo que as pessoas vão querer são respostas a questões 

concretas.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Aquilo que temos procurado fazer, e que está ao nosso alcance, é procurar 

identificar os aspetos que podem ser melhorados, depois de conhecermos as 

propostas dos diferentes concorrentes, relativamente a vários problemas que 

se vão colocar, em termos de impacto, durante a realização desta intervenção. 

É nesse trabalho que estamos empenhados neste momento. ------------------------  

Estamos a procurar avaliar o que foi submetido à concorrência, que é aquilo 

que hoje apresentamos, e que é o resultado do concurso. Ou seja, qual a 

entidade que vai vencer esta adjudicação, no caso de hoje tomarmos uma 

decisão, como espero, relativamente a esta matéria.  Na base da proposta 

dessa entidade, avançaremos, então, para a melhoria da proposta, 

nomeadamente, quanto aos seus impactos junto da população naquele espaço 

territorial. Não podemos é antecipar essa etapa, porque não podemos começar 

a melhorar uma proposta se ainda não está decidido que é aquela. Portanto, é 
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essa a razão porque ainda não foi possível ir à discussão com a população. 

Mas, o sentido dessa necessidade tem estado muito presente, naquilo que é o 

espírito e o trabalho da Câmara. Não é por acaso que se apresenta hoje, no 

ponto dois da Ordem do Dia, a proposta da constituição da Comissão de 

Acompanhamento e que, há varias semanas a esta parte se iniciou um trabalho 

interno, juntando vários departamentos e serviços da Câmara Municipal, no 

sentido de detetarem e encontrarem as melhores soluções para os problemas 

que previsivelmente se vão colocar. No entanto, não podemos antecipar etapas 

relativamente a esta matéria. Quero deixar isso muito claro, para que não 

subsistam dúvidas de que, eventualmente, terá havido uma subestimação, 

como pareceu estar subjacente, de alguma forma, àquilo que o senhor 

Vereador colocou, sobre a importância dos impactos que a obra tem.  -------------  

Sabemos que a obra tem impactos que vão ser difíceis, que o seu tempo é 

prolongado, bem como a extensão da obra e, naturalmente, estamos 

conscientes da necessidade de intervir, procurando antecipar problemas e 

soluções o mais cedo possível.  ---------------------------------------------------------------  

Quanto à questão da requalificação da zona, todos se devem lembrar que foi 

uma matéria que nos consumiu largos minutos de discussão em anterior 

reunião. Obviamente, temos o desejo que esta intervenção sirva para fazer a 

requalificação da zona, mas não é possível requalificar à superfície, sem 

requalificar em profundidade.  ------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador não exerce estas funções há muito tempo, mas quero lhe 

dizer que neste período em que estou no exercício de funções executivas, 

nomeadamente, neste e no mandato passado, por duas ocasiões se deu o 

abatimento do caneiro de Sacavém. A estrutura está muito envelhecida e em 

mau estado de conservação, e em qualquer momento podem acontecer 

derrocadas, o que já aconteceu por duas vezes neste período de cinco anos. 

Portanto, não é possível requalificar à superfície, enquanto não criarmos 

condições para que aquilo que está no subsolo seja alvo de uma intervenção, 

que consolide e melhor capacidade de drenagem e, sobretudo, que crie uma 

solução técnica, que nos permita encarar o problema das cheias, sobretudo na 

zona da Praça da República, que é onde existe uma maior concentração das 

águas pluviais. Sem que isto aconteça, não é possível pensar na requalificação 

da zona.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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A requalificação, conforme tive ocasião de explicar em anterior reunião, não 

pode ser feita pela razão que aqui expus. Ou seja, enquanto não terminarmos a 

intervenção em profundidade, não podemos ter um outro empreiteiro a operar à 

superfície. Os senhores Vereadores poderão questionar, como já o fizeram e 

eu tive ocasião de clarificar, porque é que não se fez tudo de uma vez? O que 

nos foi imposto, do ponto de vista do prazo das candidaturas e do estado de 

tudo quanto está relacionado com esta intervenção no subsolo, porque as 

únicas peças que existiam estavam nos SIMAR, e era um estudo prévio para a 

intervenção em profundidade e nada para a intervenção à superfície. Portanto, 

o estado de toda esta situação não era compaginável com o prazo da 

apresentação da candidatura. Assim, utilizamos o tempo que tivemos para 

apresentar a candidatura em tempo “record”, que foi entregue no “timing” 

necessário, que nos permite avançar, em primeiro lugar, com a intervenção em 

profundidade e posteriormente à superfície.  -----------------------------------------------   

Compreendo o incómodo que resulta desta circunstância, mas não é menos 

verdade que há razões objetivas para que o processo tenha tido estas 

características. Não era ultrapassável, nem possível fazer de outro modo, e 

peço a qualquer um dos senhores Vereadores que explique como é que se 

pode fazer de forma diferente. Se o senhor Vereador André Ventura souber 

explicar como é que é possível fazer de forma diferente, relativamente a estas 

condicionantes, agradeço-lhe a sugestão. --------------------------------------------------  

Uma outra questão, relacionada com a incompreensão que o senhor Vereador 

diz existir em alguns setores da cidade de Sacavém, quanto aos 

constrangimentos e ao próprio projeto, é natural que assim seja, porque ainda 

não fizemos a apresentação pública do projeto, não pusemos em marcha as 

sessões que iremos realizar com a população de Sacavém, nem o plano de 

comunicação. Mas, nem o podíamos fazer, porque não se pode anunciar uma 

obra onde não sabemos, sequer, a quem vai ser adjudicada, nem quando 

poderá ter o seu início. Portanto, não me parece prudente que uma entidade 

pública responsável, vá para uma discussão com a população sem ter 

certezas, porque adensam ainda mais as dúvidas legítimas de quem vive e 

trabalha neste local.  ------------------------------------------------------------------------------  

Penso que cada uma destas fases tem de ter um passo, que se vão dando por 

uma determinada ordem. Se me questiona se é, ou não, intenção da Câmara 

discutir isso com a população. Com certeza que sim. Utilizaremos todos os 
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meios que estiverem ao nosso alcance para dar a informação possível, de 

forma estática, do ponto de vista de campanha de comunicação, e em sessões 

em que as pessoas possam, legitimamente, colocar as suas dúvidas e ter 

conhecimento sobre as características da intervenção.  --------------------------------  

Não podemos antecipar etapas sobre pena de corrermos riscos e, 

eventualmente, pervertermos um processo que precisa de tranquilidade e não 

propriamente de fatores de perturbação. Sem que isto signifique que se 

pretende, de alguma forma, omitir seja o que for no que respeita a esta 

intervenção.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação ao número de folhas e das propostas dos concorrentes, penso que 

já tínhamos ficado esclarecidos na anterior reunião. Aquilo que foi explicitado 

pela senhora presidente do júri, e poderá voltar a fazê-lo com mais propriedade 

que eu, é que as dez páginas eram a título indicativo. Aquilo que se pretendia 

era que os concorrentes se centrassem, em relação àquilo que tinham para 

esclarecer, num determinado número de páginas. ---------------------------------------  

Em relação às questões da tradução certificada, penso que estamos a falar de 

situações diferentes. Remeto essa explicação, também, para a senhora 

presidente do júri sobre o que é uma tradução certificada, para que serve e, no 

caso concreto, que documento é que foi pedido aos concorrentes e aquilo que 

foi entregue.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Não percebi a questão que o senhor Vereador António Marcelino colocou, de 

como é que a empresa “DST – Domingos da Silva Teixeira, S.A.” assume erros 

e omissões em projeto. Não percebi o sentido da questão, seguramente por 

dificuldade minha, e terá que fazer o favor de a colocar novamente para que 

seja explicitada com mais detalhe.  -----------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, penso 

que há duas empresas que apresentam erros e omissões em todo o processo, 

e acontece que a empresa “DST – Domingos da Silva Teixeira, S.A.”, não 

apresenta. Isto é, por um lado, o júri assume e concorda com os erros e 

omissões por parte de duas empresas, que têm um valor aproximado de 

trezentos e cinquenta mil euros, mas a empresa “DST – Domingos da Silva 

Teixeira, S.A.” não os apresenta relativamente à proposta. Portanto, o júri ao 

assumir esses erros e omissões por parte de duas empresas, de que forma são 
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absorvidos por parte da empresa “DST – Domingos da Silva Teixeira, S.A.”, 

que é quem irá ganhar a obra, os assume também?  ------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A ENGENHEIRA, SENHORA ANA LUÍSA FERREIRA: Senhor Presidente, 

relativamente ao número de folhas, o que esclareci na última reunião de 

Câmara, é que, de facto, o seu limite é indicativa e não taxativo. Ainda assim, o 

que indicámos foi que seriam dez páginas, exclusivamente descritivas. O que 

referi foi que fizemos o trabalho de avaliar a totalidade das páginas descritivas, 

o que também poderiam ter feito porque tiveram acesso à totalidade das 

propostas, e o que concluímos foi aquilo que passo a referir para a proposta 

vencedora: memória descritiva e justificativa, desvios provisórios 

compatibilizados com o faseamento construtivo, são oito folhas totalmente 

descritivas mais anexos. Faseamento construtivo, quatro folhas totalmente 

descritivas mais anexos. Execução da obra, nove folhas descritivas mais 

anexos. Serviços afetados, oito folhas exclusivamente descritivas mais anexos. 

Plano de trabalhos, cinco folhas exclusivamente descritivas mais anexos. Plano 

de mão de obra, cinco folhas estritamente descritivas mais anexos. Plano de 

equipamentos, cinco folhas completamente descritivas mais anexos. Plano de 

pagamentos, cinco folhas exclusivamente descritivas mais anexos. Pontuação 

atribuída ao modelo de gestão da qualidade de execução da obra, três folhas 

exclusivamente descritivas mais anexos. Gestão de segurança em obra, três 

folhas exclusivamente descritivas. Modelo de sistema de gestão ambiental, 

nove folhas estritamente descritivas. Modelo de sistema organizativo para a 

execução da obra, onze páginas exclusivamente descritivas. Ou seja, tem mais 

uma do que o limite. O que expliquei foi que, mesmo que não a tivéssemos 

considerado, ela não tem informação relevante. Neste caso são onze páginas 

descritivas relativamente ao sistema organizativo para a execução da obra, 

mas, de qualquer forma, aquilo que referimos é que este limite era indicativo e 

não taxativo.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao certificado bilingue, vou tentar explicar: o IQNet – The 

International Certification Network é um parceiro da Associação Portuguesa de 

Certificação, que congrega as entidades de certificação nacionais de mais de 

cento e sessenta países, porque é difícil conseguirmos, num mercado que é 

internacional, a tradução para tudo. Portanto a Associação Portuguesa de 

Certificação ao fazer parte do IQNet – The International Certification Network, o 
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certificado é emitido na “língua mãe”, que é o inglês, e na língua portuguesa. 

Por isso o certificado é o mesmo, não carece de tradução, até porque se 

observar atentamente o número do certificado é o mesmo. Este documento não 

foi pedido com caráter obrigatório, e está inserido na alínea i) do ponto dez 

ponto quatro do programa de concurso, que é relativo a quaisquer outros 

documentos que o concorrente apresente, por os considerar que são atributos 

da sua proposta.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente aos erros e omissões, a competência para os aprovar não é 

possível ser delegada no júri, que não tem competência para os aprovar. Por 

isso, ao aprová-los sem ter competência, apresenta aqui a sua decisão para a 

ratificar, este é o primeiro ponto.  --------------------------------------------------------------  

Segundo ponto, como é que são assumidos pela “DST – Domingos da Silva 

Teixeira, S.A.” os erros e omissões? As reclamações dos erros e omissões 

aproveitam a todos os concorrentes. Por exemplo, há um concorrente que não 

fez o seu trabalho de erros e omissões, enquanto os outros concorrentes 

entenderam que o deviam fazer, e o júri avalia, analisa e toma uma decisão. 

Dessa decisão é produzido um novo mapa de quantidades que congrega a 

totalidade de erros e omissões, onde são corrigidas as quantidades para mais, 

ou para menos, são criados novos capítulos, e é sobre esse documento que é 

apresentada a proposta. Portanto, a proposta financeira que é apresentada por 

todos os concorrentes contempla todos os erros e omissões, que foram 

aprovados pelo júri do procedimento. --------------------------------------------------------  

Relativamente ao documento de delegação de competências, o mesmo não 

existe. Permitam-me dar como exemplo, porque a memória é importante, em 

sete processos de contratação pública que tivemos de dois mil e dezasseis até 

agora, quatro foram sujeitos a visto prévio do Tribunal de Contas e obtiveram 

visto. Relativamente a estes sete processos, o procedimento quanto a erros e 

omissões foi o mesmo que agora foi tomado. Como não há a correção do valor 

base, como são corrigidos apenas descritivos, algumas das quantidades são 

retificadas para menos e muito poucas para mais, e porque o Órgão Câmara 

reúne apenas de quinze em quinze dias, muitas vezes não é possível 

compaginar, efetivamente, a necessidade da decisão sem prorrogação, com a 

sua apresentação ao Órgão competente. Esta é uma prática que é assumida, 

tem sido implementada no Departamento de Obras Municipais, e volto a frisar 

que temos tido sempre o visto favorável do Tribunal de Contas.  --------------------  
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O VEREADOR, SENHOR ANDRÉ VENTURA: Queremos sublinhar que na 

proposta, em relação à matéria, estamos de acordo com a senhora engenheira. 

Há é uma incongruência entre o que é decidido, com o que é, posteriormente, 

escrito. É para esta situação que chamamos a atenção. Recordo que na 

decisão que foi tomada, diz-se o seguinte: “(…) que se considera que o limite 

de páginas indicado se refere apenas a páginas com o conteúdo totalmente 

descritivo, apelando o júri do procedimento à capacidade de síntese do 

concorrente (…)”. Portanto, não se refere a qualquer número indicativo, ou 

taxativo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Um pouco mais à frente a senhora engenheira diz: “(…) importa esclarecer que 

o concorrente pretende ver excluída a proposta por ter sido ultrapassado o 

número de páginas (…)”. Mas, é normal, eu faria o mesmo se fosse advogado 

da empresa, porque dizem uma coisa no início e, depois, acontece outra. O 

que foi respondido a este candidato foi o seguinte: “(…) intuindo-se, desde 

logo, que o limite não era taxativo (…)”. Mas não foi isso que foi dito. Há uma 

incongruência textual, verbal e normativa. Não é minha, nem é de ninguém 

desta bancada, é desse lado. Lamentamos ter que o dizer, mas é desse lado. 

Dá-se aquela resposta, quando, anteriormente, se diz que é taxativo e 

descritivo com o limite de dez páginas.  -----------------------------------------------------  

No entanto, não vamos levantar questões normativas por uma razão, é que, 

efetivamente, não foi ponderosa para a decisão final em causa. Mas, 

esperamos que não conste na ata final da decisão que não foi lida uma página, 

porque isso é mortal para qualquer concurso, e poder-se-á questionar porque é 

que em vez de não ler a décima primeira, não foi a terceira, ou a quinta. Não 

pode ser assim. Têm de existir critérios de normatividade que são importantes 

respeitar, caso este processo vá para Tribunal. Não é um processo qualquer, é 

um processo de dez milhões de euros que não são nossos, é dinheiro dos 

contribuintes. Portanto, esse é o ponto que queremos considerar.  -----------------  

Agradecemos as explicações, tomamos boa nota delas, e não queremos criar 

nenhum problema com esta questão. Para nós está ultrapassada, que fique em 

ata e que este procedimento não se repita em obras posteriores, porque nos 

parece ser muito perigoso do ponto de vista normativo.  -------------------------------  

Um último esclarecimento que lhe quero solicitar, é o seguinte: é dito que o 

concorrente “Alexandre Barbosa Borges, S.A.”, não apresenta planos de 

prevenção e monitorização, quando este diz que os apresenta e que constam 
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na página nove da sua proposta. Efetivamente, da análise que fizemos à 

proposta que nos foi disponibilizada, não nos parece que ele os apresente. Há 

mais algum documento que tenha sido apresentado pelo concorrente 

“Alexandre Barbosa Borges, S.A.”? Porque há um momento em que se refere: 

“(…) no que respeita ao subcritério planos de prevenção e monitorização, o júri 

considera que a concorrente ABB não responde ao solicitado (…)”. No entanto, 

a empresa contrapõe “(…) na página nove do documento Modelo de Gestão de 

Segurança são apresentados os vários planos de prevenção e monitorização 

(…)”. Portanto, ou o concorrente não os apresentou e está a mentir 

deliberadamente, ou há qualquer coisa que não nos foi apresentada.  -------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, 

agradeço a rapidez com que a engenheira Ana Luísa nos fez chegar os 

documentos, o que nos permitiu fazer uma análise muito mais detalhada.  -------  

Uma segunda nota, para a qual já na reunião anterior chamei a atenção, é o 

rigor que deve pautar este tipo de processos. Porque entendemos que o rigor 

tanto deve estar num processo de dez milhões de euros, como num de um 

milhão de euros, ou de cem mil euros. Portanto, certamente o rigor será o 

mesmo em todos eles, e este não deve ser colocado num patamar mais 

rigoroso que os outros porque, se não, estamos a falhar em alguma coisa. ------  

Obviamente, e dando um pouco o reflexo do senhor Presidente, o “Princípio de 

Peter” é que se tiver que correr mal, corre. O “Princípio de Peter” é infalível 

nessas coisas. Compreendo perfeitamente aquilo que o senhor Presidente 

disse, e não vale a pena estarmos a criar especulações relativamente àquilo 

que ainda não existe. Esperamos que depois de aprovado o projeto ele seja 

partilhado por todos, porque esse é, certamente, o vosso interesse e o nosso. --  

Quanto à ratificação, já não estou totalmente de acordo. Há aqui ilustres 

juristas, esta não é a minha área, mas, entendo o ato de ratificação como 

sendo a confirmação de qualquer coisa. Assim, aquilo que nos parece que 

devia ser presente à Câmara não devia ser o ato de ratificar, mas aprovar o 

processo de erros e omissões que foram assumidos por parte do júri.  ------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, 

evidentemente que esta obra é um projeto necessário, tem um grande custo e 

estamos de acordo com ela.  -------------------------------------------------------------------  



 

                                                                                                                                            

16/34 

 

 

                                                                                                                                      5ª Reunião Extraordinária - 2018-05-14 

É uma obra que vai tentar resolver um problema de quem ali vive e trabalha, 

que ali existiu nas últimas décadas. No entanto, os constrangimentos 

levantados pela Câmara Municipal não estão, na nossa opinião, 

completamente garantidos e não vão deixar de existir. As alternativas pedonais 

e de trânsito não são as suficientes, e há a questão do problema dos 

transportes públicos. Da análise ao processo não vi nenhum parecer das 

entidades de transportes públicos, nomeadamente da Rodoviária, embora seja 

proposto que façam parte da Comissão de Acompanhamento, constante do 

ponto dois da Ordem do Dia. Mas, de facto, não existe nenhum parecer, nem 

nenhuma opinião sobre as propostas que estão “em cima da mesa”. No 

entanto, parece-nos que a obra é muito mais importante para as populações, 

mesmo não sendo colmatados todos estes constrangimentos.  ----------------------  

Quero realçar, por exemplo, que na rua Auta da Palma Carlos teremos 

duzentos e setenta e quatro dias de condicionamento ao trânsito, e temos 

muitas dúvidas que a obra dure apenas quinhentos e quarenta dias. Da análise 

que fizemos, mesmo não sendo um especialista na matéria, esta obra não 

durará menos de setecentos, ou oitocentos dias. Mas, cá estaremos para ver e, 

nessa altura, veremos como resolver essa situação.  -----------------------------------  

Também é de realçar que todas as ruas que são cortadas, com exceção da 

Praça da República, estão acima de duzentos e quarenta dias de 

constrangimento. A Praça da República é a que tem um número inferior, e 

ainda bem, porque conflui ali um conjunto de artérias.  ---------------------------------  

Senhor Presidente, quero colocar duas questões muito técnicas, e onde a 

senhora engenheira nos poderá ajudar. A primeira, é o seguinte: a obra 

começa com a fase da cravação de estacas prancha no terreno e, a certa 

altura, a “DST – Domingos da Silva Teixeira, S.A.” coloca a hipótese “se for 

possível”. A questão é saber se foi verificado se é possível, porque devem ter 

solicitado esclarecimentos, se é viável e, se o não for, qual é a alternativa e se 

acarreta mais custos para a Câmara Municipal.  ------------------------------------------  

A segunda nota é o seguinte: na reunião informal de apresentação do projeto, 

há um conjunto de dias para cada fase, que não coincide, exatamente, com o 

conjunto da proposta apresentada pela “DST – Domingos da Silva Teixeira, 

S.A.”. Assim, gostaríamos de saber se a proposta apresentada pela empresa 

foi analisada pela Câmara e esta é a proposta final, ou se a proposta inicial da 
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empresa é aquela que esta em cina da mesa, porque há alguma incoerência 

nas datas e na previsão dos dias.  ------------------------------------------------------------  

Realço, também, que a empresa “DST – Domingos da Silva Teixeira, S.A.” 

apresenta um cronograma no programa de trabalhos diferente do que consta 

na memória descritiva. São diferença de dias, não é significativo, mas é para 

percebermos se advém de alguma negociação, ou conversa, entre o Município 

e a empresa e que não esteja espelhada no processo.  --------------------------------        

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Em relação a estas últimas questões, 

algumas de índole manifestamente técnico, vou deixá-las para a engenheira 

Ana Luísa responder.  ----------------------------------------------------------------------------  

Quanto a algumas outras questões, nomeadamente, aquela que está 

relacionada com os constrangimentos que resultam daquela que venha a ser a 

escolha que esta Câmara Municipal vai ter que fazer quando votar a 

adjudicação desta obra, a seguir a esta discussão, já tive ocasião de explicar 

na anterior reunião, e também nesta, mas vou fazê-lo de novo.  ---------------------  

Assim, as questões que se associam aos desvios de trânsito e a outros 

impactos que decorrem da realização da obra, não foram submetidos à 

concorrência. Ou seja, eles não estavam presentes na proposta que os 

concorrentes tinham que apresentar. Aquilo que foi submetido à concorrência 

foram valores como a questão do preço, o tempo de execução, a qualidade 

técnica do projeto, etc.. Portanto, foi remetido para um período posterior que 

terá início a partir do momento em que façamos a adjudicação desta obra. 

Vamos discutir com as entidades, em articulação com toda a comunidade local 

e através da própria Comissão de Acompanhamento, a forma como iremos 

minimizar os impactos desta obra vai ter em Sacavém, porque todos sabemos 

que vão existir e não vale a pena escamoteá-lo.  -----------------------------------------  

Este é um problema que durante muitas décadas esteve sem qualquer 

resolução em Sacavém, que se agravou de forma exponencial nos últimos 

anos, relativamente ao qual esta Câmara Municipal não pode assobiar para o 

ar, fingindo que não tem um assunto muito sério para resolver em Sacavém. Se 

o não resolvermos agora, com os impactos que a obra necessariamente terá 

na vida das pessoas, aquilo que vai acontecer é que, daqui a dez anos, 

teremos menos condições para o conseguirmos resolver. Condições 

financeiras, porque não teremos acesso a determinado tipo de financiamentos 
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que neste momento existem, mas, também, condições presentes no local, que 

derivam das alterações climáticas, da impermeabilização dos solos, e de 

muitos outros fatores que concorrem para que o problema tenha vindo a surgir 

com uma cadência cada vez mais frequente e com um impacto cada vez mais 

poderoso, por não se terem tomado as medidas necessárias. Não podemos 

continuar a correr o risco de ter dezassete inundações, como tivemos na última 

década, na baixa de Sacavém. Isto é que, na minha opinião, ninguém 

compreenderia.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Por mais dura que seja esta obra, temos de criar condições para que ela tenha 

o menor impacto possível para as pessoas. Temos de atacar este problema de 

frente, o que significa encontrar as melhores soluções do ponto de vista 

técnico, e discutir com as pessoas como é que podemos ajudar a minimizar os 

impactos que a obra sempre terá, sobre o quotidiano das populações.  -----------  

Mas, não haja dúvida nenhuma, que aquilo que se vai fazer em Sacavém é 

algo que pretende concorrer para resolver, talvez seja excessivo dizer de forma 

definitiva, mas no essencial, o problema que temos naquele local cada vez que 

chove. Esta é uma oportunidade que penso que é única, temos de estar 

conscientes disso, independentemente das dúvidas que são legítimas e que a 

todos nos assistem, de que não podemos continuar a adiar o assunto. ------------  

Senhor Vereador, não houve nenhuma negociação, temos de ter cuidado com 

o que dizemos nestas reuniões, até porque estão a ser gravadas. Mas não 

houve nenhuma negociação em relação ao número de dias, ou à forma como a 

obra vai decorrer. Nem podia haver. A engenheira Ana Luísa já vai explicar, 

porque o fará muito melhor que eu, porque é que há uma determinada 

contabilidade que parece não bater certo no início e no fim, e há uma diferença 

de cerca de vinte dias.  ---------------------------------------------------------------------------  

Os constrangimentos do ponto de vista pedonal, dos transportes públicos e 

tudo o mais, são assuntos que nos preocupam e para os quais estamos a 

procurar encontrar soluções, do ponto de vista técnico, sendo que nem tudo 

será possível resolver.  ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Vice-Presidente, aquilo 

que referi foi mais ou menos o que o senhor disse. O que apresentámos foram 

alertas, e esses têm de ser feitos agora, porque como o senhor também referiu, 

são situações que vão ser discutidas com a empresa a quem for adjudicada a 
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obra, se a aprovarmos. O que também é uma falácia, porque nós aprovamos, 

ou não, uma escolha do júri. Portanto, quando o senhor diz que fazermos aqui 

uma escolha, cometeu um erro idêntico ao meu, porque, de facto, não há 

negociações, mas há pedidos de esclarecimento. O Município pode pedir 

esclarecimentos sobre uma proposta, tal como uma empresa o pode fazer ao 

Município.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A ENGENHEIRA, SENHORA ANA LUÍSA FERREIRA: De facto, os planos de 

prevenção são um subcritério do critério “Sistema de Gestão de Segurança 

para a Execução da obra”, que refere: “(…) apresenta lista com planos de 

prevenção e monitorização para os cinco principais trabalhos com riscos 

especiais identificados no PSS (…)”, e a empresa “Alexandre Barbosa Borges, 

S.A.” tem pontuação zero, porque, de facto, não os apresenta.  ----------------------  

Relativamente à ratificação verso aprovação, presumo que tem de ser 

ratificação, porque se for uma aprovação temos propostas que são nulas, 

efetivamente. O que pedimos à Câmara é que ratifique a decisão que o júri 

tomou sem ter competência para o efeito. Ou seja, é a decisão que está em 

causa, e não a lista, porque a lista essa está aprovada por nós. A decisão da 

sua aprovação é que estamos a pedir que seja, efetivamente, ratificada. Por 

isso, penso que é mesmo uma ratificação. Mas, posso estar enganada, porque 

o meu domínio não é o jurídico.  ---------------------------------------------------------------  

Volto a frisar que fizemos exatamente o mesmo procedimento que em 

processos anteriores, todos eles foram visados pelo Tribunal de Contas, e esta 

questão da ratificação nunca suscitou qualquer tipo de reflexão. O que não é 

argumento, porque não tendo suscitado pode suscitar desde já. A prática de 

anos leva-nos a concluir que, de facto, não temos estado a proceder de forma 

errada. Mas, esta não é uma justificação que, para mim, seja válida.  --------------  

Relativamente aos constrangimentos identificados não serem garantidos pela 

proposta, quero referir que a proposta incide sobre os atributos que são 

submetidos à concorrência, e os constrangimentos não foram submetidos à 

concorrência. Não pedimos aos concorrentes para avaliarem os 

constrangimentos, a Câmara é que os avaliou, e das soluções que nos foram 

apresentadas identificou algumas medidas mitigadoras. Mas, os 

constrangimentos não foram identificados pelos concorrentes. Os concorrentes 

responderam aos critérios de adjudicação, que respondem àquilo que, em 
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determinado momento, em março de dois mil e dezassete, o júri entendia que 

devia ser distintivo das diferentes propostas apresentadas. Há data de hoje, 

com a reflexão que já fizemos, fomos identificando mais situações que não 

estão contidas nas propostas, mas que não tinham que estar, nem podiam 

estar, porque as regras do concurso foram aprovadas em março de dois mil e 

dezassete, de forma clara e inequívoca. Portanto, nenhum concorrente pode 

refletir sobre situações sobre as quais não lhe pediram para refletir. Não seria 

correto que o fizessem, e muito menos seria se o júri as avaliasse, quando não 

disse que as iria avaliar. Isto é um facto.  ---------------------------------------------------  

Agora, o tempo que medeia entre o visto do Tribunal de Contas e a assinatura 

do contrato, é o tempo para que a equipa congregue esforços, para que os 

documentos, que não são fechados, possam evoluir no sentido de dar a melhor 

resposta às populações de Sacavém. Volto a frisar que uma obra é o resultado 

de um bom projeto, de uma boa equipa de fiscalização e de um bom 

empreiteiro. Essa é a grande questão, porque não há nenhum concorrente que 

possa sonhar, ou fazer qualquer tipo de ilação, sobre o que o júri está a pensar 

num determinado momento. O facto é que, desde março de dois mil e 

dezassete em que aprovámos as peças do procedimento, até hoje, o nosso 

nível de reflexão e preocupação evoluiu. Porquê? Porque vamos conhecendo 

melhor o projeto, a realidade de Sacavém e porque vamos refletindo mais 

sobre as soluções. ---------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente aos transportes públicos, não faz sentido discutir o que quer que 

seja com os operadores. Na realidade, o que temos é uma condicionante, e a 

partir do momento em que tivermos um adjudicatário, porque previsivelmente 

teremos um adjudicatário, depende da votação de hoje, iniciam-se as 

conversas com os operadores dos transportes públicos. A partir daqui iremos 

avaliar quais são as alterações que se têm de implementar nas carreiras, se é 

que se têm que implementar desde já alterações. Mas, esse é o momento 

subsequente. Neste momento, em que estamos a decidir sobre a proposta, se 

reparar, não há nenhum subcritério relacionado com transportes públicos, e 

referem-se os desvios de trânsito como um todo. Se calhar, há data de hoje, 

devíamos ter pensado nisso, mas como pensámos e aprovámos isto em março 

de dois mil e dezassete, só nos pode servir como uma oportunidade de 

melhoria para procedimentos futuros.  -------------------------------------------------------  
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Por último, quanto à cravação de estacas se possível, quero referir que 

aprovámos um projeto de execução, e quem tem de responder se é possível, 

ou não, é o projetista que assina um termo de responsabilidade sobre a sua 

execução, e ele diz que é possível. Se não for possível, não é o empreiteiro 

que é responsável por isso, e temos de encontrar uma solução alternativa. 

Mas, neste momento, com os dados que o projetista tem, que são os estudos 

geológico e geotécnico, nada lhe faz pensar que não seja possível cravar as 

estacas prancha. O processo construtivo que ele preconizou para o seu 

projeto, que é um projeto de betão armado enterrado, é recorrendo ao 

processo construtivo de cravação de estacas prancha.  --------------------------------  

Relativamente aos erros que possam existir, o que está certo é o que consta da 

proposta. Na apresentação que fiz, efetivamente, copiei da proposta da “DST – 

Domingos da Silva Teixeira, S.A.”, para aquele mapa que é o faseamento, os 

dias de execução, mas posso ter-me enganado. Entretanto, solicitei que me 

fizessem chegar a apresentação e há, de facto, um equivoco. A caixa de 

ligação refere que é do dia quatrocentos e vinte e um ao dia quinhentos e trinta 

e dois e, na realidade, devia ser do dia quatrocentos e trinta e um. Portanto, foi 

um erro de simpatia entre o dois e o três. Peço desculpa por esse facto.  ---------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Obrigado pelos esclarecimentos. 

Portanto, apresentamos os constrangimentos incluídos no caderno de 

encargos, mas os proponentes fazem propostas para colmatar esses 

constrangimentos, certo? De qualquer forma, pensamos que as respostas que 

estão “em cima da mesa” são curtas.  --------------------------------------------------------  

Quanto à questão das empresas de transportes públicos, é evidente que a 

senhora engenheira faz a sua consideração, de que só agora, num segundo 

passo, teremos de conversar com estas entidades. No entanto, nós pensamos 

exatamente o contrário, bem como em relação ao cadastro das infraestruturas, 

porque isso pode condicionar todo o projeto. Até fiquei um pouco preocupado, 

porque a senhora engenheira diz-nos que caso a cravação das estacas 

prancha não seja possível tecnicamente, por qualquer motivo, o empreiteiro 

não é o responsável. Portanto, na prática, somos nós os responsáveis. É 

importante que fique registado, para estarmos cientes do que estamos a votar.  
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O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, esse método foi 

apresentado pelo projetista, e o projeto que pusemos a concurso mereceu uma 

resposta do empreiteiro. Portanto, esse método consta do projeto, e por isso é 

que o empreiteiro não é responsável, porque teve que apresentar propostas 

para aquele método que não foi escolhido por ele.  --------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, o próprio 

empreiteiro é que diz “(…) se for possível (…)”. Penso que, face a esta frase o 

júri poderia ter feito um pedido de esclarecimentos, e peço desculpa por me 

estar a intrometer no trabalho do júri, de qual era a alternativa. Portanto, o júri 

poderia ter questionado o empreiteiro, e se calhar todos, sobre qual era a 

alternativa possível e que custos tinha. Porque vamos votar uma proposta com 

esta situação concreta e técnica, e se não for possível fazer este procedimento 

técnico, devíamos ter já uma possibilidade alternativa.  ---------------------------------   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, agradeço, 

mais uma vez, a disponibilidade e os esclarecimentos. No entanto, deixo uma 

última questão, porque foi referido pela senhora engenheira que o concorrente 

“Alexandre Barbosa Borges, S.A.” não apresentou o tal plano, no âmbito da 

gestão de segurança. Mas, consta dos documentos um plano de segurança 

deste concorrente, que tem no ponto seis, ponto um: “Medidas para a 

prevenção e avaliação de riscos associados às diversas operações”, e no 

ponto oito “Ações para implementação monitorização e avaliação das medidas 

preventivas”. O não existir, ou ser insuficiente, são situações diferente. Em 

qualquer caso, porque não o conseguimos encontrar, gostávamos de saber 

onde está o “Plano de Gestão de Prevenção e Monitorização” do concorrente 

vencedor.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, a primeira questão que coloco é no sentido de saber porque é que este 

documento não foi validado como “Plano de Gestão de Prevenção e 

Monitorização”, sobretudo no confronto com o do concorrente vencedor, porque 

nos chamou a atenção a existência de dois pontos de prevenção, em relação 

às atividades a desenvolver. Pode é não ser, tecnicamente, um “Plano de 

Gestão de Prevenção e Monitorização”.  ----------------------------------------------------     
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A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, em primeiro 

lugar, esta discussão de hoje é na sequência da anterior, e penso que em 

termos de ata deviam ficar todas as intervenções espelhadas na mesma.  -------  

Muito concretamente, tenho algumas dúvidas de interpretação do ponto de 

vista jurídico, e sugeria que no segundo ponto a aprovar da proposta de 

deliberação em vez de constar “Ratificação”, constasse “(…) Aprovar todas as 

decisões (…)”.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Hoje, o Partido Social Democrata apresenta um conjunto de dúvidas, e o 

senhor Presidente já relembrou, de alguma forma, que muito do que vamos 

aprovar foi decidido em março de dois mil e dezassete. Não vale a pena. Acho 

curioso o Partido Social Democrata estar a colocar todas estas questões hoje, 

inclusivamente o senhor Vereador Nuno Botelho, que estava cá no mandato 

passado. Portanto, não vale a pena estar a colocar questões sobre a forma 

como o procedimento foi aberto e das escolhas que tivemos no passado, 

porque bem, ou mal, já as fizemos. Hoje é uma inevitabilidade. Cá estamos 

todos para assumir essas escolhas, e estou certa que por bem.  --------------------  

Temos vários momentos do procedimento, e temos as nossas intervenções em 

cada um deles, porque em cada uma das fases estamos a aprovar aquilo que 

compete a cada uma das fases. Assim, estarmos hoje a fazer juízos de valor 

sobre formas e critérios do caderno de encargos, não é o momento. Hoje, 

estamos perante uma decisão final e, sobre essa, é natural que subsistam 

dúvidas, que devem ser colocadas a quem, do ponto de vista técnico, está aqui 

a representar essa fase. Penso que a engenheira Ana Luísa tem sido 

suficientemente clara para dissipar todas as dúvidas que existem, não me sinto 

em pé de igualdade para estar a esgrimir argumentos com ela, sendo certo que 

o júri que levou a cabo este processo, não só pela experiência, como pelo 

trabalho profissional que tem demonstrado, dá-nos confiança.  ----------------------   

Hoje vem o Partido Social Democrata dizer que entretanto foi ouvir a população 

e que foi contatar os comerciantes, mas nós dissemos isso na quarta feira 

passada. Inclusivamente, lemos uma comunicação dirigida ao senhor 

Presidente da Câmara, de quem representa os comerciantes e os residentes 

daquela Localidade, do senhor Presidente da Junta da União das Freguesias 

de Sacavém e Prior Velho, enviada através de “email”, que até este momento 

ainda não foi ouvida. Portanto, quanto a este facto também não concordamos 

que só agora seja chamado a tomar conhecimento.  ------------------------------------  
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Bem sei que a proposta final é aquela que hoje vamos aprovar. Aceito a 

argumentação de que até agora não havia nada em concreto para ser 

apresentado à população, e para envolver as várias entidades. Aquilo que 

esperamos é que esse momento ocorra muito, muito, em breve, e que não se 

esteja a aguardar mais um mês, ou que, entretanto, se comece a montar 

estaleiro, sem que se faça essa apresentação pública no local.  ---------------------  

O senhor Vice-Presidente desculpe, mas, nas suas intervenções um pouco 

acutilantes, parece que gosta de acusar o passado, e fá-lo dizendo que não 

podemos “assobiar para o lado”. Essa expressão não lhe fica bem, porque, 

como sabe, no passado não assobiámos sempre para o lado nesta matéria, e 

fizemos aquilo que tínhamos ao nosso alcance, para fazer naquele momento. 

Hoje, não assobiámos de maneira nenhuma para o lado, nem o atual Executivo 

Municipal, porque tem ao lado a entidade responsável para executar e 

comparticipar a obra em oitenta e três por cento. Portanto, nos anos em que o 

Partido Socialista esteve à frente do Executivo Municipal bem podia assobiar 

para o ar, porque desse ponto de vista nada era possível.  ----------------------------  

Mas, também posso usar a mesma expressão, e voltar mais uma vez ao 

mesmo foco, porque, neste momento, não devemos continuar a assobiar para 

o lado, não tendo um projeto de requalificação da Praça da República. Porquê? 

Porque sabemos que, para além deste problema onde agora vamos intervir, há 

um outro que está relacionado com a circulação rodoviária na Praça da 

República. Ouvindo as populações, esse é o principal problema daquela zona 

de Sacavém. Não podemos “assobiar para o lado” e deixar passar mais três, 

seis, nove meses, ou um ano, sem ter uma solução projetada e definida para 

aquela que será a intervenção da Câmara Municipal de Loures. Esse é o nosso 

objetivo e o que queremos deixar bem claro, neste momento.  Já o fizemos no 

passado, em coerência com a primeira intervenção que sobre este assunto 

aqui tivemos. Não foi uma opção dos senhores. Muito bem. Já argumentámos 

sobre essa situação na reunião anterior e, em cada momento, quem está a 

decidir, decide sempre com a convicção de que está a fazer da melhor forma. 

Não vale é a pena dizer que no passado houve outros que “assobiaram para o 

lado”.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente penso que estamos em condições de votar.  ---------------------  
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O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, eu iria mesmo 

dizer que depois das respostas da engenheira Ana Luísa, não sei se o senhor 

Vice-Presidente ainda quer intervir, devíamos estar em condições de votar.  ----  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A ENGENHEIRA, SENHORA ANA LUÍSA FERREIRA: Senhor Presidente, 

sistematizando a última informação, quero dizer que os cadastros foram todos 

patenteados. O que acontece é que não correspondem à realidade, e os 

engenheiros não têm o dom de adivinhação. Assentam as suas premissas de 

projeto em factos e, de acordo com os factos de que dispomos neste momento, 

a solução que foi identificada pela equipa projetista foi esta.  -------------------------  

A questão da cravação de estacas, permitam-me trazer à memória aquilo que 

expliquei quando foram apresentados os trabalhos a mais do muro da 

Tesoureira. Portanto, o que é uma sondagem geológica e geotécnica? Trata-se 

de avaliar, pontualmente, em zonas identificadas, como sendo as zonas mais 

periclitantes do ponto de vista da geomorfologia, e entre pontos é feita uma 

interpretação por interpolação. Não há nenhum projetista, nem nenhum 

proponente, que consiga num determinado momento garantir, com cem por 

cento de certezas, porque a engenharia não funciona com cem por cento de 

certezas, que uma determinada solução, é a solução. ----------------------------------   

Acresce a isto tudo que não é possível ao júri do procedimento prestar este tipo 

de esclarecimento, nem pedir que seja apresentado um atributo que não faz 

parte do caderno de encargos. Isto não é equacionável, não faz parte das 

regras de jogo, e era alterar as regras do jogo a meio do procedimento. A 

Câmara patenteou no caderno de encargos a possibilidade do processo 

construtivo ser variante, e se o empreiteiro tem tantas dúvidas, pode agora, a 

partir do momento em que sabe que é o vencedor, estudar uma solução 

variante que otimize tempo e dinheiro, porque o dinheiro que otimizar vai ser só 

dele. Por isso, e porque sabemos que a solução construtiva é determinante, é 

que a patenteámos a concurso a possibilidade dela ser variante, sem alterar o 

esquema de princípio hidráulico.  --------------------------------------------------------------  

Sobre a questão da lista dos trabalhos, vou tentar explicar: o plano de 

segurança e saúde faz parte do projeto de execução, e identificou um conjunto 

significativo de trabalhos com riscos especiais. O que acontece é que, depois, 

a empresa “Alexandre Barbosa Borges, S.A.” não apresentou uma lista de 

planos de prevenção para esses trabalhos com riscos especiais. Apresentou 
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para outros. Portanto, demos-lhe nota zero, e a “DST – Domingos da Silva 

Teixeira, S.A.”, apresentou para cinco daqueles que identificámos como 

trabalhos contendo riscos especiais. Estes trabalhos, como pode imaginar, têm 

a ver com escavações, com trabalhos sobre linhas de muito alta tensão, 

trabalhos em altura, porque continuamos a ter um esquadro com dois metros e 

setenta e cinco e, pese embora esteja enterrado, vai ser construído sobre o 

processo tradicional, entre outros que não sei de cor, estou a lembrar-me 

apenas destes três, faltam-me os restantes dois.  ----------------------------------------   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, duas ou três questões 

muito rápidas. A primeira está relacionada com a questão da requalificação da 

Praça da República, que é de novo colocada, pese embora já ter sido motivo 

de discussão em anterior abordagem. -------------------------------------------------------   

A requalificação da Praça da República, no sentido de ela ser diferente daquilo 

que resultará desta intervenção, está intimamente ligado a outros processos 

que, neste momento, não é possível termos a certeza de quando é que 

poderão vir a estar concluídos. Ou seja, sabemos que existiu um estudo 

sumário, antes de prévio, relativamente à Praça da República, fazendo dela um 

nó de circulação e distribuição exclusivamente viária na baixa de Sacavém, 

solicitado à Obriverca e associado ao plano de urbanização que pretendia 

desenvolver, há data, nos terremos do Quartel de Sacavém. Esse plano de 

urbanização não avançou, e o que resulta disso é que, já posteriormente a 

isso, a Obriverca entrou num processo de insolvência. Hoje, há outros 

proprietários, cujos “timings” relativamente à rentabilização daquele espaço e à 

natureza daquilo que se pretende fazer, não está ainda clarificado. Não 

sabemos se ali vai nascer uma urbanização, e se nascer quando será, nem há 

um plano de urbanização elaborado. Aquilo que neste momento está 

preconizado, em relação à Praça da República, é que ela será um nó do ponto 

de vista rodoviário. ---------------------------------------------------------------------------------   

Penso que a prática vem comprovando, desde que foi executada a nova 

travessia sobre o Rio Trancão que a situação funciona de forma regular, não 

isenta de dificuldades em algumas horas, mas de forma regular relativamente 

àquele espaço. Não será a solução ideal, nem a que pretendemos para o futuro 

numa perspetiva de requalificação da cidade e da zona baixa de Sacavém. 

Naturalmente terá que ser outra, mas tem de haver tempo para se desenvolver 
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e ser, nomeadamente, articulada com outras pretensões existentes na zona, 

para que resulte numa proposta equilibrada para a população e, sobretudo, 

para o serviço e para uma eventual densificação de urbanização em toda 

aquela zona. Esta questão não é de somenos importância, porque não 

podemos, à semelhança daquilo que se preconizava no anterior plano de 

urbanização, criar uma situação em que esta zona fique completamente 

congestionada, em consequência daqueles que pretendem entrar, ou sair de 

uma urbanização, onde iriam ser construídos uns milhares de fogos.  -------------  

Portanto, esta é uma questão que tem de ser adequadamente ponderada e não 

é, uma vez mais, compaginável com o tempo que temos para executar esta 

obra. Ela tem de ser alvo de ponderação por parte dos serviços municipais, 

resulta de vontades que estão para além dos próprios serviços municipais, 

nomeadamente, da iniciativa privada e da vontade de terceiros. A questão é, 

obviamente, pertinente, mas tem esta natureza que estou a tentar explicar.------  

Uma outra questão relativamente à Praça da República, senhora Vereadora, 

quando me referi a décadas em que “assobiámos para o lado”, estava imbuído 

do espírito daquela que é a minha formação académica. Como sabe não sou 

do tempo curto, sou do tempo longo, porque a minha licenciatura é em história. 

Por isso, não olho para este assunto numa perspetiva tão curta. A senhora 

Vereadora, por vezes, relativamente às palavras que digo, pensa que estou a 

“afiar a faca na pedra de amolar”, preparando um “pogrom” em relação ao que 

se passou nos últimos dez, ou quinze anos. Não, senhora Vereadora. O 

problema é que o caneiro de Sacavém tem, grosso modo, um século, e não se 

olhou para aquele espaço como um problema para se resolver, de facto. Foi 

construída uma cidade sobre uma ribeira, e isso é um erro do passado que não 

se pode voltar a repetir. Mas, pior que isso, é persistirmos na ideia de que não 

há nada a fazer, ou que é uma fatalidade com a qual temos de conviver. 

Felizmente não foi esse o pensamento que prevaleceu nos últimos anos. 

Penso que foi possível estabelecer uma articulação entre a Administração 

Central, que está consciente do problema, e a Administração Local. Recorreu-

se àquilo que já havia sido desenvolvido aquando da Expo’98, num estudo 

prévio para se encontrar uma solução técnica, e foi isso que possibilitou a 

solução que hoje estamos a discutir.  --------------------------------------------------------  

Portanto, quando falei na questão do passado era, de facto, num horizonte 

temporal mais lato que aquele que a senhora Vereadora imaginou.  ----------------  
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Por último, a questão relacionada com o envio de correspondência da União de 

Freguesias, na última reunião. De facto, tinha chegado no dia anterior, por 

“email”, e no dia a seguir à reunião tive ocasião de recuperar esse documento, 

que não foi dirigido ao Departamento de Obras Municipais, foi a outra unidade 

orgânica, e no dia imediatamente a seguir respondemos à União de 

Freguesias.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

A nossa intenção é que persista uma articulação, que a própria Comissão de 

Acompanhamento tem por objetivo assegurar. Não nos interessa um clima de 

quezília em torno de um problema, que já tem complexidades suficientes para 

nos trazer a todos ocupados. Penso que devemos fazer prevalecer, ciente das 

nossas diferenças, ciente de que somos entidades com cariz político, ciente de 

que temos diferentes formas de olhar para este problema e que muitos irão 

tentar tirar partido, à sua maneira, daquilo que ali vai acontecer. Por isso, tem 

de existir um máximo de denominador comum, que são os interesses da 

população de Sacavém. A nós, cabe-nos fazer o que nos for possível para que 

esta obra, que é muitíssimo importante para Sacavém e para a zona oriental, 

decorra com o menos sobressalto possível, independentemente da perspetiva 

que cada um de nós possa ter sobre ela.  --------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: A senhora engenheira permita-

me que lhe diga para não nos responda enfadada. Não vale a pena.  --------------  

Segunda nota, “dom de adivinhação, trazer à memória”, senhora engenheira os 

eleitos são estes, e a senhora é a responsável do júri. Portanto, vamos ter 

calma na forma como damos as respostas.  -----------------------------------------------  

Conclusão daquilo que a senhora engenheira disse, cadastro de 

infraestruturas, temos que furar o solo. Condições geomorfológicas, temos de 

furar o solo. Propostas para mitigar os constrangimentos, vamos agora dialogar 

com o vencedor. ------------------------------------------------------------------------------------     

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, não partilho da 

apreciação que fez das intervenções da engenheira Ana Luísa. Penso que não 

correspondem a essa descrição, e obrigado pelas explicações que transmitiu 

muito pormenorizadas e tecnicamente fundamentadas.  -------------------------------    

Quero, ainda, informar a Câmara que o meu entendimento é que devemos 

ratificar todas as decisões tomadas pelo júri. A ratificação visa corrigir um ato 
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invalido, porque o júri não tinha competência para aprovar e decidir a lista de 

erros e omissões, e vamos sanar esse facto ratificando-o na Câmara. É esse o 

entendimento da jurisprudência que já tivemos oportunidade de consultar, e 

penso que é a decisão mais adequada. Para além disso, como referiu a 

engenheira Ana Luísa, há precedente nesse trabalho, e na apreciação dele 

pelo Tribunal de Contas, que nos dá algum conforto neste tipo de 

procedimento.  --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DO VEREADOR, SENHOR 

ANDRÉ VENTURA.  -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------- DECLARAÇÕES DE VOTO  ----------------------------------  

A VEREADORA, SENHORA RITA LEÃO: A bancada do Partido Socialista 

votou favoravelmente esta proposta, no pressuposto do cumprimento de todos 

os preceitos legais. --------------------------------------------------------------------------------  

O processo de Regularização e Requalificação do leito da Ribeira do Prior 

Velho, iniciou-se em 2009, com administração PS, através da construção do 

intercetor de Figo Maduro e da obra de requalificação da ribeira do Prior Velho, 

cuja obra, a cargo da SIMTEJO, constituiu um investimento de 3,5 milhões de 

euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

A presente proposta, é o culminar lógico desse processo, representando um 

investimento de 9.578.034,00€, + IVA, só possível, graças ao atual Governo do 

Partido Socialista, que possibilitou o recurso a fundos comunitários, através do 

POSEUR, cuja comparticipação é de 83%, o que corresponde a 7.949.768,22€ 

+ IVA, cabendo ao município de Loures os restantes 17%, correspondendo a 

1.628,265,78€ + IVA. ------------------------------------------------------------------------------  

Uma palavra de reconhecimento ao executivo municipal, por ter sabido 

aproveitar esta excecional oportunidade, e aos técnicos municipais pelo 

excelente trabalho desenvolvido, na elaboração do projeto. ---------------------------  

A execução desta obra, reveste-se de uma enorme importância para a cidade 

de Sacavém, designadamente para a população e comerciantes da zona baixa 

da cidade, que ciclicamente veem as suas casas e bens em risco, pelas cheias, 

que não raras vezes têm acontecido naquela zona.--------------------------------------  
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Outra mais valia, resultante da execução desta empreitada, prende-se com o 

impacto ambiental que esta intervenção irá significar para o estuário do rio 

Trancão, ao encaminhar adequadamente os esgotos domésticos, que 

atualmente ainda são encaminhados para o rio, despoluindo-o de forma 

significativa. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Apesar das reconhecidas mais valias, deste projeto, para a cidade de 

Sacavém, o Partido Socialista, não pode deixar de lamentar “a oportunidade 

perdida”, de requalificação da Praça da República, designadamente, no que diz 

respeito à circulação rodoviária, paragens de transportes coletivos e de táxis, 

que atualmente são um dos grandes problemas em horas de ponta. ---------------  

Neste sentido, os vereadores eleitos pelo Partido Socialista na Câmara 

Municipal de Loures votaram favoravelmente esta proposta, convictos de que a 

execução desta obra é crucial para a Cidade de Sacavém, lamentando 

contudo, a falta de estratégia deste executivo, para a requalificação da Praça 

da República, que consideramos ser uma “oportunidade perdida” e que a 

mesma deveria ser compatibilizada com a presente empreitada. --------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O SR. VICE-PRESIDENTE: Quero agradecer, no culminar este processo de 

adjudicação, o trabalho empenhado, quer de vários membros da Administração 

Municipal e da Administração dos SIMAR, bem como dos técnicos dos SIMAR 

que estiveram envolvidos numa primeira fase relativamente a esta matéria e, 

em particular, aos técnicos que constituíram o júri deste procedimento. A 

engenheira Ana Luísa Ferreira, a engenheira Margarida Boto, a engenheira 

Marta Rosa, a engenheira Teresa Gomes e o engenheiro Amílcar Frederico. 

Muito para além daquilo que são as suas obrigações, do ponto de vista 

estritamente profissional, empenharam-se de forma denodada para apresentar 

à deliberação desta Câmara Municipal, na data de hoje, num processo 

bastante longo e trabalhoso, o melhor documento possível produzido num 

enquadramento que esteve longe de ser o mais adequado, do ponto de vista 

da disponibilidade dos meios técnicos. Muitas vezes tive ocasião de encontrar 

gente a trabalhar fora de horas e ao fim de semana, para que fosse possível, 

hoje, apresentar para deliberação este documento.  -------------------------------------  

Não posso, enquanto coordenador deste trabalho, deixar de agradecer a esse 

conjunto de profissionais do Município, o esforço e o empenho que colocaram 

neste processo. Da mesma forma quero agradecer, também, ao grupo de 
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trabalho que de há vários meses a esta parte vem trabalhando nas questões do 

impacto desta obra na cidade de Sacavém, na zona oriental do concelho, e que 

é uma extensa lista de serviços municipais. Não vou maçar os senhores 

Vereadores com a sua leitura, pelo esforço e pelo trabalho que, igualmente, 

têm vindo a desenvolver, e que continuarão a ter que desenvolver nos 

próximos meses, em torno desta que será a maior obra que alguma vez o 

Município fez, em todo o tempo da sua existência.  --------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 PONTO DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 199/2018- SUBSCRITA 

PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A CONSTITUIÇÃO DA 

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA EMPREITADA DE 

"REGULARIZAÇÃO FLUVIAL E CONTROLO DE CHEIAS DA RIBEIRA DO 

PRIOR VELHO" ------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  

A. O procedimento de contratação pública referente à empreitada de 

Regularização Fluvial e Controlo de Cheias da Ribeira do Prior Velho foi 

aprovado na 16.ª Reunião Extraordinária de 16.03.2017; ---------------------------  

B. Encontrando-se em fase de preparação os mecanismos tendentes à 

consignação da empreitada de Regularização Fluvial e Controlo de Cheias 

da Ribeira do Prior Velho, importa garantir nas suas diferentes dimensões, 

física, social, operacional e comunicacional que o planeamento das ações 

a desenvolver seja o mais rigoroso possível, de modo a mitigar a 

ocorrência de situações de conflito decorrentes da execução dos trabalhos; 

C. Se estabelecem ganhos de interoperabilidade com a participação e 

envolvimento das diferentes entidades que atuam e operam no território de 

Sacavém, nas suas múltiplas dimensões. -----------------------------------------------  

D. Para tal, afigura-se necessária a constituição de uma Comissão de 

Acompanhamento, coordenada pelo Município de Loures. -------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere ao abrigo do artigo 33, nº 1, alíneas bb) da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a constituição da Comissão de 

Acompanhamento da empreitada designada por Regularização Fluvial e 

Controlo de Cheias da Ribeira do Prior Velho, nos seguintes termos: --------------  



 

                                                                                                                                            

32/34 

 

 

                                                                                                                                      5ª Reunião Extraordinária - 2018-05-14 

1. Endereçar convite às entidades que se pretende que participem na 

Comissão proposta, para que possam acompanhar o regular 

desenvolvimento da Obra nas diversas fases e que devam ter o 

conhecimento prévio e coordenado dos vários planos e ações a 

desenvolver. -------------------------------------------------------------------------------------  

2. Que a Comissão reúna periodicamente na sua totalidade, ou em grupos de 

trabalho de acordo com a especificidade das fases da Intervenção.  ------------  

3. A Comissão de Acompanhamento da Intervenção de Regularização Fluvial 

e Controlo de Cheias da Ribeira do Prior Velho seja constituída pelas 

seguintes Entidades: ---------------------------------------------------------------------------  

a) Câmara Municipal de Loures  ---------------------------------------------------------------  

b) Empresas Contratadas para execução da Obra ---------------------------------------  

c) Empresa Fiscalizadora do Obra ------------------------------------------------------------  

d) União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho ---------------------------------------  

e) Comando da PSP (Divisão De Loures) ---------------------------------------------------  

f) Polícia Municipal (Serviço Municipal) -----------------------------------------------------  

g) Proteção Civil (Serviço Municipal) ---------------------------------------------------------  

h) Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e Odivelas 

(SIMAR) -------------------------------------------------------------------------------------------  

i) Águas do Tejo Atlântico, S. A. --------------------------------------------------------------  

j) Associação dos Bombeiros Voluntários de Sacavém --------------------------------  

k) Rodoviária de Lisboa --------------------------------------------------------------------------  

l) Representante da Cooperativa Rádio Táxis de Sacavém CRL  -------------------  

m) Representantes das Associações de Moradores  -------------------------------------  

n) Representantes das Associações de Comerciantes  ---------------------------------  

o) Centro de Saúde de Sacavém --------------------------------------------------------------  

p) Centro Social de Sacavém -------------------------------------------------------------------  

q) Paróquia de Sacavém -------------------------------------------------------------------------  

r) Associação Comunitária de Reformados Pensionistas e Idosos de 

Sacavém ------------------------------------------------------------------------------------------  

s) Comissão Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos do Prior Velho ------  

t) Agrupamento de Escolas de Sacavém ---------------------------------------------------  

u) Associação Pomba da Paz ------------------------------------------------------------------  

v) Serviço de Finanças de Sacavém ----------------------------------------------------------  

w) Operadores de Subsolo (Lisboagás, EDP, Altice - PT) ------------------------------  
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x) Rádios Locais (Horizonte FM e Orbital) --------------------------------------------------  

y) União de Freguesias de Sta. Iria de Azoia, S. João da Talha e Bobadela ------  

z) União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação (…)” -----------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a seguinte intervenção:  -  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, quando 

forem indicados pelas entidades as pessoas que fazem parte da Comissão de 

Acompanhamento, solicito que nos façam chegar uma cópia dessa 

informação.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DO VEREADOR, SENHOR 

ANDRÉ VENTURA.  -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --- Nos termos do artigo quinto do Decreto-Lei n.º 45.362, de 21 de novembro 

de 1963, todos os documentos referenciados nas propostas e não reproduzidos 

na Ata dão-se aqui como transcritos, ficando arquivados, em suporte digital, na 

plataforma eletrónica “Acesso à Ordem do Dia”. ------------------------------------------  

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --- SEGUIDAMENTE, POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR UNANIMIDADE, AO 

ABRIGO DO ESTATUÍDO NO N.º 3 DO ARTIGO 57.º DO ANEXO I DA LEI N.º 

75/2013, DE 12 DE SETEMBRO E NO N.º 4 DO ARTIGO 34.º DO CÓDIGO 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, FORAM APROVADAS EM MINUTA 

AS PROPOSTAS DELIBERADAS NA PRESENTE REUNIÃO, APÓS PRÉVIA 

DISTRIBUIÇÃO, EM SUPORTE DIGITAL, A TODOS OS MEMBROS DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL. ----------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --- Eram dezassete horas e dez minutos quando foram encerrados os trabalhos 

constantes da Ordem do Dia, nos termos que ficam descritos. -----------------------  
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--- A Reunião foi secretariada pelo Diretor do Departamento de Gestão e 

Modernização Administrativa.  ------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- A PRESENTE ATA FOI APROVADA, NA REUNIÃO DE DOIS MIL E 

DEZOITO, JULHO, QUATRO, POR VOTAÇÃO NOMINAL, NÃO TENDO 

PARTICIPADO NA VOTAÇÃO OS VEREADORES, SENHORES TIAGO 

FARINHA MATIAS E CARLOS CÉSAR CIPRIANO ARAÚJO E A 

VEREADORA, SENHORA ANA CLARA PEDROSO FERNANDES, POR NÃO 

TEREM ESTADO PRESENTES NA REUNIÃO. FOI DISPENSADA A SUA 

LEITURA UMA VEZ QUE A MESMA HAVIA SIDO DISTRIBUÍDA PELOS 

MEMBROS DO EXECUTIVO, COM ANTECEDÊNCIA, NOS TERMOS DO 

DISPOSTO NO ARTIGO 4.º DO DECRETO-LEI N.º 45 362, DE 21 DE 

NOVEMBRO DE 1963. ---------------------------------------------------------------------------  

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

O Secretário,  

 


