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------------------------------------- MANDATO 2017-2021  --------------------------------  
------------------------------------- ATA DA 7ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
------------------------------------- DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES,  
------------------------------------- REALIZADA EM 2018-11-12 NO PALÁCIO 

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

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

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

dezoito minutos, com a presença inicial do Senhor Vice-Presidente, das 

Senhoras Vereadoras e dos Senhores Vereadores: -------------------------------------   

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

---- ANTÓNIO MANUEL LOPES MARCEINO  ---------------------------------------------  

---- GONÇALO FILIPE VINTÉM CAROÇO --------------------------------------------------  

---- JOÃO MANUEL FERREIRA CALADO --------------------------------------------------  

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

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

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

---- TIAGO FARINHA MATIAS  -----------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO UM - Dada a circunstância de o Vereador, senhor Nuno Miguel Ribeiro 

Vasconcelos Botelho, e as Vereadoras, senhoras Maria Rita Colaço Leão e 

Ivone de Fátima da Cunha Gonçalves, se encontrarem impossibilitados de 

comparecer à reunião, estiveram presentes o senhor Vasco António Pinhão 

dos Ramos Teles Touguinha, e as senhoras Maria Arlete Rodrigues Augusto 

Barata Simão e Ana Paula Franco da Silva Damil,  tendo a Câmara deliberado 

justificar a falta do Vereador, senhor Nuno Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho, 

e das Vereadoras, senhoras Maria Rita Colaço Leão e Ivone de Fátima da 

Cunha Gonçalves. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

novembro, oito, que registava um total de disponibilidades para o dia seguinte 
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no montante de vinte e cinco milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, 

seiscentos e noventa e um euro e cinquenta e seis cêntimo. --------------------------  

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

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

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

PONTO 1. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 500/2018 - SUBSCRITA PELO 

--------------  SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A PROPOSTA  

--------------  A APRESENTAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL REFERENTE AO 

-------------- ORÇAMENTO DE 2019 E OPÇÕES DO PLANO 2019-2022, DA  

--------------  CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES -----------------------------------------  

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

 PONTO 2. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 501/2018- SUBSCRITA PELO  

-------------- SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A  

-------------- PROPOSTA A APRESENTAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

-------------- RELATIVA AO MAPA DE PESSOAL PARA 2019, DA CÂMARA  

--------------  MUNICIPAL DE LOURES -------------------------------------------------------  

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

 PONTO 3. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 502/2018- SUBSCRITA PELO  

--------------  SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A  

-------------- ALTERAÇÃO AOS TARIFÁRIOS DOS SERVIÇOS DE  

-------------- ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO DE ÁGUAS  

-------------- RESIDUAIS, E DE GESTÃO DE RESIDUOS URBANOS E  

--------------  SERVIÇOS PRESTADOS, A VIGORAR EM 2019, DOS  

-------------- SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS  

--------------  DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS (SIMAR) ---------------  

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

 PONTO 4. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 503/2018 - SUBSCRITA PELO  

--------------  SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A PROPOSTA  

--------------  A APRESENTAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL REFERENTE AOS  

-------------- DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2019, DOS SERVIÇOS  

-------------- INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS  

-------------- MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS (SIMAR) ----------------------  
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 PONTO 5. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 504/2018- SUBSCRITA PELO  

--------------  SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A PROPOSTA  

-------------- A APRESENTAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL RELATIVA AO  

-------------- MAPA DE PESSOAL PARA 2019, DOS SERVIÇOS  

-------------- INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS  

--------------  MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS (SIMAR) ----------------------  

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

 PONTO 6. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 505/2018 - SUBSCRITA PELO  

-------------- SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A  

--------------  ADMISSÃO DE 75 TRABALHADORES PARA CONSTITUIÇÃO DE  

-------------- VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO, NA MODALIDADE DE  

-------------- CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR  

-------------- TEMPO INDETERMINADO, POR UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE  

--------------  RECRUTAMENTO -----------------------------------------------------------------  

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

 PONTO 7. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DE MANDATO  

-------------- APRESENTADO PELO SENHOR VEREADOR GONÇALO  

-------------- CAROÇO, COM O REGISTO DE ENTRADA E/110930/2018, DE  

--------------  2018.11.08 ---------------------------------------------------------------------------  

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

PERÍODO DA ORDEM DO DIA  ---------------------------------------------------------------  

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

PONTO DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 500/2018 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A PROPOSTA A 

APRESENTAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL REFERENTE AO ORÇAMENTO 

DE 2019 E OPÇÕES DO PLANO 2019-2022, DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

LOURES  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A. Os municípios têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos 

respetivos órgãos; -----------------------------------------------------------------------------  

B. A autonomia financeira dos municípios assenta, designadamente, no poder 

dos seus órgãos elaborarem e aprovarem as opções do plano e os 

orçamentos municipais; ----------------------------------------------------------------------  

C. Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
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setembro, que estabelece, entre outros, o regime jurídico das autarquias 

locais, compete à Câmara Municipal elaborar e submeter a aprovação da 

Assembleia Municipal as opções do plano e a proposta do orçamento; -------  

D. Ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 

Municipal, aprovar as opções do plano e a proposta de orçamento. ------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos termos da alínea c) do n.º 1 

do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a alínea 

a) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma Lei, submeter a aprovação da Assembleia 

Municipal de Loures a proposta de Orçamento para 2019 e as Opções do 

Plano 2019-2022, (…)”. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, o Orçamento 

tem como base e pressuposto, a manutenção de uma política de rigor 

orçamental. Por um lado, a contenção das despesas não indispensáveis e uma 

boa alocação das receitas e, por outro lado, aproximando-o cada vez mais à 

realidade. Essa tem sido a tónica dos últimos anos. Isto é, um Orçamento que 

corresponde àquilo que está programado e se pretende executar. Tem, 

também, do ponto de vista das receitas, uma forte aproximação à realidade e 

uma ponderação muito rigorosa da previsão da receita.  -------------------------------   

Este Orçamento tem um aumento de dezasseis vírgula nove milhões de euros 

em relação ao ano anterior, que poderá parecer extraordinário. No entanto, 

explica-se pela existência de um conjunto de novas receitas, com a 

correspondente inclusão nas despesas que, no fundamental, são justificadas 

pela existência de um montante significativo de fundos comunitários alocados 

para projetos a executar em dois mil e dezanove, dos quais se destaca o 

“Caneiro de Sacavém”. Portanto, há um forte incremento da receita nesta área 

e a concretização do empréstimo de médio e longo prazo que aqui aprovámos, 

relativo à contrapartida nacional dos projetos financiados, e com impacto na 

receita, também, neste próximo ano.  --------------------------------------------------------  
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Do ponto de vista das receitas fiscais, há um acréscimo do Imposto Municipal 

de Transmissões Onerosas de Imóveis, como única alteração significativa em 

relação a anos anteriores.  ----------------------------------------------------------------------  

O aumento da despesa é, no fundamental, para investimento. Destaco a 

regularização da ribeira do Prior Velho, e um conjunto de intervenções, 

algumas obras profundas, em escolas. Assim como a construção do pavilhão 

da escola João Villaret, do Centro de Saúde de Santa Iria de Azóia, um 

conjunto de intervenções em parques e jardins e, também, a intervenção na 

rede viária, incluindo passeios pedonais.  ---------------------------------------------------  

No que respeita ao funcionamento, o acréscimo é principalmente relativo à 

despesa com pessoal, o que significa que estamos a contemplar a reposição 

dos direitos e dos rendimentos, que vai continuar a ser feita no ano de dois mil 

e dezanove, e a provisão para novas contratações, de acordo com os 

concursos que estão a decorrer.  --------------------------------------------------------------  

Quanto a áreas fundamentais, a educação continua a ser uma grande 

prioridade. Dá continuidade às políticas seguidas até agora, e que estão 

evidenciadas no próprio documento. Há uma grande fatia de investimento em 

construção e reabilitação de escolas, quer de maior dimensão, quer de 

intervenções de beneficiação e qualificação em diversos outros 

estabelecimentos de ensino. Por outro lado, há duas novidades importantes 

nesta área da educação: uma é que se prevê isentar, por decisão do Município, 

todas as crianças pertencentes ao escalão B, do pagamento das refeições 

escolares, tal como já acontece por determinação legal com o escalão A. A 

conjugação destes dois fatores significará que mais de cinquenta por cento das 

crianças do nosso Município não pagarão refeições escolares. Parece-nos ser 

uma medida muito importante e que quero valorizar, alinhada com os mais 

carenciados e com aqueles que têm rendimentos mais baixos.  ----------------------  

A segunda novidade, também muito importante, que consta, aliás, do nosso 

programa eleitoral, é que prevemos no início do próximo ano letivo, com efeitos 

já no ano de dois mil e dezanove, um programa de adaptação ao meio 

aquático. Isto é, a criação de condições para que todas as crianças do primeiro 

ciclo possam ter acesso à adaptação ao meio aquático e às piscinas da 

Gesloures.  É uma medida que terá de ser articulada com os agrupamentos 

escolares, porque implica um conjunto de questões de organização e o acordo 

de cada agrupamento em relação a esta matéria, mas pensamos que haverá 



 

                                                                                                                                            

6/82 

 

 

                                                                                                                                      7ª Reunião Extraordinária - 2018-11-12 

certamente uma forte adesão. O que se propõe é que se ultrapasse um 

problema que era uma limitação em anos anteriores, a questão do transporte, e 

que seja o Município a assegurá-lo. Esta é uma alteração fundamental, em 

relação ao que se passou em momentos anteriores, para uma maior 

concretização.  --------------------------------------------------------------------------------------  

No plano da habitação e inclusão social vamos continuar a requalificação dos 

prédios no bairro das Sapateiras e na Quinta da Fonte, que se encontram em 

curso. Perspetivamos, também, a requalificação do edificado do Município, em 

Guerreiros.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Na área social, assume particular importância a previsão da entrada em vigor 

do regulamento de apoio a instituições sociais, que tem estado em debate 

entre as várias bancadas. Amanhã teremos uma reunião com todas as 

instituições sociais, para que se possa concluir, o mais breve possível, este 

processo em próxima reunião de Câmara e na Assembleia Municipal, de forma 

a que esteja em vigor no início do ano de dois mil e dezanove. ----------------------  

Em relação ao ambiente, na prevenção de catástrofes naturais e incêndios, 

continua a prioridade a ser a intervenção nas linhas de água. Nesta situação, 

tem particular impacto a questão da regularização da ribeira do Prior Velho, 

designada por “Caneiro de Sacavém”, que é a obra de maior impacto. Mas, 

também, a intervenção para o controlo das cheias no rio de Loures e na ribeira 

da Póvoa, que corresponde a um projeto comunitário que a Câmara viu 

aprovado, com um valor aproximado de seis milhões de euros, e que terá uma 

importância significativa nesta atividade.  ---------------------------------------------------  

Quanto à melhoria do espaço público nas suas diversas vertentes, continuará a 

ser uma prioridade, quer a continuação dos processos de reconversão nos 

bairros de Áreas Urbanas de Génese Ilegal, em particular no bairro da Portela 

da Azóia e no bairro da Fraternidade, que são os maiores de iniciativa 

municipal, quer com as segundas fases de revitalização urbana nos três 

núcleos que já foram intervencionados, e a primeira fase em Sacavém.  ----------  

Por outro lado, vão continuar as intervenções na requalificação dos parques 

urbanos já existentes, mas, também, a criação de novos parques urbanos no 

concelho, bem como um conjunto de intervenções ao nível das vias e, 

sobretudo, de pavimentações e de criação de novas respostas a problemas de 

constrangimento de tráfego. Destaque, também, para um conjunto de 
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percursos pedonais e cicláveis, que já estão projetados e em curso, e para o 

aumento da iluminação pública.  ---------------------------------------------------------------  

Ainda, quanto à melhoria do espaço público, em particular quanto à questão 

dos resíduos, perspetiva-se um acordo com as Juntas de Freguesia, no sentido 

de passarem a ser estas a assumir a recolha dos monos no seu território, e a 

sua deposição no aterro sanitário. Para isso, a Câmara Municipal vai 

disponibilizar viaturas próprias para esse fim, uma por cada Freguesia, e 

financiar, de forma diferenciada tendo em conta a dimensão das Freguesias, os 

recursos humanos, os gastos de combustível e de manutenção necessários 

para que esse trabalho seja feito. É um investimento que andará, neste ano de 

dois mil e dezanove, próximo dos quatrocentos mil euros, porque se prevê que 

comece apenas em abril, quando tivermos os carros disponíveis para entregar 

às Juntas de Freguesia. Nos anos seguintes o investimento será maior, cerca 

de meio milhão de euros, porque será o ano completo. Mas, penso que 

estamos em condições, com esta situação, de resolver o problema dos monos 

no nosso concelho com eficácia, pela proximidade das Juntas de Freguesia, e 

porque os meios que a Câmara vai disponibilizar são amplamente suficientes 

para que este trabalho possa ser feito.  ------------------------------------------------------  

Em relação à área da cultura, do desporto e da juventude, continuaremos a 

aprofundar os projetos já existentes. No património cultural tem particular 

destaque, neste momento, em termos de investimento, a recuperação do 

Palácio de Valflores que está em curso. Será um ano, também, para programar 

e projetar o centro cultural de Loures, nome provisório que se dá no 

Orçamento, matéria que será, a seu tempo, discutida com as bancadas na 

Câmara Municipal, de forma a que possamos ter um projeto o mais consensual 

possível.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao desenvolvimento económico, vamos continuar a apostar nas linhas 

que têm sido levadas por diante. Quero destacar um conjunto de eventos que 

têm sido levados a cabo, e têm permitido uma grande projeção de algumas das 

riquezas patrimoniais e culturais do concelho de Loures, em particular na 

região de Bucelas e outras, que deram passos substanciais neste último ano e 

que consolidaremos no próximo.  --------------------------------------------------------------  

Teremos, também, um forte empenho na questão da informação e participação, 

porque se perspetivam, durante o ano de dois mil e dezanove, mais 

desenvolvimentos em relação aos balcões de atendimento da Câmara 
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Municipal, que pretendem dar uma resposta aditivada, em relação ao que 

existe atualmente. Isso já aconteceu com a renovação do balcão do “Loures 

Shopping”, que reabriu no passado dia trinta e um e vai acontecer com novos 

balcões, que permitirão uma capacidade de atendimento com maior 

comodidade para as pessoas. Em simultâneo, o “Balcão único” já em 

funcionamento, e outras aplicações, permitem um acesso mais direto aos 

serviços da Câmara e são, também, outros elementos a potenciar.  ----------------  

Ainda, nesta matéria, há um compromisso entre todas as forças políticas, para 

podermos trabalhar para que até ao final do primeiro trimestre do ano de dois 

mil e dezanove, início do segundo trimestre, tenhamos um regulamento que 

seja um mecanismo de participação na elaboração do Orçamento, mais amplo 

do que temos tido até agora. Esta é matéria que discutiremos posteriormente, 

que não tem incidência orçamental, mas que é um aspeto importante e tem 

sido diversas vezes debatido em reunião de Câmara e de Assembleia 

Municipal.  --------------------------------------------------------------------------------------------        

Quero salientar que continuamos a apostar nos trabalhadores, na sua 

formação, no fardamento e no conjunto de equipamentos necessários para o 

seu desempenho. Esse é um aspeto fundamental para o sucesso dos projetos 

que estão em curso, e para a garantia dos objetivos que com esta proposta 

traçamos.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Este é um Orçamento onde há um conjunto de novas competências e 

capacidades para as Juntas de Freguesia. Já referi a recolha dos monos, mas 

há, também, a previsão de uma verba de oitocentos mil euros, para que as 

Juntas possam realizar, por proposta sua, obras da competência do Município, 

devidamente validadas pelos nossos serviços técnicos. Procuramos, assim, 

aumentar a capacidade de investimento local, através de recursos da Câmara, 

mas com a execução das Juntas de Freguesia. Este é um elemento muito 

importante, e significa que há mais um acréscimo importante das verbas para 

as Juntas de Freguesia, seja por via do trabalho da recolha dos “monos”, seja 

por via desta alocação de verbas para investimento na realização de obras 

locais.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Finalmente, quero dizer que a partir deste Orçamento temos uma questão que 

se manterá pelos próximos anos, que terá de ser tida em conta na capacidade 

de financiamento do Município, que é a questão dos transportes públicos. Este 

ano vamos ter que prever dois milhões e cinquenta mil euros, para suportar a 
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nossa parte na baixa do preço dos passes sociais, e a partir do ano de dois mil 

e vinte serão dois milhões e meio. Ficará a faltar, e terá impacto já em dois mil 

e vinte, se não for antes, a comparticipação para a nova rede de transportes 

rodoviários. Portanto, esta é uma matéria que teremos de ter sempre presente, 

porque ela permanecerá, com verbas bastante significativas no Orçamento 

Municipal, e será uma despesa fixa nos próximos anos. Com tudo o que isso 

implica para os financiamentos do Município. Mas, é evidente que se traduzirão 

em ganhos muito importantes para a população e, desse ponto de vista, é um 

bom investimento.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Esta é uma matéria que nos apraz muito registar neste Orçamento. 

Procuraremos que tenha a mais ampla concretização junto das populações, 

porque os transportes públicos, isso é unanime, são um dos principais 

problemas do nosso concelho, e este investimento vai trazer um bom retorno 

para a população que aqui representamos.  ------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: Senhor Presidente, começo por 

fazer uma análise global ao Orçamento de dois mil e dezanove, e às Opções 

do Plano de dois mil e dezanove/dois mil e vinte e dois, que foram submetidas 

à apreciação desta Câmara.  -------------------------------------------------------------------  

Nesta matéria, o Partido Social Democrata começa por se congratular com o 

facto de ser preconizado um investimento, que corresponde a cerca de vinte e 

oito por cento do Orçamento. Inclui a construção do Centro de Saúde de Santa 

Iria da Azóia, uma das bandeiras do Partido Social Democrata, na defesa da 

qualidade da prestação de serviços de cuidados de saúde às populações 

servidas por este equipamento.  ---------------------------------------------------------------  

Todavia, ao que julgamos saber, o que se encontra protocolado com a 

Administração Central é de que o investimento que é mencionado, como sendo 

da Câmara Municipal de Loures, corresponde a um adiantamento para a 

concretização deste projeto, vindo a Câmara a ser ressarcida do montante 

investido.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Caso assim seja, como não conseguimos identificar nos documentos em 

apreciação nenhuma receita resultante da transferência da Administração 

Central para a Câmara, visando compensar a Câmara pelo investimento 

realizado, gostaríamos de ser informados se não se perspetiva obter, em dois 
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mil e dezanove, nenhuma receita por esta via, ou se por dificuldade de análise 

nossa essa receita está prevista no Orçamento e, neste caso, qual o seu valor.  

Passando agora a uma análise mais setorial, e seguindo a segmentação 

efetuada ao documento que nos foi enviado para apreciação, começo pela 

educação.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à educação é com regozijo que verificamos a inclusão, na 

proposta de Orçamento para dois mil e dezanove, de duas medidas 

consideradas pelo Partido Social Democrata como da maior importância no 

apoio às famílias, no que se refere aos custos inerentes a proporcionar a 

educação dos seus filhos e ao estímulo das crianças à prática da natação.  -----  

Nestas matérias, apraz-nos registar o seguinte: defende o Partido Social 

Democrata que as refeições escolares dos alunos dos jardins de infância e do 

primeiro ciclo do ensino básico deviam ser gratuitas, à semelhança do que já 

acontece hoje para os agregados familiares classificados no escalão A do 

Serviço de Apoio à Família do Município. Todavia, o que é preconizado na 

proposta de Orçamento é a extensão desta prática apenas aos agregados 

familiares classificados no escalão B, não contemplando esta medida cerca de 

cinquenta por cento das crianças que frequentam os jardins de infância e as 

escolas do primeiro ciclo do ensino básico no concelho de Loures.  ----------------  

Senhor Presidente, não podemos deixar de registar a falta de equidade no 

tratamento dos agregados familiares, com filhos a frequentar as escolas no 

concelho de Loures.  ------------------------------------------------------------------------------  

Naturalmente, sabemos que as crianças que não são abrangidas por esta 

medida, correspondem a agregados familiares com maiores rendimentos. Mas, 

que pagam os seus impostos e contribuem para que todos os outros, na senda 

da solidariedade, tenham refeições gratuitas. Neste sentido, é nosso 

entendimento que estes agregados familiares merecem um tratamento 

equitativo, relativamente aos outros, sendo da mais elementar justiça serem 

abrangidos por esta medida, eventualmente não com uma redução total do 

custo das refeições, mas com uma redução parcial, ajustada e adequada.  ------  

Defende o Partido Social Democrata que a Câmara devia dialogar com os 

equipamentos escolares, no sentido de incluir nas atividades extracurriculares 

a prática da natação. Proporcionando assim a todos os alunos das escolas do 

concelho do primeiro ciclo do ensino básico, a pratica gratuita de natação nas 

piscinas geridas pela Gesloures, assegurando o transporte das crianças e 
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preconizando a implementação desta prática a partir do terceiro período do ano 

letivo em curso.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Nesta matéria, o que é preconizado no documento em análise é a 

implementação, no primeiro ciclo do ensino básico, de um projeto com a 

designação de “Adaptação ao meio aquático”, apenas a partir do próximo ano 

letivo. O senhor Presidente acabou de referir que são abrangidas todas as 

crianças do ensino básico, mas não é claro, e gostaríamos de ver clarificada 

esta questão. Ou seja, se são todas as crianças durante todo o próximo ano 

letivo, ou se será faseado o proporcionar da natação nas piscinas da 

Gesloures, às crianças que frequentam os quatro anos do primeiro ciclo do 

ensino básico. ---------------------------------------------------------------------------------------  

No que se refere ao capítulo da melhoria do espaço público, em concreto no 

que concerne à iluminação pública, também nos congratulamos com o facto da 

proposta de Orçamento evidenciar preocupação com investimentos na 

utilização de novas tecnologias. Como a utilização de iluminação led, ou 

balastros eletrónicos, na senda de uma melhoria e de eficiência destas 

infraestruturas, quer em termos financeiros, quer ambientais, como é referido 

no documento em análise, contribuindo para a segurança de pessoas e bens. --  

Todavia, não podemos deixar de registar a falta de visão estratégica na 

implementação desta medida, fazendo-se investimentos sem perspetivar uma 

solução integrada, que permitiria, de forma automática, a redução de 

luminosidade da rede de iluminação pública, nas horas de inexistência de 

pessoas, reduzindo consumos, e que proporcionaria uma maior luminosidade 

se fossem detetadas pessoas a circular.  ---------------------------------------------------  

Entre muitas outras valências que agora me dispenso de enumerar, tem sido 

nesta perspetiva de solução integrada que o Partido Social Democrata tem 

vindo a defender a instalação da videovigilância no concelho de Loures, e que 

o Executivo Camarário se recusa a equacionar por puro preconceito ideológico. 

Em nada beneficia as populações, nem respeita os cidadãos, que merecem 

que o Executivo coloque a segurança e o bem estar de todos acima da 

ideologia e da doutrina de alguns.   -----------------------------------------------------------  

Relativamente ao desenvolvimento económico e turismo, registamos que esta 

é uma matéria incluída nos objetivos do Executivo Camarário, nomeadamente, 

e passo a citar: “Consolidar o eco sistema de inovação de Loures, no 

acolhimento e suporte de projetos de base tecnológica, que potenciem a 
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renovação do tecido empresarial, através do fomento de empresas de alto valor 

acrescentado. Dinamização da região demarcada de Bucelas e promoção das 

atividades ligadas ao vinho e à vinha, na sua vertente económica, bem como 

no fomento do desenvolvimento económico dos territórios rurais”. Todavia, 

senhor Presidente, nesta matéria não podemos deixar de registar o nosso 

ceticismo relativamente à concretização destes objetivos. Não vemos na 

proposta de Orçamento em análise, qualquer medida potenciadora do 

desenvolvimento económico no concelho de Loures, através das atividades 

económicas relacionadas com empresas de alto valor acrescentado, no setor 

de turismo e restauração, na horticultura e na vitivinicultura. Onde estão os 

incentivos à instalação de novas empresas do concelho e apoio à dinamização 

das existentes, nestes setores de atividade? Onde está a redução da Derrama 

para estes setores de atividade considerados estratégicos para o 

desenvolvimento económico e turismo no concelho de Loures?----------------------   

O senhor Presidente não nos venha dizer que empresas com volume de 

negócio até cento e cinquenta mil euros, terão uma Derrama zero. Certamente, 

não acredita que o desenvolvimento económico e turismo no concelho de 

Loures seja alcançável, apenas com empresas que faturem menos de cento e 

cinquenta mil euros por ano.  -------------------------------------------------------------------  

Em relação ao capítulo da informação e participação, também é com agrado 

que registamos preocupação com o rigor da gestão, da transparência e da 

participação dos cidadãos no funcionamento do Município. Todavia, o que 

verificamos da análise da proposta de Orçamento e das Opções do Plano, 

numa era em que o grande desígnio das organizações privadas e públicas é a 

sua digitalização, o que nos é apresentado é um documento sem propostas 

ambiciosas e sem visão estratégica, que induza em Loures ganhos de 

eficiência e eficácia na prestação de serviço público e que atraiam para o 

concelho empresas de valor acrescentado. Contribuindo, assim, para um 

incremento significativo no rigor da gestão da “coisa” pública, e para o 

incremento da transparência no relacionamento da Administração Pública Local 

com os cidadãos.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Ainda, nesta matéria e com o mesmo desígnio, o Partido Social Democrata tem 

defendido a implementação de uma rede “Wi-Fi”, de acesso gratuito nos 

centros urbanos do concelho, ficando na expetativa de que esta infraestrutura 

entre em funcionamento em Loures, em dois mil e dezanove, à semelhança 
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daquilo que atualmente se verifica num número significativo de Municípios no 

País.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

No que se refere aos agregados familiares com residência fiscal em Loures, 

embora conscientes que a política fiscal foi matéria de análise na última 

reunião de Câmara, não podemos deixar de registar que a proposta de 

Orçamento para dois mil e dezanove, que hoje estamos a analisar, não é 

amiga das pessoas, nem atrativa para a sua fixação no concelho de Loures. 

Senão vejamos, dos dezasseis Municípios existentes no distrito de Lisboa, só 

cinco cobram uma taxa superior de Imposto Municipal sobre Imóveis à cobrada 

no concelho de Loures. Apesar de no concelho de Loures, entre dois mil e 

dezassete e dois mil e dezoito, a receita resultante deste imposto ter subido 

cerca de um milhão e oitocentos mil euros. É exatamente por esta razão que o 

Partido Social Democrata tem defendido a descida do Imposto Municipal sobre 

Imóveis em Loures, e preconizava uma descida, em dois mil e dezanove, de 

zero vírgula trinta e oito por cento, para zero vírgula trezentos e setenta e cinco 

por cento do valor patrimonial dos imóveis. Ou seja, apenas uma descida de 

cinco milésimas neste Imposto.  ---------------------------------------------------------------  

Todavia, aquilo que se preconiza na proposta de Orçamento é uma descida 

neste Imposto de apenas três milésimas, cujo impacto no bolso dos 

contribuintes que residem em Loures é praticamente insignificante. Serve 

apenas para fazer “fogachos” na comunicação social, para aumentar os 

conteúdos do “site” da Câmara, bem como do jornal municipal, e não para 

impactar, de forma significativa, na vida dos munícipes.  -------------------------------  

Por outro lado, dos dezasseis Municípios existentes no distrito de Lisboa, só 

sete aplicam a taxa máxima do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares, como acontece em Loures. Apesar da receita da Câmara, com 

base neste Imposto, ter aumentado entre dois mil e dezassete e dois mil e 

dezoito mais de um milhão de euros. É exatamente por esta razão que o 

Partido Social Democrata defendia, e defende, uma redução da taxa de 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares para o ano de dois mil e 

dezanove.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, em suma, estamos perante uma proposta de Orçamento 

que não é amiga dos cidadãos que residem no concelho de Loures, não é 

amiga das empresas sediadas no concelho de Loures, não é atrativa para a 

fixação de novas empresas no concelho de Loures, e não induz o 
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desenvolvimento económico do concelho, que possa vir a contribuir de forma 

sustentável para a melhoria da qualidade de vida de todos aqueles que 

residem, estudam e trabalham em Loures.  ------------------------------------------------  

Nesta conformidade, não resta outra alternativa ao Partido Social Democrata 

que não seja a de votar contra a proposta de Orçamento para o ano de dois mil 

e dezanove, submetida a apreciação desta Câmara.  -----------------------------------  

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, depois de 

ouvir a intervenção do Partido Social Democrata, onde o senhor Vereador João 

Calado referiu tantas vezes as palavras “congratular” e “felicitar”, confesso que 

pensei que este Orçamento também era vosso. Mas, não. Terminou dizendo 

que iriam votar contra.  ---------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, a minha primeira palavra é, naturalmente, para, em nome 

da bancada do Partido Socialista, felicitar a equipa do Departamento de 

Planeamento Financeiro e Aprovisionamento que, mais uma vez, nos 

apresenta um documento com uma leitura correta, que permite uma análise 

bastante elucidativa dos documentos que nos são apresentados.  ------------------  

Em primeiro lugar, é visível aos olhos de todos que estamos perante um 

Orçamento com cento e trinta e dois milhões e meio de euros, que corresponde 

a um acréscimo, comparativamente ao ano anterior, na ordem dos dezasseis 

vírgula nove milhões de euros.  ----------------------------------------------------------------  

A este propósito, há um ponto que o senhor Presidente, na sua apresentação 

aflorou, mas não se referiu ao número. Assim, em honra ao Partido que 

represento tenho de o fazer, porque vinte e três milhões de euros que estão 

neste Orçamento correspondem a fundos comunitários. Se não fosse o 

Governo do Partido Socialista estar à frente dos destinos do nosso País, as 

autarquias locais não poderiam lançar mão deste importante mecanismo, e não 

tinham, neste caso em concreto, Loures, no incremento do seu Orçamento, 

mais vinte e três milhões de euros, de acordo com o quadro que nos foi 

distribuído.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Nas receitas correntes, para que todos tenham consciência e porque é 

importante, por vezes, fazer um pouco de história e reavivar a memória de 

alguns que possam estar mais distraídos, se compararmos o Orçamento de 

dois mil e treze, o último da gestão Socialista, e o que agora nos é 

apresentado, registamos um aumento de dez vírgula cinco milhões de euros.  
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Comparativamente com o Orçamento do ano anterior, o aumento é de quatro 

vírgula nove milhões de euros.  ----------------------------------------------------------------  

Importa registar que ao nível das transferências correntes se regista um 

aumento, o mais alto dos últimos sete anos e, mais uma vez, devemos 

enunciar uma importante medida da parte do Governo, no aumento destas 

transferências para as autarquias, que se irá cifrar na ordem dos oitocentos mil 

euros, comparativamente com o ano anterior.  --------------------------------------------  

Congratulamo-nos, porque somos coerentes com o aumento significativo das 

verbas que serão transferidas para as Juntas de Freguesias. Este, no global, 

não é o Orçamento do Partido Socialista. Mas, nesta matéria, é o Orçamento 

do Partido Socialista. Como é do nosso conhecimento, a atual composição do 

Executivo Municipal leva a que a Coligação Democrática Unitária tenha de 

fazer acordos com os outros Partidos eleitos para a Câmara Municipal e chegar 

a consensos políticos. Para nós, em coerência com aquilo que defendemos 

desde o primeiro instante, são as Juntas de Freguesia que devem ter um 

incremento substantivo nos seus capitais, porque são aquelas que estão no 

primeiro contato com as populações e já demonstraram ter capacidade para 

responder às exigências do dia a dia dos seus fregueses, dos nossos 

munícipes.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, congratulamo-nos pelo aumento das transferências correntes em dois 

vírgula nove milhões de euros para as Juntas de Freguesia, porque são o 

grande garante da qualidade de vida das populações, bem como com o 

aumento de dois vírgula cinco milhões de euros para investimento, também, 

para as Juntas de Freguesia.  ------------------------------------------------------------------     

Senhor Presidente, contudo, e já tive oportunidade de lhe transmitir, este não é, 

na globalidade, o Orçamento do Partido Socialista. Há um ano atrás, quando 

estivemos em campanha eleitoral e falámos sobre as principais preocupações 

do nosso concelho, o senhor Presidente já hoje elencou aqui uma delas, que é 

um dos principais problemas do concelho, a questão da mobilidade. Esse 

problema vimo-lo refletido no nosso Orçamento, bem sabemos que houve 

passos significativos que foram dados nos últimos meses, a esses 

naturalmente não estamos alheios e sabemos o que esteve na génese dos 

mesmos.  Mas, lamentamos profundamente que outras importantes áreas não 

estejam refletidas no Orçamento que nos é apresentado, e elegemos duas 

dessas áreas, para além da mobilidade, porque creio que são as que mais 



 

                                                                                                                                            

16/82 

 

 

                                                                                                                                      7ª Reunião Extraordinária - 2018-11-12 

refletem as preocupações dos nossos munícipes. A primeira a mobilidade e a 

segunda a área da segurança e da habitação.  --------------------------------------------  

Começo pela área da habitação, e é com lamento que não vimos neste 

Orçamento refletida nenhuma preocupação estratégica para esta área. Quer 

seja por via da implementação de um programa de habitação para jovens, quer 

pela implementação de um programa de arrendamento acessível, quer por via 

da implementação de um programa que resolva, de uma vez por todas, os 

bairros de barracas que ainda existem no nosso concelho, sendo o mais 

preocupante o do Talude Militar. Vimos apenas preocupação do Executivo 

Municipal quanto aos bairros de génese ilegal, naquilo que respeita ao bairro 

da Portela da Azóia e do bairro da Fraternidade. E os outros? Não vimos 

nenhuma preocupação. --------------------------------------------------------------------------  

Não vimos, igualmente, nenhuma preocupação no Orçamento quanto à Vila 

Valente em Moscavide. A não ser que nos elucide onde possam estar 

refletidas.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à área da segurança, é com lamento que vimos o Contrato Local 

de Segurança com uma rubrica com cinquenta e oito mil euros, e a Polícia 

Municipal com cento e treze mil euros inscritos em Orçamento. Bem sabemos 

que, quer um, quer outro, não são políticas desta Administração. Bem sabemos 

que, se calhar, ao “virar da esquina”, na primeira oportunidade, poderiam ser 

medidas descartáveis por vós. Mas, para nós são importantes medidas de 

política que vão ao encontro das necessidades das populações, e que não vêm 

nenhum, absolutamente nenhum, impulso neste Orçamento.  ------------------------  

Ao contrário, continuamos a assistir ao vosso forte empenho na área da 

comunicação, na área da propaganda, na qual inscrevem em Orçamento 

qualquer coisa como oitocentos mil euros. O Executivo tem uma estratégia que 

já apanhamos qual é, põem um “bocadinho” aqui, um “bocadinho” ali, mas, 

depois, a soma das partes anda na ordem dos oitocentos mil euros. Se 

compararmos com os nem duzentos mil euros que estão nas rubricas da área 

da segurança, percebemos, claramente, que esta não é uma opção neste 

Orçamento.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Também não é uma opção demonstrar no Orçamento qual a estratégia que 

têm definida, veementemente, na área da educação. Passa só por pequenas 

obras de reparação em algumas escolas, ampliação de outras, algo que já 

estava previsto e que constitui, naturalmente, o desejo de todos. Mas, de maior 
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substrato, não vimos que esteja refletido neste Orçamento. Aliás, algumas 

situações que no passado tiveram oportunidade de referir que não eram 

importantes, estão agora na ordem das vossas preocupações, como a questão 

da Carta Educativa. Um documento que, do nosso ponto de vista, passados 

cinco anos já devia ter tido outra reflexão.  -------------------------------------------------  

Tenho, também, uma ou duas considerações diferentes para fazer, que me 

parecem boas, nesta questão da área da educação. No entanto, não posso 

deixar de demonstrar algum espanto, porque aquilo que há uns Orçamentos 

atrás não era possível, agora já é. Ou seja, felicitamos o programa de 

adaptação ao meio aquático, que também constava do nosso programa 

eleitoral, e já o tínhamos proposto para o Orçamento Municipal. Na altura, 

quando falámos sobre ele, a então senhora Vereadora da educação 

respondeu-nos que era ilegal. Portanto, felicitamos o atual Executivo Municipal, 

por ter chegado à conclusão que a implementação de um programa desta 

natureza não é, de maneira nenhuma, ilegal. Corresponde, de facto, àquilo que 

pode ser uma opção estratégica, não só do ponto de vista da educação, como 

também da prática de atividade física. Este é um caminho que iniciam agora, 

mas, mais vale tarde que nunca.  --------------------------------------------------------------  

Relativamente a outra afirmação que o senhor Presidente fez, que também 

tínhamos para recordar, e que reforçamos, é a questão do Orçamento 

Participativo. Todos nos lembramos que há uma recomendação aprovada por 

maioria nesta Câmara, e estaremos atentos às estratégias e aos passos 

seguintes para a sua implementação, uma vez que não estavam reunidas as 

condições para que o Orçamento de dois mil e dezanove viesse a ter esta 

componente. Desejamos que no primeiro trimestre de dois mil e dezanove 

sejam efetivamente dados passos para a concretização desta realidade, e para 

que possamos, no Orçamento de dois mil e vinte, afetar determinado montante 

para que os nossos munícipes possam fazer as suas escolhas.  --------------------  

Depois desta apreciação mais global, tenho algumas questões sobre as opções 

tomadas que gostaria de colocar, mas há duas que nos chamaram mais a 

atenção. Uma é relativa aos acessos ao Centro Comunitário de Santo António 

dos Cavaleiros, que têm no Orçamento para dois mil e dezanove cerca de 

trezentos e quarenta mil euros, e em dois mil e vinte mais uma verba de 

novecentos e quinze mil euros. Porquê todo este valor? Qual o valor global da 

construção do Centro Comunitário de Santo António dos Cavaleiros?  -------------  
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A outra opção que nos chamou a atenção está relacionada com a área 

desportiva, um plano de desenvolvimento de futebol e outras ações, com um 

valor de quatrocentos e sessenta mil euros, e gostaria de obter alguma 

informação sobre este programa.  -------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, começo por 

me referir à intervenção do senhor Vereador João Calado e, relativamente à 

verba para investimento. De facto, temos apostado em aumentar a capacidade 

de investimento. Isso só é possível porque se fez, nos últimos anos, uma forte 

regeneração da capacidade financeira da Câmara, que nos permite ter hoje 

essa capacidade. Mesmo em relação à integração do saldo orçamental, como 

terá verificado no documento, ele vai incidir, no fundamental, sobre despesas 

de investimento, o que é, sem dúvida, importante.  --------------------------------------  

Quanto ao Centro de Saúde de Santa Iria, a receita está prevista na página 

vinte e dois do documento, e é um valor de seiscentos e cinquenta e quatro mil 

euros. Contudo, há todo um outro conjunto de despesa que será suportado 

pela Câmara Municipal, como já aconteceu com o projeto e acontecerá com 

todos os arranjos exteriores, a fiscalização da obra e outros acessos que 

ficaram a cargo da Câmara Municipal.  Mas, a transferência do Ministério da 

Saúde está prevista, devidamente, na receita.  --------------------------------------------  

Relativamente às refeições escolares e à sua gratuitidade, senhor Vereador, 

nós gostaríamos de poder, imediatamente, garantir que todas as refeições 

escolares são gratuitas. Mas, como disse no início, há um conjunto de novas 

obrigações para o Município. Em concreto, os transportes públicos e novas 

matérias que ficarão a cargo do Município, ou com despesa para o Município. 

Como é a nova política de habitação, as questões relativas à transferência de 

novas competências que, inevitavelmente, implicarão a alocação de mais 

recursos do Município, porque não virão recursos suficientes e que nos levam a 

ter uma política de alguma cautela no plano financeiro. Isto é, não podemos 

deixar de medir com muito cuidado os passos que damos de forma definitiva, 

porque é evidente que avançar para a totalidade das refeições escolares, não 

comporta que no ano seguinte se retire essa medida, porque entendemos que 

deve ser uma medida que se consolide. Não podemos ter cautela 

financeiramente, porque nos próximos anos vamos ser sujeitos a novas 

exigências, em termos de despesa e tomar medidas sem ter em conta essas 
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necessidades. A medida que propomos é a gratuitidade do escalão B, um 

escalão com um número significativo de alunos, a acrescentar à gratuitidade 

que já existe do escalão A. Penso que este é um avanço de salientar e de 

sublinhar.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Naturalmente o Partido Social Democrata entenderia que se devia ir mais 

longe, mas confesso que por vezes é difícil compatibilizar propostas que por 

um lado vão no sentido da diminuição da receita do Município e, por outro lado, 

necessidades de mais investimentos, porque no final é preciso que tudo bata 

certo. Não podemos diminuir a Derrama, diminuir o Imposto Municipal sobre 

Imóveis, não cobrar as refeições escolares e querer ter mais capacidade de 

investimento ano após ano.  --------------------------------------------------------------------  

A nossa política tem sido cautelosa e de forma sustentada, e é isso que 

pretendemos que continue a acontecer. Incorporámos o Imposto Municipal 

sobre Imóveis Familiar, aliás por proposta do Partido Social Democrata, que se 

mantém e tem um impacto significativo na diminuição de receita do Município. -    

É isso que vamos continuar a fazer, porque cada avanço tem de ser 

consolidado para ser definitivo. A nossa política é de grande segurança na 

parte financeira, para que os passos que se dão sejam seguros e não tenham 

retorno.  -----------------------------------------------------------------------------------------------   

Quanto à abrangência do programa de adaptação ao meio aquático, não serão 

todas as crianças durante todo o ano. Isso não é possível, e penso que para as 

escolas seria dificilmente equacionável. Mas, vamos encontrar um modelo, em 

diálogo com os agrupamentos escolares e com as escolas, que permita que 

todas as crianças tenham acesso à adaptação ao meio aquático. Veremos qual 

a solução final depois dos contatos que vamos levar a cabo nas próximas 

semanas e meses, para atingir o objetivo de todos as crianças terem acesso à 

adaptação ao meio aquático. Não todos todo o ano, a todo o momento, porque 

isso é dificilmente comportável.  ---------------------------------------------------------------  

Quanto à iluminação pública, continuamos a investir bastante nessa matéria e, 

também, em medidas de poupança. Há outras soluções tecnológicas que são 

interessantes, e que estamos disponíveis para continuar a estudar.  ---------------  

Relativamente ao incentivo à instalação de empresas no nosso concelho, 

continuamos a trabalhar ativamente com a Agência de Investimento e com o 

Loures INOVA, que tem trazido muitos benefícios para a fixação de empresas 

no nosso concelho. Vamos continuar a fazê-lo, e penso que as empresas não 
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olham fundamentalmente para o valor da Derrama quando tomam essas 

decisões. Não quer dizer que isso seja totalmente indiferente, mas não é um 

fator determinante da experiência que temos tido nesta área. Portanto, não 

será isso que impedirá o nosso progresso em matéria económica.  -----------------  

Relativamente à rede “Wi-Fi” ela já está candidatada. Na passada sexta feira 

foi apresentada essa candidatura, de modo a abranger todos os núcleos 

urbanos alvo de revitalização, e um conjunto de equipamentos municipais com 

forte afluência de público que justificam essa medida. Esta questão já podia 

estar mais avançada, não fosse ter havido um problema nas candidaturas, ao 

nível da União Europeia, na divulgação dos dados pessoais dos autarcas que 

está relacionada com esta candidatura. A candidatura tinha sido apresentada 

em maio, teve de ser repetida na semana passada, mas tencionamos no 

próximo ano ter em execução esta medida, conforme também o Partido Social 

Democrata defendeu.  ----------------------------------------------------------------------------  

Como foi salientado, sobre o Imposto Municipal sobre Imóveis, há uma descida 

deste Imposto. Quanto ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares, de facto, é preciso analisar os últimos anos deste Imposto em 

conjunto com a transferência do Fundo de Estabilização Financeira. O que o 

Governo tem vindo a fazer é a definir um valor percentual de aumento das 

transferências para todos os Municípios, ajustando o Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares, ou o Fundo de Equilíbrio Financeiro, para 

dar esse aumento. O que dá, se analisar esses quadros em vários Municípios, 

por vezes, resultados muito díspares. Há Municípios em que num ano tiveram 

um nível de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, e no ano 

seguinte diminui o Imposto e aumenta o Fundo de Equilíbrio Financeiro. Mas, 

não é possível que o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

tenha diminuído tanto nesse Município, porque não é essa a situação nacional.   

Portanto, o que há é a definição de uma percentagem que para dois mil e 

dezoito foi de dois vírgula oito por cento e, depois, o ajustamento do Fundo de 

Equilíbrio Financeiro e do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares, por parte do Governo, para que dê esse resultado.  ---------------------  

Não posso deixar de dizer, em relação à intervenção do Partido Social 

Democrata que, de facto, depois do reconhecimento de tantas medidas que 

defendem, e que estão incluídas neste Orçamento, até à parte final da 

intervenção pensei que era um bom augúrio, em relação ao vosso sentido de 



 

                                                                                                                                            

21/82 

 

 

                                                                                                                                      7ª Reunião Extraordinária - 2018-11-12 

voto. Ou seja, consta do Orçamento a proposta da rede “Wi-Fi”, baixa o 

Imposto Municipal sobre Imóveis, não tanto como desejariam, mas continua a 

baixar e mantém-se o Imposto Municipal sobre Imóveis Familiar. Vai aumentar 

a gratuitidade das refeições escolares, não tanto como gostariam, mas 

caminha nesse sentido. Também está consagrado o programa de adaptação 

ao meio aquático, e um conjunto de outras medidas, e, por isso, tenho 

dificuldade em descortinar o que afasta o Partido Social Democrata de uma 

posição mais “amigável”, em relação a esta proposta de Orçamento. Claro que 

não coincidimos em tudo, naturalmente, porque senão seríamos a mesma força 

política e longe disso, mas há um encontro nos aspetos fundamentais. Penso 

até que já existe propaganda política afixada com essas propostas e, por aquilo 

que vi, oitenta por cento está consagrado neste Orçamento. Portanto, talvez 

até ao fim da reunião ainda possam repensar essa posição que foi anunciada.- 

A senhora Vereadora Sónia Paixão, na sua intervenção, sublinhou que há um 

aumento de dezasseis vírgula nove milhões de euros no nosso Orçamento, que 

se deve, no fundamental, à questão do “Caneiro de Sacavém” e ao empréstimo 

associado a fundos comunitários. Estes aspetos são o fundamental desse 

aumento. Dos vinte e três milhões de comparticipações, só treze milhões são 

fundos comunitários, o restante está relacionado com transferências do 

Ministério da Educação, de acordo com a Acordo de Execução e uma série de 

outras situações.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Senhora Vereadora, é evidente que há fundos comunitários porque há um 

programa nacional que permite que as autarquias acedam a esses fundos 

comunitários. Mas, no nosso caso, em particular, temos neste momento 

capacidade para este nível de projetos por dois aspetos: primeiro, fomos 

capazes de estabelecer os projetos, de os apresentar e de serem validados, e 

em segundo, porque temos capacidade financeira para suportar as 

contrapartidas nacionais, neste caso municipais, de todos estes projetos. Isso 

faz uma grande diferença em relação à situação que tínhamos em dois mil e 

treze, porque, nessa altura, não teríamos capacidade para nos candidatarmos 

a tantos projetos. Provavelmente, se nos candidatássemos a tantos projetos, 

não teríamos capacidade financeira para suportar a contrapartida nacional. 

Essa, de facto, é uma grande diferença em relação a dois mil e treze.  ------------  

Relativamente à transferência para as Autarquias Locais, de facto, houve um 

aumento por parte da Administração Central. Direi mesmo que houve, no 
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conjunto das forças políticas que integram a solução política atual, quem 

fizesse muita força para esse aumento e que até poderia ter ido mais longe.  ---  

Contudo, não posso deixar de dizer que continuamos a ter um incumprimento 

da Lei das Finanças Locais, que a partir do próximo ano vai passar a estar 

legalizado numa nova lei, que incorpora o não cumprimento da lei anterior, que 

não é a coisa mais positiva.  --------------------------------------------------------------------  

Senhora Vereadora, nós também nos regozijamos com a descentralização para 

as Juntas de Freguesia. Estamos convencidos que a questão dos “monos” será 

uma medida muito eficaz para garantir a sua recolha, na qual tem havido 

algumas dificuldades porque aumentou muito a sua produção, e porque há um 

conjunto de deposições ilegais fora do dia, que dificultam muito o nosso 

trabalho. Portanto, penso que essa é uma boa medida.  -------------------------------  

Quanto à política de habitação, a Vila Valente depende da apresentação de 

projetos dos seus proprietários, ou de algum promotor para aquela zona. Não 

se trata de espaço de intervenção municipal, e já houve propostas 

apresentadas, em determinado momento, que chocaram com a 

indisponibilidade de alguns dos proprietários. Mas, pela parte do Município, há 

todo o interesse em que essa situação avance. Temos procurado caminhar 

nesse sentido e, com bons ofícios, garantir que haja propostas e promotores 

interessados. Não podemos é substituir-nos nem aos promotores, nem aos 

proprietários, nessa matéria.  -------------------------------------------------------------------  

Quanto a outras áreas urbanas de génese ilegal, os que foram referidos são os 

dois maiores bairros, e naturalmente merecem destaque, o que não quer dizer 

que não continue a haver um trabalho intenso para a legalização de bairros. 

Ainda há pouco tempo entregámos o alvará de um enorme bairro em 

Camarate, o bairro de São José, e há outros em perspetiva. Portanto, este 

trabalho é para continuar e o facto de se referirem estes dois, pela sua 

dimensão, não significa que os outros não sejam uma prioridade.  ------------------  

Ainda, quanto às questões da habitação e da nova política de habitação 

apresentada pelo Governo, temos em preparação a estratégia global para a 

habitação no Município, e será aí que estará incluída a participação do 

Município, no conjunto de programas que estão agora a ser lançados. Vejo que 

a senhora Vereadora, em matéria de política de habitação, passou por cima do 

fortíssimo investimento em curso nas habitações municipais. São vários 

milhões de euros de investimento, com a perspetiva de continuar no próximo 
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ano, o que é uma situação absolutamente inédita há muitos anos. Já está em 

curso, mas vai continuar em dois mil e dezanove. É preciso salientar que pela 

primeira vez, em muitos anos, houve um investimento de vários milhões de 

euros nos prédios de habitação municipal, que até aqui não tinha existido.  ------  

Relativamente à Polícia Municipal, como a senhora Vereadora bem sabe e 

votou a favor nesta Câmara, está em curso um concurso para mais dezanove 

agentes, o que significa que vamos reforçar esta área. Não há tanto 

investimento físico na Polícia Municipal este ano, como nos anos anteriores, 

porque já tem instalações e equipamentos. Têm de continuar a ser renovados e 

melhorados, naturalmente, mas o esforço de investimento foi feito por nós nos 

anos anteriores e está concretizado e consolidado.  -------------------------------------    

Quanto à comunicação e à verba para esta área, se consultar o mapa da 

classificação económica da despesa do Orçamento, ela é de trezentos e cinco 

mil euros. Se a senhora Vereadora considera publicidade a existência de um 

serviço de atendimento municipal, isso já são outras contas. Este valor 

corresponde, mais ou menos, a zero vírgula dois por cento do Orçamento, em 

que está incluída a publicidade obrigatória, nomeadamente, todos os editais e 

avisos de concursos nos jornais nacionais.  ------------------------------------------------  

Como lhe tenho dito em outros anos, volto a referir que entendemos que a 

comunicação com as populações é um dever do Município. Vamos continuar a 

entender assim esta matéria, e porventura até será necessário reforçar essa 

capacidade de esclarecimento, comunicação e informação.  Não pensamos 

que isso seja um elemento negativo. Essa ideia de que o Município não pode, 

ou não deve comunicar, e confundir isso com qualquer tipo de propaganda 

política é, na minha opinião, uma ideia errada. Temos uma despesa nessa área 

absolutamente contida e adequada à dimensão do nosso Orçamento, há 

Municípios com um peso muito maior, e pensamos que deve continuar a existir 

um empenhamento em comunicar bem com os munícipes.  ---------------------------  

Quanto à educação, há várias obras de grande dimensão em perspetiva, 

algumas já em execução em dois mil e dezanove, e outras em projeto, para 

executar em dois mil e vinte. Penso que nessa matéria não há dúvida que 

continua a existir uma fortíssima prioridade.  -----------------------------------------------  

Relativamente à participação no Orçamento, temos de trabalhar para que, já no 

próximo Orçamento, tenhamos um mecanismo de participação que seja 

adequado ao acréscimo de participação dos munícipes, de forma a ultrapassar 
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obstáculos, óbices e problemas, que alguns destes processos têm em outros 

Municípios, e que gostaria que não tivéssemos no nosso Município.  --------------   

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, relativamente 

ao valor especificado para os acessos ao Centro Comunitário de Santo António 

dos Cavaleiros, e respondendo concretamente à questão da senhora 

Vereadora Sónia Paixão, estes acessos englobam trabalhos mais amplos. 

Contribuem para este valor os arranjos exteriores, o talude, as vias, o 

estacionamento, e toda a envolvente não só do Centro Comunitário, mas, 

também, das piscinas municipais, que obrigam a este investimento. Portanto, 

estes acessos englobam todo o tratamento exterior destes dois equipamentos.   

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

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, em primeiro lugar quero 

dizer que este é um documento não só bastante equilibrado, como um 

documento que é portador de um conjunto de respostas para problemas muito 

sentidos por parte das populações. Está dotado de uma verba muito 

significativa naquilo que diz respeito à capacidade de investimento, e ao 

investimento que o Município se propõe realizar. Não vai sendo fácil encontrar, 

na Administração Pública, percentagens tão elevadas associadas ao 

investimento, como aquelas que constam do nosso Plano de Atividades e 

Orçamento para o ano de dois mil e dezanove. Isso está relacionado com uma 

prioridade que se tem procurado conferir a este domínio de atividade, porque 

uma Autarquia que se preocupa com os seus munícipes e com aqueles a quem 

procura servir, terá sempre no investimento uma área prioritária de ação.  -------  

Este é um documento que enfrenta com determinação problemas que temos 

tido em mãos, como é o caso já referenciado pelo senhor Presidente, 

relativamente às questões relacionadas com a limpeza urbana, em particular 

com os monos. Esperamos encontrar, ou perspetivar, uma nova solução que 

venha a ser acompanhada por parte das Juntas de Freguesia, de forma a 

podermos enfrentar aquilo que todos consideramos ser um problema que tem 

de ter resolução. Não atribuímos a dimensão que outros procuram fazer crer 

que este problema tem, mas, seguramente, incide em todas as áreas 

metropolitanas, em particular na área de Lisboa. Está relacionado com fatores 

que estão identificados, que muito recentemente foram postos em evidência 

por entidades estranhas aos Municípios, e que identificaram as razões, as 
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origens e a necessidade de se criarem estratégias para ultrapassar esta 

problemática.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Este é um Plano de Atividades que traz um conjunto de respostas no domínio 

social, que não podem ser dissociadas daquilo que são preocupações que 

constam do programa eleitoral da força política maioritária e que ganhou as 

eleições neste Município, a Coligação Democrática Unitária. Em particular no 

domínio das refeições escolares, mas, também, no apoio às crianças do 

primeiro ciclo e à sua frequência no projeto de adaptação ao meio aquático. 

São áreas em que, claramente, se põe em evidência e se prioriza aquilo que 

nos parece ser fundamental para a integração social. Estamos bastante 

distanciados, do ponto de vista político e ideológico de alguns discursos que 

até há bem pouco tempo iam no sentido da exclusão, da desintegração e da 

falta de coesão social que aqui procuramos inverter, ao criar condições de 

tratamento com equidade, justiça e integração das pessoas que vivem na área 

do concelho,  em particular aqueles que estão mais fragilizados, do ponto de 

vista económico.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Aliás, esta situação é visível em outros domínios, como é o caso do 

investimento na habitação em bairros municipais, que tem uma grande 

dimensão e que já aqui foi posta em evidência.  ------------------------------------------  

Ouvi com bastante atenção todas as intervenções das diferentes bancadas, e 

devo dizer que gostei do início da intervenção da bancada do Partido Social 

Democrata, em que, claramente, se congratularam e regozijaram com várias 

medidas constantes neste documento, para depois tirarem a conclusão que era 

menos óbvia. Ou seja, depois de se terem regozijado e congratulado vão votar 

contra. Esta parece-me ser uma conclusão que está um pouco fora daquilo que 

seria de esperar, na sequência das intervenções.  ---------------------------------------  

Há fatores de crítica que já foram de alguma forma rebatidos na intervenção do 

senhor Presidente, mas há uma questão que me intriga bastante na 

argumentação da bancada do Partido Social Democrata, que é a seguinte: o 

Partido Social Democrata defende a ideia de uma baixa dos impostos, apesar 

de termos discutido esses documentos na última reunião, o problema é de 

novo colocado nesta reunião da Câmara Municipal. Para além de pensar que 

devíamos baixar os impostos, o Partido Social Democrata acha que devíamos 

aumentar, de forma substantiva, o investimento e o nível dos serviços 

prestados gratuitamente à população. Fica por explicar como é que se chega a 
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este milagre. Ou seja, como é que com menos receita se aumenta o 

investimento. Não apresentaram nenhuma proposta que nos ajude a perceber 

qual é a filosofia que o Partido Social Democrata tem em relação à gestão 

municipal, que nos permitiria chegar a esse estádio superior da gestão 

autárquica que é, com menos dinheiro, fazer muito mais.  -----------------------------  

Portanto, temos vindo a sanear as finanças municipais e a trazê-las para um 

nível, que permite o investimento que hoje temos presente neste Plano de 

Atividades e Orçamento. É bom lembrar que apenas cinco anos nos separam 

de uma situação em que encontrámos uma Câmara Municipal completamente 

endividada, que tinha problemas na sua gestão, em particular com a dívida a 

fornecedores no curto prazo. Passámos para a situação de uma Câmara 

Municipal com as contas e os pagamentos em dia aos seus fornecedores, com 

capacidade de investimento e com uma disponibilidade financeira 

completamente diferente. Ainda assim, realizou fortíssimos investimentos ao 

longo destes cinco anos, acertou contas com o Movimento Associativo e 

realizou um conjunto de obras de grande dimensão, em domínios como a 

educação, a rede viária, e vários outros da atividade municipal.  ---------------------  

O Partido Social Democrata tem colocado muitas vezes no debate político, 

nesta Câmara e fora dela, o acento tónico nas questões relacionadas com a 

segurança e, em particular, com a videovigilância. Em primeiro lugar quero 

dizer o seguinte: nós identificamo-nos com a preocupação ligada a segurança 

dos cidadãos, e temos noção que esse é um assunto que traz muitas pessoas 

preocupadas.  ---------------------------------------------------------------------------------------   

Na semana passada tive ocasião de participar numa cerimónia que trouxe um 

Ministro, neste caso o Ministro da Administração Interna, ao concelho de 

Loures, a Moscavide, para uma cerimónia de entrega de viaturas para o 

Comando Metropolitano, onde o senhor Ministro teve ocasião de referir na sua 

intervenção que todos os indicadores apontam para uma diminuição da 

criminalidade violenta, e não violenta, nos últimos anos em toda a Área 

Metropolitana e no País. Portanto, não sou eu que faço as estatísticas, são 

estatísticas oficiais, e se um membro do Governo as refere, parto do princípio 

que estará a falar verdade.  ---------------------------------------------------------------------  

Independentemente desse dado estatístico, que não pode deixar de ser levado 

em linha de conta, o Partido Social Democrata continua a insistir na ideia da 

videovigilância, como a panaceia para todos os nossos males. Eu gostava que 



 

                                                                                                                                            

27/82 

 

 

                                                                                                                                      7ª Reunião Extraordinária - 2018-11-12 

a videovigilância pudesse resolver os problemas de segurança dos cidadãos. 

Mas, infelizmente, não é verdade. Há inúmeros locais onde há videovigilância 

instalada, e isso não se traduz num acréscimo da segurança das pessoas. A 

começar pelos transportes públicos e por aquela que é, talvez, a mais 

emblemática carreira de transportes públicos que existe no País, o elétrico 

vinte e oito, onde há mecanismo de videovigilância e, no último ano, foram 

roubados aos turistas qualquer coisa como quatro vírgula cinco milhões de 

euros em carteiras furtadas.  --------------------------------------------------------------------  

Seja qual for a videovigilância existente, e aqui em concelhos bem próximos de 

nós como é o caso do concelho da Amadora onde há videovigilância, isso não 

faz com que diminua o número de assaltos a pessoas e casas, e os conflitos 

entre pessoas na rua. O que faz com que diminua a criminalidade são 

estratégias do ponto de vista social, como aquelas que estão presentes neste 

investimento, associadas a políticas de integração social, e à necessidade de 

um investimento forte em recursos humanos, e com meios, para que as forças 

policiais possam levar a cabo a sua missão. Deste ponto de vista temos muito 

para dizer sobre aquilo que foi o desinvestimento no policiamento de 

proximidade durante os Governos do Partido Social Democrata, no 

desinvestimento em recursos humanos de vários Governos que se 

prolongaram até à atualidade, e na falta de meios operacionais, em particular 

de viaturas, para o exercício da atividade por parte das forças policiais.  ----------  

Já tive ocasião de dizer que na semana passada estive numa cerimónia no 

Comando Metropolitano situado em Moscavide, onde foram apresentadas 

quarenta e oito viaturas, que espero que fiquem todas no Comando 

Metropolitano, mas dessas parece que apenas três ficam na área das 

esquadras de Loures e de Odivelas. Isto é qualquer coisa como distribuir três 

viaturas, por mais de dez esquadras existentes no conjunto dos dois concelhos. 

O que, obviamente, não assegura nenhuma capacidade operacional para 

garantir a segurança dos cidadãos. Por exemplo, há uns dias tivemos um 

problema com uma viatura de recolha de resíduos sólidos que derrubou um 

cabo e foi necessário pedir à esquadra de trânsito, situada na Póvoa de Santo 

Adrião, para se deslocar ao local. Acontece que esperámos várias horas, 

porque só há uma viatura da Polícia de Segurança Pública, para o conjunto dos 

dois Municípios e, nessa altura, tinha havido sete acidentes. Portanto, tivemos 

que esperar muitas horas, até conseguirmos libertar uma viatura de recolha de 
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resíduos sólidos. Se não há mais pessoas, se não há mais viaturas, de que é 

que nos serve a videovigilância? Podermos acompanhar em direto os assaltos? 

É disto que se trata? Creio que não é por aqui que conseguiremos garantir, de 

facto, a segurança dos cidadãos.  -------------------------------------------------------------  

Em relação à intervenção da bancada do Partido Socialista, registei a chamada 

de atenção em relação à questão dos fundos comunitários. De facto, hoje o 

Município tem uma política de captação de fundos comunitários bem diferente 

daquela que existia no passado. Basta comparar aquilo que são os montantes 

que se conseguem captar, neste momento, para o concelho de Loures e o que 

se captava no passado. Aliás, quando a Câmara Municipal e o Governo eram 

do Partido Socialista.  -----------------------------------------------------------------------------  

Referiu a senhora Vereadora que se conseguiram captar vinte e três milhões 

de euros de fundos comunitários. Não serão tantos, e o senhor Presidente já 

teve oportunidade de corrigir esse valor. Mas, é uma dezena de milhões de 

euros de fundos comunitários, e ainda bem que o foram. Isso significa que 

estamos atentos às oportunidades, que temos uma equipa de pessoas 

tecnicamente capazes e habilitada a produzir candidaturas ganhadoras, para 

trazer para Loures tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, no sentido de 

desenvolver e trazer mais investimento para o concelho.  ------------------------------  

Em relação às políticas de habitação, registei aquilo que a senhora Vereadora 

disse. Apenas lamento que, neste momento, o Governo não tenha nenhum 

programa governamental para a eliminação de barracas. Quando a senhora 

Vereadora ocupou funções nessa área, e aqueles que a antecederam, havia da 

parte da Administração Central politicas e programas que iam no sentido de 

resolver o problema das barracas e outros problemas de habitação. Hoje, 

estamos carentes desses programas. Não porque o problema da habitação em 

barracas tenha crescido, está mais ou menos igual àquele que o Partido 

Socialista deixou ficar no concelho, mas porque o mais importante era termos 

estratégias e políticas, que fossem no sentido de evitar a expulsão de um 

conjunto de pessoas idosas. O que acontece graças à lei das rendas aprovada 

pelo anterior Governo na Assembleia da República, da iniciativa da então 

Ministra Assunção Cristas, viabilizada por um Governo do Partido Social 

Democrata. Há um conjunto muito alargado de pessoas que estão a ser 

expulsas de dentro da cidade de Lisboa, inclusivamente idosos, e a serem 

remetidos para espaços como o concelho de Loures.  ----------------------------------  
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O que lamento é que não tenha havido a coragem política de fazer duas 

coisas: a primeira era, claramente, revogar esta legislação. A segunda era criar 

programas que fossem no sentido de gerar soluções para a habitação a custos 

controlados, para jovens e menos jovens, para a população em geral. Isto, 

infelizmente, continua a não existir e o Partido Socialista tem, relativamente a 

esta matéria, uma responsabilidade determinante. Porque é Governo, e porque 

aqueles que têm suportado do ponto de vista parlamentar esta governação, 

têm indicado, muitas vezes, este como um caminho que o Partido Socialista 

teima em não querer ver. Até me espanta que este assunto tenha sido trazido 

aqui à colação.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação ao programa de adaptação ao meio aquático que a Câmara vai 

começar a elaborar em articulação com a Gesloures, naturalmente que se 

saúda e é um momento muitíssimo importante. As duas entidades, Câmara 

Municipal e Gesloures, têm de discutir a forma como vão materializar este 

programa, porque é preciso criar condições para a boa receção e 

acompanhamento das crianças, dado que é uma atividade bastante sensível e 

carece de enquadramento. A Gesloures tem todas as condições pela sua 

experiência e capacidade de gestão para assegurar este trabalho, desde que 

definidas as balizas com cuidado, tal como fez no passado.  --------------------------  

Registo, com alguma surpresa, a afirmação que foi feita de que o Partido 

Socialista tinha esta ação no seu programa e que a saúda. Pois, ainda bem 

senhora Vereadora, o que lamento é que, no passado, tenha sido exatamente 

o Partido Socialista a acabar com o projeto de adaptação ao meio aquático 

deixado pela Coligação Democrática Unitária. Isso é que lamento 

profundamente. Se o tinham, agora, no vosso programa, talvez tenha sido um 

rebate de consciência.  ---------------------------------------------------------------------------  

Portanto, este Executivo Municipal vai retomar este projeto, na linha daquilo 

que a anterior gestão da Coligação Democrática Unitária cá deixou ficar.  --------  

Por último, em relação às questões colocadas pela senhora Vereadora Sónia 

Paixão, o valor que se encontra associado ao plano de desenvolvimento do 

futebol, de quatrocentos e sessenta mil euros, está relacionado com a rubrica 

genérica. Penso que está mal titulado, porque se refere “plano de 

desenvolvimento do futebol e outras ações”. Ou seja, o plano de 

desenvolvimento do futebol é uma pequeníssima parte, as outras ações são a 

maioria, e é isso que forma o valor de quatrocentos e sessenta mil euros, e que 



 

                                                                                                                                            

30/82 

 

 

                                                                                                                                      7ª Reunião Extraordinária - 2018-11-12 

titula o conjunto das ações que se encontram descritas abaixo e onde está, 

também, o plano de desenvolvimento do futebol.  ----------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: As primeiras palavras são 

para os técnicos municipais que conseguiram verter, neste documento, as 

orientações políticas e estratégicas definidas pela Administração de forma 

clara. Isto deve ser sublinhado aos técnicos e a todos os trabalhadores 

municipais, que conseguiram este objetivo, bem como, posteriormente, a 

implementação dos Orçamentos aqui aprovados, todos os dias no nosso 

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

Uma segunda nota, está relacionada com a questão dos recursos humanos e 

com as principais propostas colocadas neste Orçamento, nomeadamente, com 

a reposição de rendimentos e com o descongelamento de carreiras. Da nossa 

parte, pensamos que aquilo que foi conseguido é insuficiente, porque o 

descongelamento de carreiras devia ter ido mais além. Portanto, está prevista 

para o ano de dois mil e dezanove essa reposição de rendimentos e o 

descongelamento de carreiras, de acordo com a lei.  ------------------------------------  

Continuamos a apostar na área dos fardamentos e dos equipamentos de 

proteção individual com mais de cem mil euros, e para a área da formação 

profissional sublinho o aumento de mais noventa e oito mil euros.  -----------------  

Quero referir, ainda, que na área de recursos humanos, a partir de dois mil e 

dezanove, vão passar a ter impacto as medidas de recrutamento para áreas 

operacionais, como, por exemplo: o Departamento de Obras Municipais, o 

Departamento de Ambiente, o Departamento de Coesão Social e Habitação e 

outros, que verão reforçado o seu número de trabalhadores na área 

operacional. Este reforço não é só para assistentes operacionais, mas, 

também, assistentes técnicos e técnicos superiores, que permitirão que esta 

Câmara Municipal comece a dar, novamente, uma resposta que, infelizmente, 

devido à política de sucessivos Governos, impediram a contratação de 

trabalhadores ao longo de muitos anos. Será difícil e complicado repor os 

níveis que tínhamos no passado, mas é para isso que estamos a trabalhar. 

Portanto, só para estes novos recrutamentos é mais de um milhão de euros 

previsto no Orçamento.  --------------------------------------------------------------------------  
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Quero deixar, ainda, algumas notas relacionadas com as melhorias para a 

desburocratização e maior celeridade interna nos processos de contratação no 

Departamento de Gestão e Modernização Administrativa.  ----------------------------  

Estamos a trabalhar para o licenciamento de “sftoware”, não só para os 

serviços municipais, mas também para a área escolar sob a alçada do 

Município. Tem sido uma questão recorrentemente colocada, e ainda hoje de 

manhã, numa visita que fiz a uma escola do Catujal, uma professora colocou a 

necessidade de resolver esta situação, que está prevista para março de dois 

mil e dezanove.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Continuaremos a trabalhar no sentido de dar resposta ao projeto de 

regulamento de proteção de dados, porque precisamos de nos preparar nesse 

sentido. Continuaremos a divulgar o nosso Arquivo Municipal, através de 

iniciativas culturais e educativas, e vamos aprofundar o protocolo com a 

Autoridade Tributária, para podermos aumentar as áreas de execuções fiscais 

do Município. Neste momento, ainda não está completamente determinada a 

parte das rendas e do serviço de apoio à família, porque a Autoridade 

Tributária ainda não deu uma resposta final, embora esteja este assunto 

encaminhado.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão do Partido Social Democrata, também vi os cartazes, que 

saúdo, e pensei: “aqui está o pai assumido destas propostas”. Mas, hoje 

percebi que o “pai”, afinal, vai renegar as propostas. Mas parece que vamos ter 

um “pai adotivo”, porque senão seria difícil que estas propostas pudessem ver 

a luz do dia no ano que vem. Portanto já estou a ver aquilo que vai ser dito, é 

que estas propostas magníficas só foram possíveis porque o Partido Social 

Democrata as protagonizou, mas que votou contra elas devido ao Imposto 

sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, à videovigilância, etc.. 

Sinceramente acho que é muito pouco. Penso que o Orçamento dá resposta à 

maioria das questões colocadas pelo Partido Social Democrata, e o que faria 

sentido era que pudesse assumir, claramente, a sua viabilização, porque dá 

resposta a muitas das questões colocadas pelo Partido Social Democrata, pela 

Coligação Democrática Unitária e, pelos vistos, também pelo Partido Socialista. 

Com certeza, por lapso, a senhora Vereadora colocou a questão da falta de 

estratégia para a educação ao referir-se a pequenas obras no parque escolar. 

Senhora Vereadora, em dois mil e dezanove, estamos a falar em obras de 

monta na Escola Básica da Portela, na Escola Básica número três de Unhos, 
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na Escola Básica do Fanqueiro e na Escola Básica da Flamenga. Estas são 

algumas das grandes obras, para dar resposta a necessidades prementes do 

parque escolar. -------------------------------------------------------------------------------------  

Sublinho, ainda, a grande obra no Infantado, o pavilhão desportivo da Escola 

Básica João Villaret, que está previsto iniciar-se em dois mil e dezanove, e 

seria muito agradável se o Ministério da Educação se “chegasse à frente” para 

resolver este problema dos pavilhões desportivos no nosso concelho. 

Infelizmente, há muitas escolas onde não existem pavilhões desportivos para 

responder às necessidades da população escolar, e nesta escola vai ser o 

Município a avançar com a construção deste pavilhão, excluindo outras 

pequenas obras.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, com certeza que foi uma imprecisão da sua parte, e fica aqui 

demonstrado que o Município, durante o ano de dois mil e dezanove tem, e 

continua a ter, como prioridade, as questões da educação. Mas, queremos ir 

mais longe com as Unidades de Multideficiência que foram criadas e 

continuarão a ser criadas, as Equipas Multidisciplinares que vão ser reforçadas 

durante o ano de dois mil e dezanove, com a isenção do escalão B no 

pagamento das refeições escolares, e no programa de adaptação ao meio 

aquático. Ainda bem que estamos todos de acordo. -------------------------------------   

Mas, também temos de estar de acordo com as dificuldades que este programa 

tem. Aliás, dificuldades que foram levantadas em dois mil e dez e dois mil e 

onze, quando o Partido Socialista acabou com este programa e, na altura, as 

razões que apresentou foram a falta de interesse das crianças e a falta de 

acompanhamento. Foram estas as razões, em dois mil e dez e dois mil e onze, 

que levaram o Partido Socialista a acabar com este programa. Agora, a 

Câmara Municipal, a Gesloures, os agrupamentos e as Instituições Particulares 

de Solidariedade Social têm de estudar a aplicação deste programa, para que 

tenha alguma efetividade. Se for um programa só para estar no papel, para 

meia dúzia, não vale a pena. Por isso é que está previsto para o início do 

próximo ano letivo, de forma a termos tempo de preparar o programa, bem 

como os agrupamentos e as escolas, para que tenha algum impacto junto da 

população escolar. É isto que queremos, é para isto que vamos trabalhar e 

vamos conseguir efetivar a sua aplicação.  -------------------------------------------------  

Também podia falar da educação inclusiva, que por vezes é associada às 

questões da deficiência. Mas não é só isso. São todos os trabalhadores que 
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devido ao seu trabalho não podem estudar durante o dia, estudam à noite, e 

temos de ajudar as escolas para que isso possa acontecer. São as pessoas 

com limitações sociais graves, que têm de ser ajudadas para poderem 

continuar a estudar, ou a iniciar os seus estudos. ----------------------------------------  

Sublinho, também, a questão da Academia dos Saberes de Loures e de 

Sacavém, e esperamos, durante o ano de dois mil e dezanove, poder abrir em 

Camarate mais um polo, sendo que já contam com largos milhares de alunos. 

Estas Academias servem para se aprender, mas, também, para preparar este 

estrato da população para as dificuldades do dia a dia de outra forma.  -----------  

Quanto à questão da coesão social e da habitação, felizmente temos 

estratégia. Estamos a aplicar a estratégia correta e o ano de dois mil e 

dezanove vai consolidar essa estratégia. Seria bom que o Governo e o Partido 

Socialista ajudassem, também, a consolidar essa estratégia.  ------------------------  

O senhor Vice-Presidente já mencionou, mas não posso deixar de referir que a 

Assembleia da República continua sem conseguir definir a sua estratégia para 

a questão da habitação. Relembro que a senhora Presidente da Comissão para 

as questões da habitação, Deputada eleita pelo Partido Socialista, se demitiu 

de Presidente dessa Comissão. Numa altura em que as questões da habitação 

são das principais preocupações para a população, porque veem as suas 

rendas aumentadas, quando os contratos terminam são postas na rua e têm de 

pagar muito mais para terem uma habitação. Este é um problema com que nos 

defrontamos cada vez mais na Câmara Municipal, porque é o órgão que está 

mais próximo das pessoas, numa altura em que é preciso dar respostas e o 

Governo fazer muito mais para resolver este problema, em conjunto com os 

Municípios.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Nós estaremos cá para fazer o nosso papel. Vamos iniciar aquilo que é 

fundamental para responder a esta situação, que é a estratégia municipal de 

habitação para dois mil e dezanove, mas o Governo também tem de fazer 

muito mais.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhora Vereadora, relativamente à segurança e ao Contrato Local de 

Segurança, continuamos à espera que o Ministério da Administração Interna 

defina o que quer. Estamos disponíveis, como sempre estivemos, para avançar 

com o projeto, mas sozinhos não o vamos fazer.  ----------------------------------------  

Ainda, relativamente à segurança, temos relatos de que os senhores agentes 

da autoridade da Polícia de Segurança Pública para se dirigirem aos locais 
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fazem-no a pé, ou de autocarro. Há uns dias houve um problema numa escola 

em Camarate, onde o agente chegou a pé, horas depois do problema ter 

acontecido. Isto pode acontecer? Não pode. Mas acontece e tem de ser 

resolvido. Não pode ser é com estas medidas paliativas, como o senhor Vice-

Presidente acabou de colocar, de distribuírem três viaturas para o Município de 

Odivelas e de Loures. Isto não é nada, e é manter o problema. Não podem é 

depois dizer para ser o Município a assumir estas competências   ------------------  

Conhecemos as nossas limitações, sabemos qual o caminho que queremos 

prosseguir, tanto na área da educação, como na área da coesão social e 

habitação. A nossa estratégia está definida e vai ser consolidada durante o ano 

de dois mil e dezanove.  --------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, quero salientar 

alguns aspetos que penso serem fundamentais, para podermos avalizar aquilo 

que são as posições de cada Partido Político e dos seus representantes, na 

definição efetiva daquilo que se quer para o concelho e para as suas 

populações.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Começo por dizer que não considero que os impostos sirvam para fazer 

política, pelo contrário. Considero que os impostos são o meio para a execução 

de políticas concertadas e balizadas, para aquilo que queremos fazer. Votar 

contra, ou a favor, porque não há a possível baixa de determinado imposto, 

deve ser entendido sempre como um balanço, tal como já aqui foi referido 

amplamente. Nós queremos baixar os impostos, todos estamos de acordo com 

isso. A diferença é que os impostos servem para definir políticas e estratégias 

daquilo que queremos fazer.  -------------------------------------------------------------------  

A bancada do Partido Socialista considerou, na altura que estivemos a 

negociar e a apreciar o Orçamento Municipal, vendo de forma cautelar as 

necessidades de investimento do Município na questão dos transportes, e 

porque vem aí um pacote de descentralização de competências que o Partido 

Social Democrata também votou favoravelmente, que tem de existir algum 

planeamento porque vai trazer encargos ao Município. Ora, até termos tudo 

muito bem balizado, não podemos querer baixar os impostos todos. Nada me 

daria maior prazer que apresentar propostas para baixar todos os impostos 

para o mínimo, mas era responsável? Não. Não seria responsável, nem era 

coerente com aquilo que foi feito nos últimos quatro anos. Não seria coerente, 
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porque a possibilidade para fazer isto também foi tida já há seis anos, não foi 

só este ano.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, o Partido Socialista sente-se bastante à vontade para dizer que aquilo 

que fez e os contributos que deu para este Orçamento de dois mil e dezanove, 

foram, principalmente, responsáveis. Ou seja, as propostas que apresentámos 

foram a pensar no bem estar dos cidadãos e no futuro, porque devemos 

caminhar sempre para uma boa gestão financeira do Município.  --------------------    

Senhor Vice-Presidente, duvido que o Partido Socialista tivesse concorrido a 

qualquer fundo comunitário, porque estava vedado às autarquias fazê-lo. Mas, 

não vejo esta possibilidade de o fazerem, como um aspeto negativo, muito pelo 

contrário. Desde que foi aberta a possibilidade dos Municípios poderem 

concorrer a fundos comunitários, abraçaram-no e fizeram-no muito bem. Não 

se pode é dizer que podíamos ter feito esse investimento, porque estávamos 

impossibilitados de apresentar candidaturas aos fundos comunitários. Esta 

possibilidade é um instrumento válido, que defendemos em todos os graus de 

governação. Não defendemos só os fundos comunitários e a nossa 

participação na União Europeia, quando nos dá jeito. Ou seja, em vários 

modelos de governação os fundos comunitários são mecanismos que nos 

permitem, de uma forma mais sustentável, atingir determinados objetivos. 

Portanto, não concorremos a eles porque não podíamos, mas, ainda bem que 

apresentaram essas candidaturas e foram aceites, porque são em benefício do 

nosso concelho.  -----------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Gonçalo Caroço referiu que a Academia dos Saberes tem 

largos milhares de alunos. O que é que significa largos milhares de alunos? Há 

alguma forma de quantificar largos milhares de alunos?  -------------------------------  

Senhor Presidente, uma outra nota, e vou reafirmar aquilo que referi aquando 

da discussão deste tema, é que continua a não fazer sentido a Academia dos 

Saberes estar integrada do Departamento de Educação. Para mim continua a 

não fazer qualquer tipo de sentido. Especulou-se muito pela sua retirada do 

Departamento de Coesão Social e Habitação para o Departamento de 

Educação, não quero entrar nesse tipo de especulação, mas penso que não 

faz sentido esta atividade continuar na área da educação. Não é uma escola, é 

algo que se deve manter e cultivar, e sendo o mesmo Vereador responsável 

por estas duas áreas, seria muito mais interessante colocá-la de onde nunca 

deveria ter saído. -----------------------------------------------------------------------------------     
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O VEREADOR, SENHOR ANTÓNIO MARCELINO: O senhor Vice-Presidente 

tem, por diversas vezes, afirmado o facto de termos “dor na garganta”, pelo 

facto da Coligação Democrática ter ganho a Câmara Municipal. Quero dizer-lhe 

que a Coligação Democrática Unitária é quem ganhou as eleições e preside a 

Câmara Municipal, não temos dúvidas quanto a isso. No entanto, o Partido 

Socialista tem dado mostras, no seu papel na oposição, que quando está de 

acordo vota favoravelmente e colabora sempre que é possível, em diversos 

instrumentos considerados fundamentais. Não somos da oposição, estamos na 

oposição. O que quer dizer que somos uma oposição responsável, e 

continuaremos a sê-lo nesta perspetiva. Portanto, parece-me ser um problema 

de identidade, porque já nos disse diversas vezes, que eram a Câmara 

Municipal, e que era governada pela Coligação Democrática unitária.  -------------  

Uma segunda nota, trata-se deste documento que me parece estruturante. 

Quero sublinhar o que já foi referido pelas diversas bancadas, relativamente à 

participação do corpo técnico, mas, efetivamente, não vamos discutir as 

questões técnicas e sim as orientações políticas. Nesse sentido, valorizo a 

participação técnica, quer neste mandato, quer no mandato anterior, como 

certamente em outros mandatos. Caso contrário, o Executivo Municipal não 

assumia apresentar um documento que estivesse mal suportado tecnicamente. 

Portanto, reforço essa confiança que, certamente, os senhores lhe terão dado.  

O terceiro aspeto prende-se com as funções sociais do Estado Local, as Juntas 

de Freguesia e a Câmara Municipal. Nessa perspetiva, definiram um conjunto 

de prioridades fundamentais para o Município. Obviamente que já algumas 

situações foram referidas, nomeadamente, alguns aspetos que consideramos 

bastante positivos, e algum avanço relativamente ao orçamento anterior. Penso 

que esta deve ser a senda de qualquer Executivo, a contínua melhoria.  ----------  

Ora, se for ao histórico, e como dizia um amigo meu “as situações recentes não 

são história, são jornalismo”, por isso tenho de ir um pouco mais longe. Na 

altura em que a Coligação Democrática Unitária estava na Câmara, antes do 

Partido Socialista ter ganho as eleições, em que o senhor Vice-Presidente 

referiu que tinham um projeto de adaptação ao meio aquático, penso que 

existiam muito menos piscinas e, certamente, não era para toda a população.  -  

O senhor Vereador Gonçalo Caroço fez uma observação ao facto da senhora 

Vereadora Sónia Paixão ter referido a falta de estratégia. Sabe que nos deu 

razão, porque esta falta de estratégia é tão visível, que no próprio documento é 
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apresentada uma medida para a criação de um Plano Estratégico Municipal. Já 

falámos nesta situação no passado, e congratulamo-nos com isso.  ----------------  

Já foram valorizadas algumas questões da educação, e não posso deixar de 

dar o meu contributo, porque há duas ou três questões que vale a pena 

valorizar e que devem ter continuidade. No entanto, há outras que não foram 

valorizadas, nomeadamente, as que se prendem com a revisão e elaboração 

da Carta Educativa. Um documento que há cinco anos, o histórico diz-nos isso, 

a Coligação Democrática Unitária nos dizia que era um documento que estava 

na prateleira e que não servia para nada. Ou seja, a Coligação Democrática 

Unitária demorou cinco anos a rever este documento que estava, efetivamente, 

ultrapassado, e nada fez. Felizmente, “mais vale tarde que nunca”, e 

esperemos que este documento sirva para regrar aquilo que é o parque escolar 

e a oferta educativa.  ------------------------------------------------------------------------------  

Um outro aspeto que gostaríamos de valorizar, que aliás já foi referido, é a 

questão do parque tecnológico. Efetivamente foi feito muito pouco nestes cinco 

anos, e gostaríamos de sublinhar a importância desta medida.  ----------------------  

Alguns aspetos, no entanto, merecem alguma reflexão, já se falou na escola 

inclusiva e aprendi, este verão, que a escola inclusiva não está naquilo que se 

dá, mas naquilo que se recebe, e tem sentido este pressuposto. Não será, 

certamente, por haver material escolar igual para todos, através de uma 

mochila, que há uma verdadeira equidade. Isso é igualdade e não equidade.  --  

Um outro aspeto que merece atenção e não vimos aqui plasmado, nem nas 

orientações estratégicas, prende-se com alguns problemas que perduram há 

demasiado tempo no Município. A questão do funcionamento de escolas em 

regime duplo, com aulas da parte da manhã, ou da parte da tarde, que 

certamente não vai ao encontro nem do interesse das famílias, nem das 

crianças.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Uma outra questão prende-se com turmas do primeiro ciclo com dois, três e 

quatro anos de escolaridade. Estamos em dois mil e dezoito, vamos entrar em 

dois mil e dezanove, e temos alguma preocupação relativamente a estes 

aspetos. Parece-nos preponderante que deve existir uma estratégia, bem 

definida, para aquilo que queremos para a educação. ----------------------------------  

Uma outra dimensão que não está plasmada no documento, pelo menos não 

vislumbrámos essa medida, é a envolvência da comunidade escolar. 

Antigamente, para que tivéssemos uma escola bastava um aluno, um quadro e 
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um professor. Hoje já não é assim. Cada vez mais, as responsabilidades 

educativas e aquilo que é a escola atual do século vinte e um, prende-se muito 

com a envolvência e a participação de toda a comunidade, onde a Câmara 

Municipal é um parceiro privilegiado, tal como as Juntas de Freguesia, tal como 

as Associações de Pais. O facto de se incluir em toda esta dinâmica e 

valorizar, nomeadamente na questão das atividades de enriquecimento 

curricular a participação dos pais, parece-nos importante.  ----------------------------  

Uma última nota, relativamente a estas funções cruciais do Estado Local, 

pensamos que ainda há muito caminho a fazer. Foram dados alguns passos 

relativamente à questão da educação e da saúde, e as questões da segurança 

merecem uma atenção especial e têm alguma pertinência. Não vale a pena 

termos qualquer estigma, relativamente a algumas medidas. Vale a pena 

pensar nelas, porque não é através de exemplos mais ou menos caricatos, que 

conseguimos garantir alguma qualidade de vida relativamente a este aspeto da 

segurança à comunidade e aos munícipes de Loures.  ---------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: Senhor Presidente, começo por 

dizer que aquilo que estamos a discutir hoje é um documento importante, que 

vai condicionar a vida do Município, e que terá um impacto direto na vida 

daqueles que estudam, trabalham e residem no concelho de Loures.  -------------  

Em resposta a alguns comentários que foram proferidos, é básico nas 

“canhenhos” da gestão, que gerir com muitos recursos é fácil. O difícil é gerir 

com poucos recursos. Naturalmente, a gestão da “coisa” pública implica o 

pagamento de impostos, porque como não há bens transacionáveis para 

financiar a prestação de um serviço público, é preciso cobrar impostos. No 

entanto, relativamente a esta matéria, é um pouco como aquela família que 

gostava de ter um “Ferrari” e, para o comprar, asfixia, porque deixa de ter 

dinheiro para comer e satisfazer as suas necessidades básicas do quotidiano. 

Portanto, podemos cobrar muitos impostos, e asfixiar quem vive em Loures e 

as empresas que se querem instalar aqui. Ou seja, temos uma receita 

significativa para fazer investimento, que não se traduz na melhoria da 

qualidade de vida, porque as pessoas estão asfixiadas.  -------------------------------  

Não me digam que não é possível fazer isto em Loures, porque dei vários 

exemplos, e é possível fazê-lo nos Municípios que existem à volta de Loures. 

Por exemplo, qual é a diferença entre o território afeto ao concelho de Loures e 
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ao concelho de Oeiras? Em termos de acessibilidades, certamente as nossas 

são muito melhores, e porque temos um território amplo, em meio rural, o 

mesmo poderia ser apelativo para que as empresas de valor acrescentado se 

instalassem em Loures. Mas, aquilo que se verifica é que se instalam em 

Oeiras e não se instalam em Loures. Não me venham dizer, para contrariar 

esta argumentação, que há uma âncora, em Oeiras, que é a praia. Tenho 

muitas dúvidas que as empresas de valor acrescentado que se têm vindo a 

instalar no concelho de Oeiras estejam preocupadas se a praia está próxima, 

ou se está longe.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, esta é a questão de fundo. Parece-nos que é necessário criar 

condições objetivas para a atração de investimento para Loures. Obviamente 

não é só com os impostos, mas são um sinal para que as empresas se 

instalem em Loures. Por exemplo, se olharmos para o parque industrial de um 

outro concelho de características rurais, o de Sobral de Monte Agraço, e 

falarmos com as administrações de algumas empresas percebemos porque é 

que saíram de Rio de Mouro empresas de valor acrescentado, nomeadamente, 

a trabalhar para o setor farmacêutico e se foram instalar no Sobral de Monte 

Agraço. O concelho de Sobral de Monte Agraço tem melhores condições que o 

concelho de Loures para instalar este tipo de empresas? Há qualquer coisa 

que nos deve fazer refletir, e acreditar que há um problema de estratégia para 

não conseguirmos captar este investimento para o concelho de Loures.  ---------  

Portanto, votamos contra porque temos defendido a redução de impostos, há 

semelhança daquilo que se passa em outros Municípios da Área Metropolitana 

de Lisboa. Estamos convictos que essa é uma forma das pessoas sentirem no 

seu bolso alguma melhoria, como é o caso do Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares, do Imposto Municipal sobre Imóveis e da Derrama. Se 

não é a única solução, é um incentivo para as empresas procurarem o 

concelho de Loures para colocarem as suas sedes.  ------------------------------------  

É evidente que o Partido Social Democrata não tem funções executivas e, por 

isso, não tem que procurar as soluções para gerir a Câmara Municipal. Mas, 

tem ideias de como a gerir, tornando-a mais eficiente e aumentando a 

capacidade de investimento por esta via. O exemplo disso, não é o único, como 

o senhor Vice-Presidente sabe, é a instalação de videovigilância no concelho 

de Loures. Os senhores insistem em ver a videovigilância como o “Big Brother” 

do concelho, e não é isso que o Partido Social Democrata defende para o 
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concelho de Loures. O que o Partido Social Democrata defende para o 

concelho de Loures é essa valência, e um conjunto de outras valências, que 

fazem baixar os custos de exploração da Câmara de Loures, e aumentam a 

disponibilidade financeira para fazer investimento.  --------------------------------------  

Senhor Vice-Presidente, podem querer continuar a enfiar a cabeça na areia e, 

por isso, o desafio que lhe lanço é que faça um levantamento do Havai a 

Tóquio, das cidades modernas que estão a instalar videovigilância. 

Posteriormente, tiraremos a conclusão que todos os outros acham que a 

instalação de videovigilância tem um valor acrescentado para a segurança das 

pessoas e para a gestão eficiente das infraestruturas.  Mas, em Loures não é 

assim. Estamos na região saloia, com as suas especificidades, e 

provavelmente não será assim.  ---------------------------------------------------------------  

Digo-lhe mais senhor Vice-Presidente, não tenho números exatos, mas, sem 

querer exagerar, há pelo menos uma conferência internacional por mês, em 

que a comunidade científica e a comunidade empresarial se juntam para 

debater soluções emergentes nesta matéria, onde está incluída a utilização da 

instalação de videovigilância nos grandes centros urbanos. Numa perspetiva de 

prestar maior segurança a quem lá reside e circula, e numa perspetiva 

integrada de gestão do serviço público que é prestado, pela administração 

pública local e central. É esta perspetiva que o Partido Social Democrata não 

vê em Loures.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Apesar de não estar em debate hoje, não posso deixar de referir que, ainda há 

pouco tempo, o Executivo Municipal apresentou um plano para a modernização 

da cidade de Loures, para os próximos dez anos, numa altura em que a grande 

preocupação das organizações é recorrer à utilização de tecnologias 

emergentes, para melhorar a eficiência do serviço prestado para baixar as 

despesas correntes. Neste plano de desenvolvimento da cidade de Loures para 

os próximos dez anos, vimos alcatrão e cimento armado, mas não vimos um 

centro de coordenação operacional que vislumbre uma estratégia de 

modernidade da cidade, assente em tecnologias emergentes que estão a ser 

implementadas na maior parte das cidades que se querem modernas. ------------  

Mas, há outras formas de o fazer, posso não ter entendido bem e o senhor 

Vereador fará o favor de me corrigir se for caso disso, mas ouvi o senhor 

Vereador Gonçalo Caroço referir que há um problema com o “software” nas 

escolas, e que vai ser instalada uma nova solução. Assim, a questão que 
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coloco é: alguém vislumbra, nesta proposta de Orçamento, uma estratégia de 

análise deste problema de forma séria? O que quero dizer com isto é o 

seguinte: a Câmara Municipal tem uma série de sistemas de informação que 

não interoperam entre si, e continua a fazer investimentos em sistemas de 

informação desta natureza. Ou seja, não olha para esta situação de uma forma 

integrada, arranjando forma dos “softwares” comunicarem uns com os outros, 

conduzindo a uma solução a médio prazo de desmaterialização dos serviços, 

de aumento do rigor da gestão pública e da transparência.  ---------------------------  

Portanto, votamos contra não por queremos mais, ou menos investimento. O 

que queremos é um investimento diferente daquele que é preconizado nesta 

proposta de Orçamento. É isso que queremos.  -------------------------------------------  

Volto a frisar que a nossa grande preocupação com a instalação de um sistema 

de videovigilância no concelho não é, tão somente, o combate ao crime. Mas, 

no discurso do senhor Vice-Presidente há alguma incongruência, porque por 

um lado o crime está a baixar, mas por outro lado são precisos mais meios. Se 

o crime esta a baixar, para que é que são precisos mais meios? De qualquer 

modo, o ideal, para conseguirmos reduzir o crime tendencialmente a zero, seria 

termos um polícia em cada esquina e um carro da polícia em cada rua. Mas, é 

evidente que isto não é possível. Como não é possível, a forma de resolver 

esta questão, senhor Vice-Presidente, é instalar um sistema de videovigilância.  

Apesar dos números em Loures serem animadores e do crime reportado estar 

a baixar significativamente em Loures, em termos de população residente, 

existem setecentos crimes reportados, por ano, acima da média nacional. 

Portanto, apesar das Forças de Segurança estarem de parabéns porque têm 

feito baixar o crime em Loures, em relação à média nacional o número de 

crimes reportados continua a ser relativamente elevado.  ------------------------------  

É evidente que percebo a preocupação da Coligação Democrática Unitária, em 

comentar os cartazes do Partido Social Democrata, e já foi referido pelo Partido 

Socialista uma das áreas que é muito querida à Coligação Democrática 

Unitária, a publicidade e a comunicação. Portanto, congratulo-me com o facto 

da Coligação Democrática Unitária perder tempo não só com a sua 

comunicação, mas a analisar a nossa comunicação. Efetivamente, o que está 

nos nossos cartazes, e é por isso que nos congratulamos, é aquilo que 

defendemos porque estamos convictos que são medidas de melhoria da 

qualidade de vida de quem reside em Loures. ---------------------------------------------   
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Naturalmente que, sendo esta a discussão de um documento estruturante para 

o concelho de Loures, a nossa posição tem de ser séria e responsável. Nesse 

sentido, se eventualmente são feitas referências àquilo que têm sido as 

bandeiras do Partido Social Democrata para o concelho, por convicção, não 

podemos deixar de nos congratular com o facto de ser feita referência a elas no 

Orçamento para dois mil e dezanove.  -------------------------------------------------------  

No entanto, não conseguimos acompanhar o senhor Presidente quando refere 

que oitenta por cento daquelas medidas estão satisfeitas neste Orçamento, e 

que só faltava satisfazer vinte por cento. Em primeiro lugar, porque não 

avaliamos esta situação pela quantidade, mas sim pela qualidade. Mesmo que 

fosse pela quantidade, não são oitenta por cento o que está em orçamento, 

relativamente ao que propomos, sendo apenas uma mão cheia de nada.  --------  

Portanto, não quisemos deixar de nos congratular com o facto de ter havido 

alguma preocupação em mencionar, no Orçamento para dois mil e dezanove, 

algumas das bandeiras do Partido Social Democrata, com a convicção de que 

a serem implementadas melhorariam a qualidade de vida de quem trabalha, 

reside e estuda em Loures. Mas, efetivamente, não podemos votar a favor 

deste Orçamento, porque o que está em causa é uma mão cheia de nada.  -----  

Para terminar, não posso deixar de fazer uma referência à intervenção da 

senhora Vereadora Sónia Paixão. Devo dizer que quando começou a intervir 

me assustou, porque, da minha intervenção o que reteve com mais acuidade 

foi a palavra “congratular”. De facto, congratulamo-nos, como já referi, com as 

questões que a serem implementadas dariam um contributo significativo para 

as populações de Loures, e numa análise séria do documento não podemos 

deixar de nos congratular. Mas, dissemos porque é que nos congratulávamos 

pouco, e porque é que votávamos contra.  -------------------------------------------------  

Ora, quando a senhora Vereadora Sónia Paixão iniciou a sua intervenção e fez 

referência de que o Partido Social Democrata se congratulava com um 

conjunto de medidas, pensei que o Partido Socialista não se ia congratular com 

nenhuma medida deste Orçamento e que íamos ter aqui um problema. 

Portanto, pensei que o Orçamento ia ser chumbado e o Executivo Camarário ia 

ter um problema para dois mil e dezanove. Mas, posteriormente, percebi que 

não é assim. Percebi que o que vamos ter em Loures é uma “geringonça”, e a 

nossa convicção é que o Partido Socialista não vai criar dificuldades ao 

funcionamento do Executivo em dois mil e dezanove. Até porque a grande 
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pretensão e a grande bandeira do Partido Socialista estão satisfeitas, que é a 

transferência de verbas para as Juntas de Freguesias que são do Partido 

Socialista. Portanto, a Coligação Democrática Unitária até está a dar uma 

“ajudinha”, para que o Partido Socialista faça o seu trabalho nas Juntas de 

Freguesia que lidera. Nesta perspetiva, é minha forte convicção que não irá 

surgir ao Executivo Municipal nenhum problema para o ano de dois mil e 

dezanove.  -------------------------------------------------------------------------------------------   

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Começo já por responder ao 

Partido Social Democrata, e já vi que a preocupação do senhor Vereador João 

Calado está, sobretudo, relacionada com uma ordem de razão que são os 

impostos, e dentro dos impostos com a Derrama.  ---------------------------------------  

Senhor Vereador, eu gostava de o acompanhar nessa sua preocupação, se os 

indicadores de que dispomos não fossem os que estão distribuídos, onde se 

verifica, efetivamente, um aumento na arrecadação da Derrama. Ora, isso 

pressupõe que as nossas empresas, no concelho de Loures, têm continuado a 

laborar, e bem.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao exemplo que apresentou de empresas que saíram de Rio de 

Mouro, que não pertence a Loures, é em outro concelho, para o Sobral de 

Monte Agraço, a noção que tenho, e estamos sempre atentos aos relatórios 

que nos são apresentados, não temos tido indicação de empresas que tenham 

saído do nosso concelho, nomeadamente, as grandes empresas, para 

procurarem melhores condições em concelhos vizinhos. Muito pelo contrário, 

até têm apresentado projetos de expansão. Portanto, é com pena que não o 

consigo acompanhar nessa sua preocupação. --------------------------------------------  

Tenho igualmente pena que o senhor Vereador não acompanhe a bancada do 

Partido Socialista, naquilo que foi a nossa negociação com a Coligação 

Democrática Unitária. Sim, fizemos uma negociação para viabilizar o 

Orçamento. Com muito orgulho. Sabe porquê? Porque não temos nenhum 

problema em “engolir”, como diz o senhor Vice-Presidente os resultados das 

eleições, eu fui “cabeça de lista” e digo-o olhos nos olhos, porque a democracia 

é isto mesmo, quem ganha governa. Não aceitámos pelouros, já no mandato 

anterior não aceitámos e nem agora estamos disponíveis para aceitar, mas 

estamos disponíveis para querer mais e melhor para as nossas populações. 

Ora, querer mais e melhor para as nossas populações, é querer mais meios 
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para as Juntas de Freguesia. Não temos nenhum problema em “engolir” esta 

situação.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Quero, também, dizer ao senhor Vereador João Calado que, provavelmente, 

pode não estar bem por dentro do documento, porque é a primeira vez que o 

está a analisar, a Junta de Freguesia de Lousa, que é liderada por um 

Presidente do Partido Social Democrata, também vai beneficiar destes 

acréscimos. São todas as dez Freguesias do nosso concelho, as cinco de 

gestão Socialista, as quatro da Coligação Democrática Unitária e uma do 

Partido Social Democrata. O Partido Socialista quando negoceia não faz 

distinção, trata todas por igual, o princípio é o mesmo, porque as Juntas de 

Freguesia já comprovaram que têm melhores formas de satisfazer as 

necessidades das populações e de resolver problemas.  -------------------------------  

Aliás, tenho de responder ao senhor Vereador João Calado e ao senhor Vice-

Presidente em simultâneo. O Senhor Vice-Presidente referiu-se à questão dos 

monos e, se calhar, na minha primeira intervenção, não deixei bem claro que a 

questão dos monos faz parte do “pacote” de negociação do Partido Socialista, 

com muito orgulho. Quando partimos para as nossas primeiras conversações, 

essa não nos foi apresentada pela Coligação Democrática Unitária. A solução 

foi apresentada por nós, Partido Socialista, e temos plena convicção que as 

Juntas de Freguesia estarão à altura desta incumbência. Temos a certeza 

absoluta que as dez Juntas de Freguesia, sem qualquer distinção para aquelas 

que são governadas pelo Partido Socialista, estarão à altura desta atribuição e 

competência.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, quando me referi à questão da comunicação, disse-o 

olhando para os números que estão plasmados no documento que nos 

apresentou, onde consta um aumento de trinta e dois por cento em rubricas 

como: produção gráfica, publicidade obrigatória, suportes informativos e 

divulgação da atividade municipal, comparativamente com o ano de dois mil e 

dezoito. São dados objetivos senhor Presidente, e penso que não vale a pena, 

relativamente a esta matéria, tecer mais considerações. É uma opção dos 

senhores. Aquilo que referi foi que, se fosse Presidente da Câmara Municipal, 

com este valor teria outras opções do ponto de vista da política que iria colocar 

ao serviço das populações.  ---------------------------------------------------------------------  

Relativamente aos fundos comunitários, o senhor Vereador Nuno Dias já 

respondeu ao senhor Vice-Presidente, porque podia ter deixado passar a ideia 
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que o Partido Socialista, quando esteve à frente dos destinos do Município, 

teve fundos comunitários a que não se candidatou. Não. O Partido Socialista 

não teve foi a porta escancarada para os fundos comunitários, como os 

senhores têm agora. Acho muito bem que se tenham candidatado aos 

mesmos, que são os técnicos do Município, que até já cá estavam com esta 

tarefa, que continuam a levar a cabo essa política, e muito bem. Só desejo, 

olhando para o planeamento dos fundos comunitários, porque muitos deles 

expiram no final do corrente ano, que não percamos qualquer oportunidade de 

concretizar os apoios ao nível dos fundos comunitários.  -------------------------------  

Em matéria de habitação, senhor Presidente e senhor Vice-Presidente, os 

senhores referem que o problema é do Governo. Portanto, mais uma vez tenho 

que dizer que é isto que nos separa, e devia ser algo que nos devia unir. A 

vossa palavra de eleição é sempre “reivindicar, reivindicar, reivindicar”, e a 

nossa palavra de eleição é sempre estar ao encontro da melhor solução. Ora, 

estar ao encontro da melhor solução seria, em matéria de habitação, fazer uma 

efetiva gestão do parque habitacional. Ou seja, quem não cumpre com as suas 

obrigações estaria sujeito à necessária ação de despejo, e conseguiriam por aí 

resolver o problema do Programa Especial de Realojamento, que ainda está 

por resolver. Recordo, e tenho pena de estar sempre a fazê-lo, que no último 

mandato de gestão Socialista resolvemos o problema de dois importantes 

bairros, a Quinta da Serra e a Quinta da Vitória, única e exclusivamente com a 

gestão camarária do parque municipal, sem a construção de novas barracas. --  

Igualmente, nesta matéria, não se desculpem com o Governo por não terem 

um programa de habitação para os jovens, nem por não terem um programa de 

rendas acessíveis. Estas sim são medidas de política municipal, ou a vossa 

interpretação de Autarquias Locais é de que são uma extensão de um 

organismo do Governo? Vocês acham que não têm autonomia para criar 

programas desta natureza? Quando é que os senhores decidem o que vão 

fazer aos dois edifícios com dez andares que compraram, na Quinta das 

Urmeiras, no final do mandato anterior? Do nosso ponto de vista, era aqui, nas 

Opções do Plano, que devia vir refletido, não só do ponto de vista financeiro, 

como no preâmbulo do presente documento. No entanto, nada se diz sobre 

esta opção estratégica que, no nosso entender, parece que não há.  --------------  

Em matéria de segurança, mais uma vez, surge a palavra “reivindicar”, 

“reivindicar que o ministério da administração nada faz e que as polícias não 
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têm meios”. Pois bem, aquilo que sabemos é que o Ministério da Administração 

Interna já deu dinheiro para projetos, no âmbito dos Contratos Locais de 

Segurança. Portanto, devem monitorizar esses mesmos programas, dar outro 

corpo àquilo que está a ser levado a cabo. A nossa opção seria protocolar com 

as Forças de Segurança mais meios para fazerem o seu trabalho. Foi isso que 

tentámos fazer no passado, foi isso que muitas Juntas de Freguesia de gestão 

Socialista também fizeram, e era isso que faríamos, no sentido de demonstrar 

às populações que estamos preocupados com a questão da segurança. Por 

isso tomámos opções claras, do ponto de vista político.    -----------------------------  

Não temos nada contra a videovigilância. Aliás, ela também constava do 

programa do Partido Socialista. Mas não éramos nós que iríamos decidir, era 

em colaboração com as Forças de Segurança. Hoje, se falarem com os 

responsáveis a este nível no concelho, eles podem dizer-vos o êxito que têm 

medidas destas implementadas em outros concelhos vizinhos. Como é óbvio, 

sempre em articulação com as Forças de Segurança e nos locais onde exista 

uma estratégia por parte do Ministério da Administração Interna.  -------------------  

Também achei curioso que, em matéria de intervenção social, o senhor 

Vereador Gonçalo Caroço tenha referido a ausência de uma estratégia do 

Governo, ou da Assembleia da República. Mas, senhor Vereador, quero dizer-

lhe que na área da coesão social tenho denotado uma ausência de estratégia 

desta administração, em matéria de ação social. Não só do ponto de vista do 

desmantelamento de alguns serviços públicos nesta área, como no 

afastamento de técnicos dos territórios, como na ausência de projetos de 

intervenção social. Por muito importantes que sejam as obras de reabilitação 

do parque habitacional, que defendo e aprovámos por maioria, as obras por si 

só nada dizem. Não vamos conseguir melhorar os processos de integração 

social, só porque pintamos as casas, algo mais a este nível é esperado.  ---------  

Senhor Vereador Gonçalo Caroço, dou-lhe o benefício da dúvida porque ainda 

não tem um mês com esta pasta, mas só não são milhares as pessoas que 

frequentam as duas Universidades Séniores no nosso concelho, herdadas pela 

gestão do Partido Socialista, porque não têm essa capacidade para milhares. 

Mas, aquilo que deixámos foi mais de meio milhar a frequentar a de Loures e a 

de Sacavém. Penso que é esse o número que se mantém até agora, dada a 

capacidade de acolhimento instalada por parte das Universidades Séniores.  

Corroboro o que senhor Vereador Nuno Dias já referiu, quanto à alteração que 
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levaram a cabo em março, provavelmente acompanhada pelo processo de 

alteração em termo de pastas, ao passar as Universidades Séniores do 

Departamento de Coesão Social e Habitação, onde sempre estiveram, para o 

Departamento de Educação. Penso que já é altura de voltar “à casa mãe”, 

porque é um projeto de intervenção social, pese embora tenham uma 

componente de educação ao longo da vida, não é um projeto educativo, nunca. 

Claramente deviam “dar a mão à palmatória” e reconhecer o que, de facto, é 

devido neste domínio.  ----------------------------------------------------------------------------  

Por último, mas não menos importante que tudo aquilo que já tive oportunidade 

de dizer, termino, reafirmando que este não é o Orçamento do Partido 

Socialista. Este é um Orçamento que resulta de uma oposição construtiva, que 

desde o primeiro ano do mandato anterior dissemos que iríamos fazer, e que 

reiterámos com a atual conjuntura. Desde o início dissemos o que 

pretendíamos, para chegar hoje a um processo de aprovação do Orçamento 

Municipal para o ano de dois mil e dezanove. Se calhar, ao contrário do Partido 

Social Democrata, aquilo que dissemos é que estaríamos atentos às principais 

preocupações da população, e sabemos quem pode ir ao encontro da 

satisfação dessas mesmas pretensões. Por isso, hoje estamos em condições 

de viabilizar este Orçamento Municipal, com a certeza, porém, de que em 

termos de Opções do Plano teríamos outras. Mas, outra coisa não seria de 

esperar de um Partido que não é o mesmo, que tem a sua ideologia política e 

que se apresentou com um programa eleitoral próprio.  --------------------------------  

Este não é um orçamento “amigo”, mas quem se apresentou com uma frase 

para tornar Loures um concelho mais amigo das famílias foi, efetivamente, o 

Partido Socialista e não o Partido Social Democrata, ou a Coligação 

Democrática Unitária.  ----------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, na 

anterior intervenção quando falei em milhares de alunos, referia-me ao futuro. 

Neste momento, os alunos das Academias dos Saberes são mil e duzentos, e 

vamos trabalhar, no futuro, para aumentar este número. Temos uma 

divergência relacionada com a integração da Academia dos saberes no 

Departamento de Educação, mas o futuro dirá o que nos reserva.  -----------------  

Relativamente à questão da falta de estratégia, e associá-la ao facto de 

estarem previstos planos estratégicos para dois mil e dezanove, tanto na área 
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da educação, como na área da habitação e de diagnóstico social, a verdade é 

que o Governo devia ter muito mais responsabilidades que aquelas que quer 

assumir. É isso que nos distingue. Estamos ao lado daqueles que podem ter a 

solução, trabalhando em conjunto com todos aqueles que têm competências. O 

Partido Socialista entende que o Governo se deve por de parte, deixar de estar 

presente, não criar as condições e que está tudo bem. Esta é uma divergência 

de fundo. Evidentemente que concordamos que o Município tem de estar do 

lado das soluções, e é isso que vai acontecer no ano de dois mil e dezanove.  -  

Ainda, sobre a questão de falta de estratégia, associá-la aos planos que vão 

ser aprovados em dois mil e dezanove, é errado. Os planos têm que existir, 

segundo a lei, o que não quer dizer que não tenhamos uma estratégia, porque 

ela existe, e vai ficar consolidada em dois mil e dezanove, conforme referi na 

minha primeira intervenção.  --------------------------------------------------------------------      

Quanto à questão dos pais nas escolas, sem dúvida que devem ser 

valorizados, mas resumir o papel dos pais e das associações de pais nas 

escolas às Atividades de Enriquecimento Curricular, é não saber qual o 

principal papel dos pais nas escolas. O principal papel dos pais nas escolas é 

fazer com que os seus filhos tenham as melhores condições nas escolas. Nós, 

cá estaremos para, em conjunto com as associações de pais, conseguir esse 

objetivo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Por último, as escolas com regime duplo são, ainda, um problema no nosso 

Município. No entanto, contamos resolver a situação em Frielas com a obra 

que está programada para este mandato e no Infantado, e com isso resolver 

também o problema da escola do Fanqueiro. Contamos resolver, também, o 

problema na Mealhada, ou pelo menos menorizá-lo, e ajudar a resolver o 

problema na escola das Sapateiras. Portanto, como pode ver, nesta área a 

nossa estratégia está bem definida, assim como quanto à necessidade de 

novas salas de ensino pré escolar na rede pública. Desde que assumimos a 

gestão da Câmara já foram criadas várias dezenas de salas, e continuaremos a 

criar mais, no futuro, com as obras que estão previstas. --------------------------------  

O senhor Vereador João Calado, referiu que estava um pouco assustado com 

o início da intervenção da senhora Vereadora Sónia Paixão, que depois 

concretizou dizendo que pensava que íamos ter aqui um problema que era não 

termos Orçamento. Isso demonstra que o Partido Social Democrata tem, ainda, 

alguma consciência dos problemas que se colocariam ao concelho, o facto de 
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não haver Orçamento. Infelizmente, essa consciência não foi suficiente para 

que o Partido Social Democrata pudesse perceber que numa negociação há 

situações que avançam, e outras que não avançam. Neste caso concreto, 

tínhamos todas as condições para que o Partido Social Democrata também 

pudesse viabilizar o Orçamento, e assim não ficaria assustado com o facto de 

podermos não ter Orçamento para o ano de dois mil e dezanove. Infelizmente 

tal não foi possível.  -------------------------------------------------------------------------------                    

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

O VEREADOR, SENHOR ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, o Plano 

Estratégico Educativo que consta nas Opções do Plano não é uma 

obrigatoriedade por lei. É uma opção do Município, e muito bem. Apesar de 

não estar no programa que a Coligação Democrática Unitária apresentou aos 

eleitores, está no programa do Partido Socialista. Portanto, só nos podemos 

congratular com esta medida, mas não é um imperativo legal e sim uma opção 

clara que aplaudimos.  ----------------------------------------------------------------------------  

A segunda nota está relacionada com a participação dos pais. Senhor 

Vereador, espero que os pais e as associações de pais nunca sejam um órgão 

reivindicativo, mas sim um órgão parceiro e ativo da escola, tal como são as 

Juntas de Freguesia e as Câmaras Municipais. Tenho orgulho em ter criado 

duas associações de pais, em ter pertencido e em ter sido dirigente de 

associações de pais durante muitos anos, e tenho orgulho em trabalhar com 

muitas associações de pais em duas escolas completamente diferentes. É um 

prazer e é uma das situações que mais me orgulha, o facto de ter trabalhado 

com associações de pais, numa ótica de crítica, mas colaborante.  -----------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora Sónia Paixão, a 

produção gráfica mais suportes informáticos tem um valor de duzentos e 

sessenta mil euros no nosso Orçamento, que se traduzem em menos de zero 

vírgula dois por cento deste orçamento. Claro que se a senhora Vereadora 

incluir a publicidade obrigatória, porque fazemos mais concursos para pessoal 

e para obras, é natural que tenhamos mais publicidade obrigatória. Não pode 

ser de outra maneira.  -----------------------------------------------------------------------------  

Quanto aos fundos comunitários, eles sempre existiram. Este Governo abriu 

algumas portas em programas operacionais, que não estavam abertas com o 
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Governo anterior, mas, no passado, também existiam fundos comunitários. 

Agora, é preciso salientar como os estamos a aproveitar.  -----------------------------  

Senhor Vereador João Calado, penso que as empresas se fixam no concelho 

por razões bem distintas do valor da Derrama, ou de outra medida desse 

género. O senhor Vereador referiu-se a um outro concelho, o de Sobral de 

Monte Agraço, onde porventura algumas empresas se fixaram agora. Sabe 

porquê? Porque estão na região centro para os fundos comunitários. É um 

facto. Nós, infelizmente, somos considerados ricos, e as nossas empresas não 

têm o mesmo apoio da chamada região centro.  ------------------------------------------  

Se o senhor Vereador estiver atento ao tecido económico do nosso concelho, 

verá que ele é muitíssimo pujante, com novas iniciativas e novas empresas a 

fixarem-se, ao contrário da ideia que nos atribuiu.  ---------------------------------------  

Relativamente à videovigilância, fico contente por o senhor Vereador ter 

apresentado uma posição um pouco diferente daquela que, no último ano, 

temos ouvido ao partido Social Democrata. Essa vertente não securitária que 

agora foi salientada pelo senhor Vereador João Calado, não tinha aparecido. 

Ainda só tinha aparecido a vertente securitária, sendo a opinião a de instalar a 

videovigilância nos bairros sociais. Essa era a ideia que, em outros momentos, 

aparecia nos debates da Câmara Municipal. Portanto, penso que é um avanço 

positivo da parte do Partido Social Democrata, bastante diferente do discurso 

que tivemos em outros momento sobre a videovigilância.  -----------------------------  

Finalmente, quero dizer que há um conjunto de medidas neste Orçamento que 

são novas, mas nenhuma é do Partido Social Democrata, porque se colocou 

fora deste Orçamento. Todas as medidas que estiveram em debate são todas 

apresentadas pelo Executivo da Coligação Democrática Unitária, porque o 

Partido Social Democrata entendeu estar contra este Orçamento. Naturalmente 

houve uma negociação com o Partido Socialista, e algumas medidas resultam 

da convergência entre estas duas bancadas. Do Partido Social Democrata não 

há nenhuma. Lamento, mas são todas da Coligação Democrática Unitária 

aquelas que o Partido Social Democrata entende, também, como suas.  ----------  

Finalmente quero agradecer, como já fizeram vários senhores Vereadores, ao 

trabalho de todos os que ajudaram a construir este Orçamento, em todas as 

Unidades Orgânicas, em particular ao Departamento Financeiro. É um 

documento que permite a análise das políticas do Município para o próximo 

ano, com dados suficientes e claramente apresentados para se proceder à sua 
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leitura, mesmo para quem tem menos especialização no Orçamento. É assim 

que queremos continuar, porque permite um debate em “terreno são” e com 

toda a informação.  --------------------------------------------------------------------------------  

Quero, ainda, valorizar um aspeto que por vezes tem merecido algumas 

críticas, quando é em sentido contrário, que é o facto de termos sabido, a partir 

do Executivo Municipal da Coligação Democrática Unitária, encontrar os pontos 

de diálogo para chegar a um consenso sobre este Orçamento. Penso que isso 

é um aspeto muito importante para a vida do nosso Município.  ----------------------           

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DO 

SENHOR VICE-PRESIDENTE E DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTIVERAM-E AS SENHORAS 

VEREADORAS E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIALISTA, E VOTARAM CONTRA A SENHORA VEREADORA E OS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. ---------------  

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

------------------------------- DECLARAÇÕES DE VOTO  ------------------------------------  

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: O Partido Socialista entende a 

participação na elaboração dos orçamentos municipais e grandes opções do 

plano como um momento de grande responsabilidade política.-----------------------  

Os cidadãos de Loures merecem que as forças partidárias olhem para a 

atividade municipal com responsabilidade e, sem perder o espírito crítico 

quanto às grandes opções políticas, concretizem propostas que melhorarão a 

gestão municipal e contribuirão decisivamente para a prestação de um melhor 

serviço aos cidadãos, fator essencial para a nossa atuação. --------------------------  

Importa também referir que as Juntas de Freguesia, sendo as primeiras 

entidades a dar resposta aos problemas, sendo os órgãos de administração 

pública mais próximos dos cidadãos e por conseguinte com um conhecimento 

mais concreto das carências do território, devem merecer uma atenção 

particular, traduzida em alterações de metodologia que representem avanços e 

melhorias, conferindo mais e melhores instrumentos de intervenção, bem como 

o conforto orçamental necessário a uma gestão correta, coerente e consistente. 
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A Câmara Municipal de Loures tem, ao longo dos anos, delegado 

competências nas Juntas de Freguesia, permitindo dessa forma uma resposta 

mais rápida e adequada aos problemas, uma gestão mais eficaz dos recursos 

públicos e uma maior eficiência nas operações. ------------------------------------------  

Este regime de delegação de competências, operado através dos Acordos de 

Execução e Contratos Interadministrativos, vem a merecer as alterações e 

adequações necessárias a uma permanente atualização, visando incorporar as 

alterações legislativas produzidas no decurso da sua vigência e acomodar as 

diversas consequências resultantes dessas alterações legislativas. ----------------  

Por conseguinte, e como resultado da sua exigência para inscrição neste 

orçamento, o Partido Socialista congratula-se com a revisão das verbas a 

transferir para as Juntas de Freguesia, no âmbito dos Acordos de Execução e 

Contratos Interadministrativos em vigor, e ainda com os 1,2 milhões de euros a 

alocar equitativamente a novos Contratos Interadministrativos a celebrar com 

estas entidades nos domínios das redes viárias, asfaltamentos, passeios e vias 

pedonais; parques infantis; requalificação de espaços verdes; requalificação de 

espaços de desporto e lazer e requalificação do espaço público, bem como o 

caminho para a delegação de competências em matéria de resíduos sólidos 

urbanos, especificamente relacionada com a recolha de monos, de forma a dar 

resposta a uma crescente preocupação das populações e a um latente 

problema de saúde pública, afetando às Juntas de Freguesia os meios 

adequados para o cumprimento deste serviço com a eficácia e eficiência 

adequadas ao exercício. -------------------------------------------------------------------------  

De congratular igualmente, e que alavanca em cerca de 23 milhões de euros o 

investimento municipal, está o acesso da Câmara Municipal de Loures a fundos 

comunitários, importante mecanismo de financiamento que foi aberto às 

autarquias locais por intervenção do atual Governo da República. ------------------  

Contudo, na globalidade, este não é o Orçamento do Partido Socialista porque 

não são elencadas neste documento soluções para os principais problemas do 

concelho, nomeadamente com: ----------------------------------------------------------------  

a. Mobilidade – apesar dos passos significativos dados pelo Governo 

nesta matéria, como é exemplo a criação do passe único 

metropolitano, outras importantes áreas não estão refletidas no 

Orçamento como são exemplos os investimentos na rede viária; ---------  
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b. Segurança – lamenta-se a falta de investimento municipal nesta área, 

onde as escassas verbas adstritas às rubricas afetas ao Contrato Local 

de Segurança e à Política Municipal refletem que estas não são 

prioridades desta administração. Estas são importantes áreas que vão 

ao encontro das necessidades das populações que não vêm assim 

nenhum impulso dado pelo presente Orçamento; ------------------------------  

c. Habitação – é com preocupação que não se vê refletida nenhuma 

opção estratégica nesta área, quer seja pela via de um programa de 

habitação para jovens, quer seja pela implementação de um programa 

de acesso a arrendamento acessível, ou por um programa que resolva 

de vez os problemas de bairros de barracas no concelho; ------------------  

Similarmente, a implementação de um mecanismo de participação dos 

cidadãos numa parte dos investimentos a efetuar pelo Município torna-se 

relevante na aproximação das populações aos documentos estratégicos 

municipais através da auscultação da sua pronúncia. Atendendo a que esta 

matéria foi aprovada na Câmara Municipal sob a forma de recomendação, o 

Partido Socialista estará atento aos passos seguintes a serem dados para a 

implementação deste instrumento, desejando que no 1.º trimestre do ano 2019 

sejam dados passos para a sua concretização e que no Orçamento Municipal 

2020 tenhamos uma verba afeta às escolhas dos munícipes. -------------------------  

Em suma, considerando o exposto, em conjugação com as decisões tomadas 

em matéria fiscal e face à ponderação entre as propostas do Partido Socialista 

que estão refletidas neste Orçamento e às preocupações manifestadas, o 

Partido Socialista decidiu, com responsabilidade, viabilizar o Orçamento 

Municipal para o ano 2019 e as Opções do Plano 2019-2022, mas sempre com 

o compromisso que estaremos atentos à implementação e execução destes 

documentos mas também os que serão propostos para o ano 2020, em que 

deverão estar refletidos a visão, planeamento e estratégia para o 

desenvolvimento do concelho de Loures. ---------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: Da análise efetuada à proposta a 

apresentar à Assembleia Municipal referente ao Orçamento de 2019 e Opções 

do Plano 2019/2022, da Câmara Municipal de Loures, salientam-se os 

seguintes factos:------------------------------------------------------------------------------------  
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• Dos 16 municípios existentes no distrito de Lisboa, só 5, cobram uma 

taxa de IMI superior à cobrada no concelho de Loures, apesar de no 

concelho de Loures, entre 2017 e 2018, a receita resultante deste 

imposto ter subido cerca de 1 milhão e 800 mil euros. O que tem 

induzido o PSD a defender uma descida do IMI em Loures, por forma 

aliviar a carga fiscal sobre as famílias que vivem em Loures, 

preconizando uma descida para 2019, de 0,38% para 0,375% do valor 

patrimonial dos imóveis, por forma a ter algum significado numa eventual 

melhoria da qualidade de vida das populações. A proposta de orçamento 

em análise apenas considera uma descida neste imposto de apenas 3 

milésimas, cujo impacto no “bolso” dos contribuintes que residem em 

Loures é praticamente insignificante; ------------------------------------------------  

• Dos 16 municípios existentes no distrito de Lisboa, só 7 aplicam a taxa 

máxima de IRS, como acontece em Loures, apesar de a receita da 

câmara de Loures com base neste imposto ter aumentado entre 2017 e 

2018 mais de 1 milhão de euros. Por esta razão, o PSD tem defendido e 

defende uma redução da taxa de IRS para o ano de 2019, na senda no 

mencionado no ponto anterior. No entanto, a proposta de orçamento 

para 2019, em análise, não considera qualquer redução neste imposto; -  

• Ao nível da Educação, a proposta de orçamento inclui medidas que não 

tratam com equidade os agregados familiares com crianças a frequentar 

os Jardins de Infância e escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico no 

concelho de Loures e outras cujo impacto fica muito aquém do que o 

PSD tem publicamente defendido perante os munícipes; ---------------------  

• A proposta de orçamento e opções do plano não incluem qualquer 

medida potenciadora do desenvolvimento económico no concelho de 

Loures, através das atividades económicas relacionadas com empresas 

de elevado valor acrescentado, com empresas nos setores do turismo e 

restauração, na horticultura e na vitivinicultura, apesar de as considerar 

estratégicas para o Desenvolvimento Económico e Turismo; ----------------  

• Ao nível do investimento não se vislumbram projetos ambiciosos com 

impacto direto na eficiência e eficácia da prestação do serviço público, 

potenciadores de redução dos custos exploração do município e 

consequente aumento da disponibilidade financeira para realização de 

investimentos determinantes para alcançar maior coesão social e 
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territorial, bem como modernidade no quotidiano das populações que 

residem no concelho; --------------------------------------------------------------------  

• Constata-se a ausência de projetos integrados em que se vislumbre um 

incremento significativo no rigor da gestão da “coisa pública” e para um 

incremento da transparência do relacionamento da Administração 

Pública Local com os cidadãos. -------------------------------------------------------  

Face aos factos acima apresentados, o PSD considera que se está perante 

uma proposta de orçamento que não é amiga dos cidadãos que residem no 

concelho de Loures, que não é amiga das empresas sedeadas no concelho de 

Loures, que não inclui medidas atrativas para a fixação de novas empresas no 

concelho de Loures e que não induz desenvolvimento económico do concelho 

que possa vir a contribuir de forma sustentável para a melhoria da qualidade de 

vida de todos aqueles que residem, estudam e trabalham em Loures. Nesta 

conformidade, convictos de que os Lourenses merecem mais e melhor, o PSD 

viu-se confrontado com a necessidade de manifestar o seu desagrado 

relativamente à forma preconizada pelo Executivo Camarário para a gestão do 

município no ano de 2019, votando contra a aprovação da proposta a 

apresentar à Assembleia Municipal referente ao Orçamento de 2019 e Opções 

do Plano 2019/2022, da Câmara Municipal de Loures.  ---------------------------------    

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

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

 PONTO TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 501/2018- SUBSCRITA 

PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A 

PROPOSTA A APRESENTAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL RELATIVA AO 

MAPA DE PESSOAL PARA 2019, DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES  -----  

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

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

A. O Mapa de Pessoal é um instrumento de gestão dos recursos humanos, 

regulado pela Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; ----------------------------------------------------------  

B. A proposta de Mapa de Pessoal tem em conta as atividades a desenvolver 

pelas unidades orgânicas e os recursos financeiros disponíveis; ---------------  

C. De acordo com o artigo 29.º da referida Lei, o Mapa de Pessoal contém a 

indicação do número de postos de trabalho necessários à prossecução das 
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atribuições do município, bem como, em anexo, os perfis de competências 

transversais aos cargos dirigentes e às carreiras gerais; --------------------------  

D. A caracterização dos postos de trabalho constantes do Mapa de Pessoal 

obedece ao disposto no referido artigo; ------------------------------------------------  

E. A distribuição dos postos de trabalho, segundo as diferentes modalidades 

de vinculação, encontra-se expressa da seguinte forma: --------------------------  
 

Vínculo de Emprego Público Não Ocupados Ocupados Total 

Designação em Comissão de Serviço 36 9 45 

Contrato de Trabalho por Tempo 
Indeterminado 672 2348 3020 

Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo 1 4 5 

Total 709 2361 3070 

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

Que a Câmara Municipal, de acordo com o estabelecido no artigo 29.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas, delibere submeter à Assembleia 

Municipal a aprovação do Mapa de Pessoal para 2019, em anexo à presente 

proposta e da qual faz parte integrante.(…) ------------------------------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, penso 

que a presente proposta é clara. Há um aumento de duzentos e trinta e cinco 

postos de trabalho para o ano de dois mil e dezanove, de modo a dar resposta 

às necessidades de reforço de recursos humanos que ainda mantemos na 

Câmara Municipal, e recorrer, também, à possibilidade de mobilidade 

intercarreiras, ou mobilidade de trabalhadores de outras entidades. Podemos, 

ainda, utilizar reservas de recrutamento e outros procedimentos concursais, 

alguns já se encontram abertos e outros podem vir a sê-lo, durante o ano de 

dois mil e dezanove.  ------------------------------------------------------------------------------  

Procuraremos consolidar as mobilidades existentes, através deste Quadro de 

Pessoal que permite, também, a evolução profissional em carreiras não gerais, 

em pluricategorias, e possibilita a abertura de procedimentos concursais de 
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promoção e de mudança de nível, caso tal seja decidido. Ou seja, pretendemos 

com este Quadro de Pessoal acautelar as progressões de alguns trabalhadores 

em carreiras específicas, e acautelar o reforço operacional da Câmara 

Municipal, durante o ano de dois mil e dezanove, que temos vindo a fazer nos 

últimos anos.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, quero 

felicitar o Departamento de Recursos Humanos pelo documento que nos 

apresentam, pela sua transparência e fácil leitura. Dessa mesma leitura 

conseguimos fazer a imediata ligação às unidades orgânicas, onde se verifica 

um aumento significativo do número de postos de trabalho, e há duas em que 

não temos grandes dúvidas. Ou seja, relativamente à Divisão de Atendimento, 

Informação e Comunicação e ao Departamento de Educação e, por aquilo que 

temos acompanhado, percebemos o porquê deste incremento. No entanto, 

gostaríamos de ter, igualmente, uma explicação quanto ao incremento que está 

previsto para o Departamento de Ambiente, com a colocação de trinta e oito 

novos postos de trabalho.  -----------------------------------------------------------------------     

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: O Departamento de Ambiente 

é um dos que vamos precisar de reforçar operacionalmente, durante o ano de 

dois mil e dezanove, nomeadamente, sapadores, jardineiros e outras áreas 

operacionais que necessitam de reforço, porque o incremento de parques 

municipais no nosso concelho implica mais meios e recursos humanos para dar 

resposta a essas necessidades.  --------------------------------------------------------------   

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM AS ABSTENÇÕES DAS SENHORAS VEREADORAS E DOS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA E DO PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRATA ---------------------------------------------------------------------------  

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

--- Eram doze horas e cinquenta e três minutos quando o Vereador, Sr. 

Vasco Touguinha, saiu definitivamente da reunião. ---------------------------------  

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

--- Eram doze horas e cinquenta e três minutos, quando a reunião foi 

interrompida, tendo recomeçado às treze horas e quinze minutos.  -----------  
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PONTO QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 502/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

ALTERAÇÃO AOS TARIFÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA, SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS, E DE GESTÃO DE 

RESIDUOS URBANOS E SERVIÇOS PRESTADOS, A VIGORAR EM 2019, 

DOS SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS 

MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS (SIMAR)---------------------------------------  

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

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

A.  Pelas deliberações das Câmaras Municipais de Loures e Odivelas, de 24 

de setembro de 2014, e deliberações das Assembleias Municipais de 

Loures e Odivelas, de 30 de setembro de 2014, foi aprovada a criação e o 

respetivo regulamento dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR); -------------------------  

B.  A proposta apresentada para o tarifário dos serviços prestados nas áreas 

de intervenção, para vigorar em 2019, se mantêm inalteradas as tarifas para 

o serviço de abastecimento de água, serviço de águas residuais e serviço 

de resíduos urbanos; -------------------------------------------------------------------------  

C. Com o atual panorama económico e financeiro das populações residentes 

nos concelhos de Loures e Odivelas e com o intuito de promover a 

universalidade do acesso aos serviços públicos essenciais, os SIMAR 

entendem manter uma maior amplitude no primeiro escalão de consumo da 

tarifa variável aplicável ao “tarifário social” para utilizadores domésticos dos 

serviços de abastecimento de água e serviço de águas residuais (até 

15m3/30 dias), bem como a isenção do pagamento das tarifas fixas destes 

serviços; ------------------------------------------------------------------------------------------  

D. É garantido o “tarifário familiar” constituído por escalões, com incremento da 

sua amplitude de acordo com a dimensão do agregado familiar; ----------------  

E. No cumprimento do imperativo legal, os SIMAR estão obrigados a repercutir 

no utilizador final a utilização dos custos com as Taxas de Recursos 

Hídricos de Água e Saneamento (TRH-A, TRH-S), e a Taxa de Gestão de 

Resíduos (TGR), cujo valor reverte como receita do Estado; ---------------------  

F. No cumprimento do Regulamento do Tarifário do Serviço de Gestão de 

Resíduos Urbanos e restantes recomendações da Entidade Reguladora, 

está prevista para os serviços de abastecimento de água, de águas 
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residuais e de resíduos urbanos uma tarifa social para os utilizadores não 

domésticos, que sejam pessoas coletivas e de declarada utilidade pública; --  

G. Relativamente ao tarifário de “Outros Serviços Prestados”, manter-se-ão 

inalterados os preços já praticados em 2018, incluindo-se ainda novos 

serviços no âmbito de projetos e ramais; -----------------------------------------------  

H. O Conselho de Administração dos SIMAR, na sua 25.ª reunião ordinária, 

realizada em 5 de novembro de 2018, deliberou submeter à aprovação das 

Câmaras Municipais de Loures e Odivelas a alteração ao tarifário dos 

Serviços de Abastecimento de Água, Saneamento de Águas Residuais, e 

de Gestão de Resíduos Urbanos e de Serviços Prestados para 2019, nos 

termos da sua proposta n.º 393/2018, (…).  -------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do disposto na alínea e) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

conjugado com o artigo 21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, aprovar a 

proposta de alteração ao Tarifário dos Serviços de Abastecimento de Água, 

Serviço de Águas Residuais e Serviço de Resíduos Urbanos e Serviços 

Prestados, para vigorar em 2019 dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas. ------------------------------------------  

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

 --- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a seguinte intervenção:  -  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, no 

fundamental, trata-se de três ou quatro questões: manter o tarifário geral sem 

atualizações, manter o tarifário social e o tarifário familiar que têm sido cada 

vez mais importantes, aumentado a sua abrangência, porque há mais pessoas 

a aderirem a eles. Trata, também, de cumprir as imposições da Entidade 

Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, que não são determinadas 

pelo Município, nem pelos SIMAR, em relação à cobrança de taxas 

relativamente às águas e aos resíduos urbanos.  -----------------------------------------  

Desde há vários anos, o Município e os SIMAR optavam por não cobrar a 

totalidade das taxas pagas a várias entidades, que eram recomendadas pela 

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos. Neste momento, 

trata-se de uma determinação impositiva, que gera, aliás, responsabilidade 

financeira se não for cumprida. Isto é, a Entidade Reguladora dos Serviços de 
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Águas e Resíduos impõe que se cobre a totalidade do que está prefigurado, 

não dando espaço a uma autonomia dos Municípios, para poderem abdicar de 

cobrar uma parte dessas taxas. Estas taxas revertem totalmente para 

entidades externas e não têm nenhum significado no funcionamento SIMAR, 

mas têm, naturalmente, de ser consideradas no tarifário dos SIMAR.   ------------  

Portanto, o resumo da proposta de tarifários é, essencialmente, a manutenção 

da generalidade das tarifas, a atualização destas taxas em função da 

determinação da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos e, 

também, o destaque para a manutenção do tarifário social e familiar.  -------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM AS ABSTENÇÕES DAS SENHORAS VEREADORAS E DOS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA E DO PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRATA  --------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SR. VASCO TOUGUINHA, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO  

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

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

 PONTO CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 503/2018 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A PROPOSTA A 

APRESENTAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL REFERENTE AOS 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2019, DOS SERVIÇOS 

INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 

LOURES E ODIVELAS (SIMAR) --------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), na sua 25.ª 

reunião ordinária, de 5 de novembro de 2018, deliberou aprovar os 

Documentos Previsionais para 2019, (…); ---------------------------------------------  

B. Nos termos legais, torna-se necessário que aqueles documentos sejam, 

também, objeto de deliberação pelas Câmaras e pelas Assembleias 

Municipais de Loures e Odivelas. ---------------------------------------------------------  

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

A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do 

artigo 33.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
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de 12 de setembro, aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal 

de Loures os Documentos Previsionais de 2019 dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 

Odivelas. (…)” ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, este é um 

Orçamento que procura continuar a dar resposta às contingências do aumento 

significativo das tarifas que nos são cobradas no fornecimento de água, no 

tratamento de águas residuais e na receção de resíduos. Desde há três anos 

que estas tarifas têm vindo a aumentar de forma substancial, mas esse 

aumento não tem sido seguido pelas atualizações do tarifário. Isto significa 

que, cada vez mais, é preciso o Orçamento encaixar um conjunto de verbas 

que com o mesmo consumo acabam por aumentar, por via da legislação em 

vigor que vem do Governo anterior, e se manteve com o atual. Portanto, essa é 

a contingência orçamental de maior significado no Orçamento dos SIMAR.  -----  

O Orçamento continua a dar prioridade ao investimento em redes de águas, 

para além do que já está configurado para dois mil e dezanove, e com a 

possibilidade de ser estendido, mediante determinadas condições de 

financiamento. Encontram-se terminados um conjunto de projetos que nos 

permitirão, nos próximos anos, se assim o entendermos, lançar mais um 

conjunto significativo de obras.  ----------------------------------------------------------------  

Nas redes de águas há uma obra de grande importância, que é a continuação 

do trabalho de rede de águas de Sacavém, bem como um conjunto de outras 

intervenções mais localizadas. Para além da renovação de toda a rede em 

baixa teremos, também, a construção de uma nova adutora a Sacavém, que é 

um dos problemas diagnosticados e que vai ser agora executada, e avança a 

primeira das três fases da renovação da rede de águas de Santo António dos 

Cavaleiros, que tem sido uma Freguesia particularmente fustigada por 

interrupções de abastecimento.    -------------------------------------------------------------   

Prossegue também o trabalho de combate às perdas de água, com particular 

destaque para a instalação de novos contadores, que permitem reduzir as 

perdas de água.  -----------------------------------------------------------------------------------  
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Quero destacar um investimento que continua a ser prioritário na capacidade 

de recolha de resíduos, designadamente, na aquisição de novos 

equipamentos, para procurar responder melhor a esta situação. No ponto 

seguinte, no Mapa de Pessoal, veremos que há, também, um reforço de 

pessoal nesta área.  -------------------------------------------------------------------------------    

Quero salientar a importância do que se tem vindo a fazer em matéria de 

atendimento comercial, em que teremos de continuar a investir, para dar 

melhor resposta e retomar os melhores padrões de desempenho. Por outro 

lado, mecanismos de gestão, como a telegestão, estão já finalizados, o que 

permite avançar para outros patamares no controle das perdas de água e na 

gestão da rede, com eventuais poupanças no futuro, em matéria de energia 

elétrica e de redução das perdas de água.  -------------------------------------------------  

Portanto, trata-se de um Orçamento condicionado por este aumento de custos 

que nos é imposto, mas que, ainda assim, procura responder às necessidades 

de investimento na recolha de resíduos, no atendimento comercial e, também, 

na renovação da rede de águas, tão importante para uma melhor capacidade 

de resposta no nosso concelho.  ---------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR ANTÓNIO MARCELINO: Sem procurar fazer o 

“remake” daquilo que foi a discussão no ano de dois mil e dezassete, em 

relação ao Orçamento dos SIMAR, quero relembrar alguns aspetos e os 

contributos que procuramos dar no sentido de melhorar a eficiência e a eficácia 

dos SIMAR.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Aquilo que constatámos nas Opções do Plano, numa leitura profunda que 

tentámos fazer, continuam a sustentar-se não numa visão estruturante e 

sustentada para os SIMAR, mas sim sustentada na tarefa. É um modelo 

opcional, que tem algumas coisas boas, mas que tem muitos 

constrangimentos. É um modelo “taylorista” que resolve a situação à peça, mas 

não tem uma visão integradora como seria pretendido, cada vez mais, numa 

empresa municipal da área do ambiente.  --------------------------------------------------  

Senhor Presidente, permita-me o seguinte apontamento: há algum tempo 

estiveram aqui os trabalhadores dos SIMAR, porque alegavam que alguém 

defendia a privatização. Assim, quero deixar duas notas, porque uma delas 

deixou-me indignado: nunca percebi a ideia da privatização, mas também não 

estou aqui há tanto tempo para perceber tudo, e não percebi a origem dessa 
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tentativa de privatizar os SIMAR. No entanto, há um aspeto que me fez 

recordar uma proposta que se encontra nas Opções do Plano, e que está 

relacionada com a formação.  ------------------------------------------------------------------  

Há algum tempo, numa das reuniões de Câmara, estiveram presentes os 

trabalhadores dos SIMAR, e as Vereadoras do Partido Socialista foram 

enxovalhadas. Certamente o senhor Presidente não se terá dado conta, 

porque, se assim fosse, penso que teria interferido. Mas, esta situação foi algo 

de que não me esqueço, e quero deixar esta referência. Eventualmente foi 

apenas uma pessoa, mas mesmo tendo sido apenas uma, vale a pena investir 

na formação e incluir nesta dimensão profissional e técnica a formação cívica, 

da qual faz parte o respeito pelos eleitos locais. ------------------------------------------  

Voltando às Opções do Plano, tal como referimos no ano passado, não sendo 

o modelo que protagonizaríamos, o modelo que nos é apresentado merece-nos 

alguma atenção. ------------------------------------------------------------------------------------  

Cada vez mais o ambiente, em particular para as Autarquias Locais e 

chegámos a esta conclusão à cerca de um ano, é uma preocupação para todos 

os Partidos aqui representados. Merece toda a nossa atenção, tendo em conta 

o “Core business” da empresa, relativamente ao fornecimento de água, ao 

tratamento de águas residuais e a recolha dos resíduos urbanos.  ------------------  

Há um aspeto que consideramos fundamental, e que não constatámos no 

preâmbulo das Opções do Plano, que é o serviço público. Em nenhum 

momento encontrámos as palavras “serviço público”, como uma das áreas de 

que a Autarquia não pode abdicar na questão do fornecimento de água e no 

tratamento dos resíduos.  ------------------------------------------------------------------------  

No ano passado também fizemos referência a um segundo aspeto, às "Smart 

Cities” e esperava, este ano, um documento diferente daquele que foi 

apresentado. Mas não, como o senhor Presidente acabou de referir, trata-se de 

um instrumento na continuidade daquilo que tem vindo a ser feito. 

Efetivamente, o processo da telegestão iniciado em dois mil e seis, e chamo a 

atenção para a “páginada internet” dos SIMAR, onde consta desde mil 

novecentos e noventa e cinco até dois mil e doze ou treze e, depois, há um 

hiato até dois mil e dezassete. Assim, sugeria que aquela “página” fosse 

atualizada, porque, certamente, os SIMAR fizeram alguma coisa nestes cinco 

anos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A questão da telegestão parece-nos algo que deve ser aprofundada, tal como a 

substituição de contadores, que tem consignada uma verba de quinhentos mil 

euros para investimento nesta área. Efetivamente, os contadores permitem 

uma monitorização das perdas de água, e é importante que esta situação seja 

levada a cabo, porque conheço esta realidade e a importância desses 

contadores para a redução das perdas de água.  -----------------------------------------  

Também não vislumbrámos, neste documento, nenhuma estratégia. Esta é 

uma palavra que utilizamos muito, mas quando passamos à parte operacional 

vimo-la muito pouco. Lembro-me da discussão que tivemos com o ex-Vereador    

António Pombinho, porque demos algumas sugestões no sentido de que uma 

das medidas fosse a instalação de contadores, que nos permitissem 

monitorizar os consumos de água em todos os edifícios públicos, e não apenas 

em alguns. Era um bom exemplo. Penso que esta situação está a ser levada a 

cabo nos espaços verdes que têm consumos significativos, e valia a pena 

pensarmos nisto numa estratégica a médio prazo, para combater as perdas de 

água. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por exemplo, dos dezasseis vírgula cinco milhões de euros consignados no 

Orçamento para a aquisição de água, se tivéssemos em conta os trinta e sete 

ou trinta e oito por cento, dados relativos ao ano de dois mil e dezassete, iria 

gerar uma poupança na ordem de seis ou sete milhões de euros. Era algo que 

valia a pena pensar, num plano estratégico a médio prazo, e que esses seis ou 

sete milhões de poupança em perda de água fosse direcionado para o 

investimento. Mas, se a poupança fosse de dez por cento, em um ou dois anos, 

teríamos uma redução de um vírgula seis milhões de euros. Portanto, não 

vislumbramos, também neste documento, uma maior eficiência na gestão.  -----  

Ainda não temos dados relativamente à eficácia das medidas que no ano 

passado foram apresentadas, e pelos indicadores apresentados no Orçamento 

parece induzir que o relatório dos SIMAR vai ser muito redundante, no sentido 

de não nos dar uma imagem muito clara daquilo que tem vindo a ser feito. 

Caso contrário, não haveria uma redução tão pouco significativa dos encargos 

com a aquisição de água.  -----------------------------------------------------------------------   

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, relativamente ao 

Orçamento dos SIMAR, a bancada do Partido Socialista quase todos os meses 
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traz à liça algumas questões que para nós são fundamentais, no que respeita à 

gestão dos SIMAR.  -------------------------------------------------------------------------------  

Aquilo que gostaríamos de ter visto neste Orçamento, tal como referiu o senhor 

Vereador António Marcelino, é a falta efetiva de uma visão estratégica daquilo 

que queremos e para quê. Passo a explicar: penso que seria importante 

pegarmos no Orçamento dos SIMAR e analisar se, de facto, aquilo que está 

apresentado resolve, pelo menos, o sinal mais básico ao nível de civilização e 

do século vinte e um.  -----------------------------------------------------------------------------  

Estive com atenção e não consegui descortinar, em parte alguma no 

Orçamento dos SIMAR, se calhar por falta de capacidade de análise minha, se 

com este Orçamento conseguimos, na área do saneamento básico, garantir os 

cem por cento. Ou seja, a totalidade da rede a nível do saneamento básico. Na 

análise que fiz ao documento, nos dados orçamentais, não consigo ter essa 

garantia. Relembro que existem localidades em Lousa e em Montemor que 

estão sem saneamento básico, há zonas em que parece que estamos, em 

pleno século vinte e um, no século dezassete. Penso que devíamos ponderar, 

e avaliar se não devíamos avançar primeiro para uma cobertura generalizada 

dos serviços de saneamento básico no concelho de Loures, que é algo que não 

consigo ver transmitido neste Orçamento.  -------------------------------------------------  

Quero referir, também, algumas notas, que julgo serem importantes para 

vermos o que estamos a discutir. Estamos a dizer que este ano o Orçamento 

dos SIMAR tem, no seu total de Orçamento que são oitenta e um milhões de 

euros grosso modo, destinado para investimento, apenas, onze por cento do 

valor orçamental. Apesar de querer ver os problemas resolvidos, onze por 

cento do valor global do Orçamento é insuficiente, para investir em tudo o que 

já foi referido pelo senhor Vereador António Marcelino, nomeadamente, as 

perdas água, que é aquele mecanismo onde muito rapidamente conseguíamos 

aferir e ter alguma poupança significativa que pudesse ser canalizada para o 

investimento. Um dos dados que era importante ser indexado às Opções do 

Plano é o ponto de situação, relativamente às perdas de água, em dois mil e 

dezoito, para podermos fazer uma análise estreita do Orçamento.  -----------------  

É do conhecimento comum de todas as bancadas, que temos um Aluguer 

Operacional de Veículos de seis, ou sete viaturas, que termina em dois mil e 

vinte e um. No entanto, não vejo essa situação aqui refletida, pelo menos a 

nível de valores. O senhor Presidente poderá dizer-me que estão no 
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Orçamento perto de quinhentos e cinquenta mil euros para a aquisição de 

viaturas este. Ora, este valor é manifestamente pouco para as necessidades 

que vamos ter, até dois mil e vinte e um. Não nos podemos enganar, porque a 

partir de dois mil e vinte um, das duas uma, ou renegociamos o Aluguer 

Operacional de Veículos em que as condições, na minha análise, não são as 

melhores para o Município, ou mantemos o que temos, a pagar o mesmo por 

viaturas velhas, ou então que se faça, efetivamente, um plano de investimentos 

para aquisição de viaturas.  Nas minhas contas os quinhentos e poucos mil 

euros, que se encontram consagrados no orçamento dará, talvez, para duas 

viaturas e meio, dependendo da tipologia da viatura.  -----------------------------------  

Este é um Orçamento que vejo com alguma dificuldade a nível de investimento 

e daquilo que é necessário fazer, porque diariamente nos debatemos com 

quebras de água e roturas. Portanto, penso que os onze por cento de 

investimento inscritos no Orçamento são manifestamente pouco, para 

satisfazer as necessidades de abastecimento e saneamento básico no 

concelho de Loures e no concelho de Odivelas.  ------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: No primeiro ponto da Ordem do Dia 

a bancada do Partido Social Democrata não esteve muito concordante com a 

bancada do Partido Socialista. Mas, nesta fase da discussão subscrevemos a 

generalidade daquilo que já foi aqui dito. No entanto, não queremos deixar de 

reforçar a necessidade de investimento na telegestão da rede. Não podemos 

deixar de reforçar esta situação, porque, há relativamente pouco tempo, li um 

estudo realizado pelos SIMAR, em que constavam números que nos devem 

fazer refletir. Ou seja, a água não faturada nos concelhos de Loures e Odivelas 

ultrapassava os dez milhões de euros, para um valor de água faturada que 

ronda os dezassete milhões de euros. Evidentemente que a água não faturada 

não são só roturas é, também, a água que é consumida nos serviços públicos. 

Mas, eventualmente, há aqui uma parcela significativa de água que não é 

faturada, e que resulta do facto de não existir uma gestão eficiente da rede, 

que poderia ser evitada aumentando a disponibilidade financeira dos SIMAR 

para fazer investimento.  -------------------------------------------------------------------------  

Por exemplo, num concelho vizinho, no concelho de Sintra, os SMAS têm uma 

gestão integrada na rede e os serviços completamente desmaterializados, não 
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circulando papel dentro dos SMAS, e este é o caminho que a bancada do 

Partido Social Democrata preconiza para os SIMAR de Loures e Odivelas.  -----   

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Todas as questões colocadas são 

muito relevantes. É evidente que a situação existente não satisfaz nenhum de 

nós, e há um esforço dos SIMAR para corresponderem ao conjunto de 

solicitações que estão em cima da mesa, de grande vastidão. Penso que não 

há nenhuma dúvida de que estamos a defender o serviço público, que os 

trabalhadores dos SIMAR todos os dias fazem um esforço para o defender, 

desempenhando o melhor que podem as suas tarefas. É esse formato que 

consta neste Orçamento.  ------------------------------------------------------------------------  

Em relação ao saneamento básico no próximo Orçamento, é verdade que não 

é visível no documento. No entanto, nas empreitadas mais genéricas para 

questões de saneamento e abastecimento de água, alguns dos lugares que 

ainda não têm ligação à rede vão ser contempladas. Penso que ainda não 

serão todas no ano de dois mil e dezanove, mas serão algumas contempladas. 

De qualquer maneira, na generalidade das situações temos que fazer alguma 

distinção, porque uma coisa é não existir a ligação à rede, outra coisa é não ter 

saneamento, porque muitas usam fossas séticas e dispõem dos serviços dos 

SIMAR para fazer a respetiva descarga. Mas sim, há lugares que ainda não 

estão ligados à rede e que o vão ser no próximo ano, outros terão de ficar para 

anos posteriores.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão do senhor Vereador António Marcelino, relativamente às 

poupanças, esta situação também está relacionada com outras questões 

colocadas sobre o investimento, que é o seguinte: o problema do Orçamento 

dos SIMAR é que uma parte significativa da sua despesa não só não é passível 

de poupança por medidas internas, como uma parte dessa despesa é imposta 

externamente. Por exemplo, para a compra de água, tratamento de esgotos 

nas Etars e entrega de resíduos urbanos, são mais de vinte e cinco milhões de 

euros de despesa. Se somarmos a este número vinte milhões de euros de 

despesa com pessoal, e todo o restante para o funcionamento dos SIMAR, 

como os combustíveis, a eletricidade, os seguros, a limpeza, a segurança e 

todo o que é indispensável para o seu funcionamento, o que sobra para 

investimento é pouco como referiu o senhor Vereador Nuno Dias.  -----------------  
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Não podemos fazer a comparação entre o Orçamento do SIMAR e o da 

Câmara Municipal, porque a rigidez de algumas das despesas dos SIMAR é 

em maior proporção que as da Câmara. Portanto, a situação é mais difícil de 

gerir, no sentido de gerar capacidade de investimento a partir do próprio 

Orçamento dos SIMAR.  -------------------------------------------------------------------------  

O ano passado foi o ano de maior investimento dos SIMAR dos últimos anos. 

Este ano também há bastante investimento em curso, e pretendemos que isso 

continue a aconteça nos próximos anos.  ---------------------------------------------------  

Senhores Vereadores, vamos ter que discutir esta questão, porque a 

velocidade a que o Orçamento dos SIMAR gera disponibilidade para 

investimento é muito inferior às necessidades reais de investimento, mesmo 

podendo haver melhor organização, porque durante muitos anos não houve 

grande investimento, sobretudo na rede de águas e de esgotos. Vamos ter que 

equacionar e discutir, a seu tempo, outras alternativas para esta situação, até 

porque, neste momento, temos uma situação que não tínhamos anteriormente, 

que são projetos prontos para executar, coisa que há uns anos não existia. 

Portanto, mesmo que houvesse verbas não havia projetos para executar. 

Agora essa situação não existe. Temos projetos para executar, prioridades 

definidas, e precisaríamos de ter maiores disponibilidades.  ---------------------------  

Quanto às viaturas, durante o ano de dois mil e dezanove iremos proceder a 

mais algumas aquisições, e vamos avaliar qual o seguimento, ou não, do 

conjunto de carros que temos no sistema de aluguer operacional de veículos. 

Naturalmente que não queremos carros muito velhos, e temos de avaliar o que 

é mais adequado para cada forma de obter os carros. Ou seja, em que 

tipologias é mais vantajoso comprar, em que tipologias é mais vantajoso e 

compatível com o alugar, ou outras soluções que possamos ter. Esse estudo 

vai realizar-se a tempo de podermos tomar decisões, que se reflitam em dois 

mil e vinte e um, atempadamente.  ------------------------------------------------------------  

Senhores Vereadores, quanto à questão da água não faturada, quando 

falamos de perdas de água, falamos em dois tipos: perdas reais e água não 

faturada propriamente dita. Isto é, água que sabemos que corre e é consumida, 

mas que por diversas razões não é faturada por insuficiência da faturação, ou 

porque são situações em que abdicamos de faturar por opção própria, ou 

porque são serviços públicos, mas esta é cada vez mais faturada. Nas perdas 
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de água reais, a situação deve-se ao facto da rede estar muito velha. Essa é a 

principal razão para as perdas. -----------------------------------------------------------------  

A instalação dos novos contadores irá melhorar muito esta situação, porque 

permitem uma faturação mais adequada, uma vez que há uma subfacturação 

dos contadores mais antigos. Sobretudo em alguns casos, porque podem 

acoplar mecanismos de telemetria, que nos permitam saber, ao minuto, o que 

está a acontecer em cada local. Portanto, estamos a trabalhar num projeto 

nesse sentido.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Deram-se, também, passos importantes na instalação de contadores nas zonas 

verdes. Aliás, se falarem com alguns Presidentes de Junta verão que 

começam, em alguns casos, a aparecer faturas que consideram exageradas 

em relação às estimativas que existiam. É um acerto que devemos fazer ao 

final de um ano de duração deste modelo, porque há faturas em que, 

claramente, o que se deteta é que há uma rotura em algum sítio e tem de ser 

procurada e resolvida. Mas, antes de instalarmos estes contadores não 

sabíamos disso e a água perdia-se. Assim, no próximo ano vamos, certamente, 

corrigir um conjunto dessas questões, e diminuir as perdas de água.  --------------  

É neste sentido que temos de trabalhar. É um percurso moroso e difícil, porque 

a maior parte destas medidas exigem fortíssimos investimentos, em particular a 

renovação das redes. Se há localidades em que uma vez por semana, por 

vezes mais, há cortes no abastecimento de água, roturas e água a perder-se, 

significa que temos de caminhar para eliminar essas perdas de água. Mas, isto 

só pode acontecer sobretudo com a renovação da rede, que é a maneira mais 

eficaz de atingir esse objetivo, mas é um investimento muito vultuoso.  ------------  

Portanto, o nosso propósito é defender o serviço público e encontrar as 

melhores formas para garantir os meios de que precisamos para cumprir esse 

serviço público, seja na área dos resíduos, seja na área das águas. Há, de 

facto, opções que temos de continuar a tomar nos próximos anos com grande 

racionalidade, tendo em conta a situação financeira dos SIMAR, que não 

tenderá a melhorar. Até dois mil e vinte vão continuar, de acordo com a lei, os 

aumentos do custo da água, do tratamento de esgotos e dos resíduos, 

dependendo depois do que for determinado pela Entidade Reguladora dos 

Serviços de Águas e Resíduos. Mas, todas as indicações vão no sentido de um 

aumento, também, da tarifa dos resíduos, o que vão continuar a condicionar o 

Orçamento dos SIMAR para os próximos anos.  ------------------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, é possível, com 

alguma exatidão, saber qual a percentagem de perdas de água atualmente no 

concelho? Isto é, o total da água que se perde e não é faturada.  -------------------  

Compreendo tudo o que referiu, e a bancada do Partido Socialista não diz que 

não é necessário criar investimento, mas há uma situação que temos de 

separar. Ou seja, só vamos conseguir fazer uma requalificação de toda a rede, 

se conseguirmos identificar onde vamos conseguir construir as nossas 

poupanças. Não podemos estar a perder num lado, e a pagar o mesmo bem 

que não é utilizável. Daí eu achar que é fundamental identificar primeiro o 

problema, que aparentemente está identificado, e que mecanismos vamos ter 

para o solucionar e resolver. É isto que está em causa.  -------------------------------  

Senhor Presidente, considero que o investimento de onze milhões de euros na 

rede, nos concelhos de Loures e Odivelas, é genuinamente curto. Mas, com os 

meios que temos, onde é que conseguimos ir reaver poupança? Só vejo um 

caso, que é quanto mais debelarmos as perdas de água, melhor vamos 

conseguir reorganizar a poupança. Mas, também compreendo o 

constrangimento, porque para debelar essas perdas de água é preciso investir. 

Portanto, tem de se criar algum equilíbrio, e dotar os SIMAR de mecanismos 

para que consiga resolver essa situação.  --------------------------------------------------  

Relativamente às viaturas fico a aguardar pela melhor solução, porque a 

dificuldade que notamos nesta situação é a exequibilidade do mesmo 

mecanismo. Pelas contas que fiz, aquilo que já pagámos em aluguer 

operacional de veículos já dava para pagar as viaturas. O que irá acontecer é 

que vai terminar o aluguer operacional de veículos, e as viaturas não são 

nossas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Quando me refiro a esta situação é sem qualquer tipo de leviandade, porque 

sabe que tenho dito aqui claramente que não sou contra a aquisição de 

serviços quando são efetivamente necessários. Mas, o que acontece é que 

estamos a externalizar quase tudo. Aliás, nas últimas reuniões de Câmara 

apresentei aqui dados relativamente a três meses, de maio a junho, e só em 

ajustes diretos foram perto de meio milhão de euros. Não sou contra esta 

situação quando há essa necessidade. Há uns que são contra e o fazem, mas 

eu não sou contra quando existe essa necessidade.  -----------------------------------  

Por exemplo, vejo que há uma diminuição no Plano Plurianual de Investimento 

para as águas residuais, de dezassete ponto sessenta e um por cento, 
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relativamente ao ano anterior, e nos resíduos urbanos de dez ponto vinte e oito 

por cento, passando de um milhão setecentos e quarenta e seis mil euros para 

um milhão quinhentos e cinquenta e seis mil euros. Ou seja, há muitas 

reduções em alguns serviços, e pode não ser a melhor solução. --------------------  

Portanto, temos o diagnóstico e devíamos batalhar e trabalhar muito mais as 

perdas de água, porque é onde podemos, com uma estratégia sustentada, 

planear algum tipo de investimento. Ou seja, só com uma redução significativa 

nas perdas conseguimos gerar a poupança de que necessitamos. ------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, grande 

parte do que pretendia dizer já foi referido pelo senhor Vereador Nuno Dias. 

Esta é uma preocupação de todos nós, por aquilo que conheço das forças 

políticas, e certamente estaremos preparados para encontrar uma solução a 

médio/longo prazo, que efetivamente se traduza na redução das perdas, na 

água não faturada e com isto trazer benefícios para os lourenses. Loures 

continua a ser um dos Municípios onde a água é mais cara, e esta situação 

certamente se traduziria, a média prazo, para uma redução substancial daquilo 

que as famílias pagam.  --------------------------------------------------------------------------  

Lamentamos que o documento, mais uma vez, não transpire as palavras que o 

senhor Presidente referiu. Efetivamente, é necessário mudar. O modelo de 

planeamento não é necessariamente o de uma autarquia, longe disso, porque 

os próprios privados que trabalham nesta área do ambiente dizem que a 

Administração Pública gere muito mal os problemas ambientais, e que são 

capazes de fazer melhor. Isto deixa-me preocupado, quando não damos 

evidências que o setor público pode, e deve melhorar, quer em termos de 

planeamento, quer em termos de modelo de gestão.  -----------------------------------  

Relativamente à despesa e ao investimento, já aqui foi debatido e subscrevo 

aquilo que foi referido pelo senhor Vereador Nuno Dias. Mas, com certeza há 

opções. Sabemos que nas despesas correntes as “gorduras” não são muitas, 

mas será possível melhorar, até porque houve alguma melhoria relativamente 

ao ano transato.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao investimento, a situação é a mesma, porque só o investimento pode 

garantir maior qualidade do serviço público no fornecimento de água, na 

recolha dos resíduos sólidos urbanos e na recolha de águas pluviais e dos 

afluentes.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
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O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, em primeiro lugar, 

quero dizer-lhe que a água em Loures não é das mais caras. Essa forma de ver 

o problema é com base numas médias aritméticas gerais, que englobam, 

também, as tarifas mais altas para os grandes consumidores. Se escalonarmos 

os primeiros escalões, de cinco e dez metros cúbicos, verá que estamos 

bastante abaixo da linha de água, em relação à maioria dos Municípios à nossa 

volta não temos essa posição, com algumas exceções. Criou-se esse mito, que 

não corresponde à realidade. Aliás, devo dizer que uma parte significativa das 

tarifas são cobradas para entregar a outros, como referi quando analisámos o 

tarifário. Brevemente procuraremos refletir isso na fatura, para todos saberem o 

que reverte para o funcionamento dos SIMAR, e o que é para entregar a outras 

entidades.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Concordo que é com investimento que se resolve o problema, os senhores 

Vereadores devem é dizer-me como é que aumentamos o investimento para 

fazer mais obra, que é indispensável para reduzir as perdas de água. Há 

opções para isso e, provavelmente, brevemente iremos discuti-las. Mas, o que 

se comprova é que estamos a defender o serviço público e que não fazemos a 

atualização da tarifa de acordo com os custos. Se tivéssemos refletido na 

fatura os aumentos da água de o tratamento dos resíduos, todos estes anos, 

ela seria bastante superior àquela que é nos dias de hoje. Portanto, o que o 

serviço público fez foi não refletir o aumento dos custos que lhe são impostos 

de fora, na fatura da população. Isso tem de ser salientado neste ponto.  ---------  

Penso que temos de encontrar soluções para aumentar o investimento, a partir 

do investimento dos SIMAR.  -------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão das perdas de água, brevemente iremos apresentar um 

relatório onde isso estará refletido, relativamente ao primeiro semestre. Haverá 

algum avanço, mas não de forma a ficarmos amplamente satisfeitos. De 

qualquer maneira, o modelo que é aplicado à questão das perdas de água é, 

no fundamental, feito por estimativa. Não estou a desvalorizar o problema, 

porque ele existe e é sério, mas nem sempre aquela grelha é a mais adequada 

para anualizarmos esta situação.  -------------------------------------------------------------  

Quanto às tarifas que nos são impostas estamos a procurar, com outros 

Municípios que têm o mesmo problema, encontrar uma plataforma 

reivindicativa que permita baixar estes custos. Não faz sentido que os 

Municípios que são fornecidos pela EPAL estejam com dificuldades financeiras 
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suportando o custo da água, e esta tenha anos em que tem mais de cinquenta 

milhões de euros de lucro. O que evidência a sua saúde financeira e que, o que 

em boa parte, é obtido pelo preço a que vendem a água aos Municípios à volta 

de Lisboa. Portanto, isso também tem de ser corrigido.  --------------------------------  

Também estamos a trabalhar para ter acesso, no futuro, ao Programa 

Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, na perspetiva 

de vir a ter algumas candidaturas a este programa. Esta é uma das formas de 

alavancar o investimento a partir do apoio a fundos comunitários, que até aqui 

não têm estado disponíveis para redes de águas. No entanto, é absolutamente 

essencial que isso aconteça, não só para o nosso Município, como para muitos 

Municípios, sobretudo nas Áreas Metropolitanas.  ----------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM AS ABSTENÇÕES DAS SENHORAS VEREADORAS E DOS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA E DO PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRATA  --------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SR. VASCO TOUGUINHA, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO  

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

------------------------------- DECLARAÇÃO DE VOTO  --------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Os Serviços Intermunicipalizados de 

Águas e Resíduos de Loures o Odivelas (SIMAR) desenvolvem a sua atuação 

nas áreas geográficas dos Municípios de Loures e Odivelas e são responsáveis 

pela distribuição domiciliária de água, pela construção, manutenção, 

conservação, controlo e gestão de sistemas de drenagem de águas residuais 

domésticas e pluviais, bem como pela recolha e transporte de resíduos 

urbanos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Estas tarefas são fundamentais, não só para satisfazer as necessidades 

básicas das populações ao nível do abastecimento de agua e saneamento 

básico, mas também para conferir uma melhor qualidade de vida suprimindo os 

impactos negativos criados pela deposição de resíduos domésticos ou 

industriais. --------------------------------------------------------------------------------------------  

O que a população, nomeadamente a residente no Município de Loures, tem 

vindo a sentir nos últimos tempos, é a de alguma insatisfação, provocada não 

só pela frequente interrupção do fornecimento de água em bastantes locais do 
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Concelho, mas também por uma deficiente prestação de serviços no âmbito da 

recolha dos resíduos domésticos praticamente em todo o território do 

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

Consideramos que existem problemas estruturais na estrutura dos Simar 

nomeadamente no que diz respeito aos recursos humanos, que comparando 

os dados entre 2013 e 2017, tiveram uma redução efetiva de 22 funcionários, 

redução essa que se nota no dia a dia da nossa população que de forma clara 

se traduz na falta de eficácia para a prestação do serviço de recolha de 

resíduos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, consideramos que o investimento previsto em 2018 é 

insuficiente para que seja possível uma efetiva melhoria na qualidade do 

serviço prestado pondo ainda em evidencia a incapacidade na resolução de um 

dos maiores e mais complexos problemas que existem na estrutura operacional 

dos SIMAR, as “perdas de água” ou “agua não faturada” que chegam a 

representar mais de 40% do volume de agua consumida nos concelhos de 

Loures e Odivelas. ---------------------------------------------------------------------------------  

Consideramos ainda que o excesso de recurso a serviços externos, mais de 

1.000.000€ em 2018, para a realização de tarefas tais como a recolha de 

resíduos, a lavagem de contentores ou a recolha de monos são uma solução 

paliativa pois não resolvem o problema, apenas adiam a sua solução. -------------  

Considerando que este orçamento não obstante o esforço feito no que 

concerne ao investimento preconizado para a rede de abastecimento de água, 

reduz os cuidados a ter com as águas residuais, bem como a recolha de 

resíduos urbanos, não poderá obter a nossa aprovação, pelo que merecerá a 

nossa abstenção. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 504/2018- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A PROPOSTA A 

APRESENTAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL RELATIVA AO MAPA DE 

PESSOAL PARA 2019, DOS SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE 

ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS (SIMAR) 

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

“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  
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A. A Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, prevê a existência de mapas de pessoal 

enquanto instrumento de gestão dos Serviços; --------------------------------------  

B. Nos termos do artigo 29.º em anexo ao citado diploma legal, os órgãos e 

serviços preveem anualmente o respetivo mapa de pessoal, tendo em 

conta as atividades, de natureza permanente ou temporária, a desenvolver 

durante a sua execução; --------------------------------------------------------------------  

C. O Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Águas 

e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), na sua 25.ª 

reunião ordinária, de 5 de novembro de 2018, deliberou aprovar a proposta 

do mapa de pessoal para 2019, de acordo com o estipulado no artigo 29.º 

do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 3.º da 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro.   ---------------------------------------  

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

Que, a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. ccc) do número 1 

do artigo 33.º, conjugado com a al. o) do n.º 1 do artigo 25.º ambos do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal o Mapa de Pessoal dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, para o ano de 2019, aprovado 

pelo Conselho de Administração daquela entidade, em 5 de novembro de 2018. 

(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, chamo a 

atenção para dois aspetos fundamentais: o reforço na área dos resíduos 

urbanos, em que precisamos de continuar a recompor a nossa capacidade em 

termos de recursos humanos e, também, numa outra escala na área do 

atendimento comercial, no sentido de garantir uma melhor capacidade de 

resposta no atendimento. ------------------------------------------------------------------------   

São estes os destaques desta proposta do Mapa de Pessoal.  -----------------------  

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, já no ano 

passado tínhamos deixado a sugestão para que os SIMAR adotassem o 

modelo da Câmara Municipal na elaboração do Mapa de Pessoal. Mais uma 
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vez verifico que não foi adotado o mesmo modelo, porque a apresentação que 

é tida para o Mapa de Pessoal dos SIMAR não é tão fácil, nem tão intuitiva, 

quanto o documento da Câmara Municipal. O que nos leva a analisar todas as 

tabelas, para chegar à perceção do referido anteriormente pelo senhor 

Presidente. Portanto, reiteramos esta nossa solicitação.  ------------------------------  

O Mapa de Pessoal, na sua última página, pretende fazer a síntese do total dos 

postos de trabalho, com várias parcelas, e penso que o seu somatório não está 

correto.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Uma das áreas que também se vê reforçada, nada temos a obstar quando às 

outras opções, nomeadamente, para o Departamento de Exploração de Água, 

para os Resíduos Urbanos e Apoio Logístico, para o Departamento 

Administrativo e Financeiro e para o Departamento Comercial. No entanto, para 

o Diretor Delegado, há um incremento de mais oito novos postos de trabalho. 

Corresponde a algum lapso, ou é, efetivamente, assim?  ------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, em relação à 

discrepância dos números, no somatório da última página, é porque os 

dirigentes não são contabilizados nessa conta final.  ------------------------------------  

Quanto às questões que a senhora Vereadora designou de Diretor Delegado, 

são as áreas que se encontram na responsabilidade direta do Diretor 

Delegado, fora dos Departamentos. Portanto, são um conjunto de reforços 

relacionados com a área do Gabinete de Informática, com a Divisão de 

Laboratório, o Gabinete de Comunicação, o Gabinete de Controle de Gestão e 

o Gabinete de Estudos e Projetos. São áreas que se encontram na alçada do 

Diretor Delegado e, em várias dessas unidades, há reforço de pessoal técnico 

e técnicos superiores. Alguns por razões de aposentação em breve, outros 

para reforçar, por exemplo, a Divisão de Estudos e Projetos com maior 

capacidade técnica para elaborar estudos e projetos. Assim como na Divisão 

de Laboratório, onde há, também, abertura de novos lugares, para reforçar e 

suprir carências que ali existem. No fundamental, os reforços são na Divisão de 

Laboratório, no Gabinete de Estudos e Projetos e no Gabinete de Controle de 

Gestão.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, termino 

reiterando o pedido que já efetuámos no ano passado. Aliás, a proposta de 
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deliberação apresentada pela Câmara, comparativamente com aquela que 

subscreve relativamente aos SIMAR, é diferenciadora. A da Câmara Municipal 

apresenta um quadro síntese, que responderia à questão que coloquei, se 

houvesse esse mesmo quadro.  ---------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, está registada a 

sua questão, e vamos tentar que no próximo ano o documento se apresente de 

forma diferente.  ------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM AS ABSTENÇÕES DAS SENHORAS VEREADORAS E DOS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA -----------------------------  

O VEREADOR, SR. VASCO TOUGUINHA, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO 

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

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

 PONTO SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 505/2018 - SUBSCRITA 

PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A ADMISSÃO 

DE 75 TRABALHADORES PARA CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO DE 

EMPREGO PÚBLICO, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM 

FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, POR UTILIZAÇÃO DA 

RESERVA DE RECRUTAMENTO -------------------------------------------------------------   

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

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

A. Por deliberação tomada na 2.ª reunião extraordinária da Câmara 

Municipal, realizada em 12 de dezembro de 2017, e na 1.ª e 2.ª reuniões 

da 5.ª sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizadas em 21 e 28 

de dezembro de 2017, respetivamente, foram aprovados o Orçamento 

Municipal e o Mapa de Pessoal para o ano de 2018; ----------------------------  

B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não ocupados postos de trabalho 

na categoria de Assistente Operacional da carreira geral de Assistente 

Operacional; ---------------------------------------------------------------------------------  

C. Em resultado do procedimento concursal para constituição de reserva de 

recrutamento para a carreira de Assistente Operacional, aprovado por 

deliberação da Câmara Municipal de Loures, na 7.ª reunião ordinária da 

Câmara Municipal de Loures, realizada em 31 de janeiro de 2018 e 
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publicado em Diário da Republica, 2.ª série, n.º 68, de 6 de abril de 2018, 

Aviso n.º 4609/2018, foi constituída reserva de recrutamento interna; ------  

D. Nos termos do disposto no artigo 30.º, da Lei Geral de Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o 

órgão ou serviço pode promover o recrutamento de trabalhadores 

necessários ao preenchimento dos postos de trabalho previstos no 

Mapa de Pessoal; -------------------------------------------------------------------------  

E. O montante máximo a afetar ao recrutamento de trabalhadores 

necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados 

no Mapa de Pessoal foi aprovado pela Câmara Municipal de Loures e 

inscrito na classificação económica do orçamento municipal 01.01.04.04 

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

F. Existe relevante interesse público no recrutamento de Assistentes 

Operacionais para o exercício de funções nos estabelecimentos de 

ensino do concelho, atendendo a situações de absentismo prolongado e 

de restrições médicas graves nas unidades educativas concelhias, que 

colocam em causa o eficiente funcionamento dos serviços e valências, 

bem como à saída de trabalhadores, por motivos de aposentação, 

mobilidades internas, procedimentos concursais e licenças sem 

remuneração superiores a 12 meses. -----------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo 

com o estabelecido no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, delibere aprovar a admissão de 75 trabalhadores para constituição 

de vínculo de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado, por utilização da reserva de 

recrutamento interna do procedimento concursal publicado em Diário da 

Republica, 2.ª série, n.º 68, de 6 de abril de 2018, Aviso n.º 4609/2018, a afetar 

ao Departamento de Educação para exercício de funções nos 

estabelecimentos de ensino do concelho. (…)” --------------------------------------------  

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

 --- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a seguinte intervenção:  -  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, desta 

forma, sendo aprovada hoje esta proposta, estamos em condições, a partir do 
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dia um de dezembro, de começar a ultrapassar alguns problemas nas escolas 

com a falta de assistentes operacionais.  ---------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SR. VASCO TOUGUINHA, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO 

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

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

PONTO OITO - REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DE MANDATO 

APRESENTADO PELO SENHOR VEREADOR GONÇALO CAROÇO, COM O 

REGISTO DE ENTRADA E/110930/2018, DE 2018.11.08 -----------------------------  

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

“Face ao disposto na alínea q) do nº. 1 do artigo 5.º do Estatuto dos Eleitos 

Locais (Lei n.º 29/87, de 30 de junho, na sua versão atualizada), e com vista ao 

exercício do direito à licença parental partilhada, prevista no artigo 40.º do 

Código do trabalho, vem o signatário requerer a suspensão do mandato, ao 

abrigo da alínea b) do n.º 3 do artigo 77.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

na sua versão atualizada. ------------------------------------------------------------------------  

A referida licença tem início a 16 de novembro do corrente ano – por um prazo 

de 30 dias (terminando no dia 15 de dezembro de 2018)” ------------------------------  

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

 --- Sobre este ponto foi proferida a seguinte intervenção:  ------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, quero 

referir duas situações: a primeira, desde já peço desculpa ao senhor Presidente 

e aos senhores Vereadores, que nada têm a ver com esta situação que vou 

colocar, e que foi a utilização desta minha suspensão de mandato, para tentar, 

de alguma forma, fazer crer que havia um problema na Coligação Democrática 

Unitária, no Executivo da Câmara Municipal, através das redes sociais. 

Portanto, já estamos habituados à desinformação e à utilização deste tipo de 

truques, mas estamos a tratar de um direito que deve ser sagrado e inalienável 

de todos os trabalhadores, que é a questão da licença parental partilhada. É 

esta situação que se encontra nesta suspensão de mandato apresentada por 

mim, e por isso faço esta intervenção, porque, de facto, não pode valer tudo. 

Penso que todos os que se encontram nesta Câmara estão de acordo que este 
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é um direito que tem de ser cada vez mais defendido, até porque, infelizmente, 

há milhares de trabalhadores que não têm a possibilidade de utilizarem este 

direito, devido a vários fatores que também são conhecidos. -------------------------  

Portanto, esta é a principal razão para fazer este alerta, porque não podia 

deixar de o fazer e, como referi no início, peço desculpa ao senhor Presidente 

e aos senhores Vereadores que nada têm a ver com esta situação que estou a 

colocar.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

A segunda questão é que não são só esses milhares de trabalhadores que 

continuam a não poder usufruir desse direito, por várias razões, porque os 

Vereadores também correm esse risco, razão pela qual estou na “vossa mão”. 

O que não deixa de ser estranho, porque sendo um direito inalienável, para os 

eleitos tem de haver uma votação, podendo correr o risco de não ser dado 

provimento a este requerimento, e não ter direito à minha licença parental 

partilhada. Estou certo que não é isso que irá acontecer, mas não podia deixar 

de registar esta contradição.  -------------------------------------------------------------------  

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

--- O REQUERIMENTO FOI DEFERIDO POR UNANIMIDADE -----------------------  

O VEREADOR, SR. VASCO TOUGUINHA, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO 

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

 INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ---------------------------------------------------------------  

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

--- A Sra. Maria de Fátima Amaral, trabalhadora dos SIMAR, em nome do 

ATAL, congratulou-se pela aprovação do Orçamento e do Mapa de Pessoal da 

Câmara Municipal e, em particular, com a aprovação do Orçamento e do Mapa 

de Pessoal dos SIMAR. --------------------------------------------------------------------------  

Referiu a importância de existir um clima de estabilidade nos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e de 

Odivelas, que constituiu um fator de grande apreensão e de instabilidade para 

os trabalhadores aquilo que aconteceu no ano passado. Espera que estes 

documentos sejam, de igual modo, aprovados nos restantes órgãos onde falta 

a sua aprovação, quer na Assembleia Municipal de Loures, quer Câmara 

Municipal e Assembleia Municipal de Odivelas.  ------------------------------------------  

Referiu que estes documentos expressam, para os trabalhadores, a vontade 

das administrações em prosseguir com esta grande organização de serviço 

público, a maior, em todo o País, de águas, saneamento e resíduos. 
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Mencionou que, tal como referiu o senhor Presidente na apresentação da 

proposta de Orçamento dos SIMAR, não se pode olhar para este documento 

como se olha para o Orçamento de uma Câmara Municipal, seja ela qual for. 

Referiu, ainda, que esta é uma organização operacional, de prestação de 

serviço em áreas fundamentais para a vida das populações, e em áreas onde 

não há, nunca, investimento zero, porque há outros fatores importantes para 

serem avaliados e considerados.  -------------------------------------------------------------  

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

--- O senhor Presidente referiu a importância da aprovação destes documentos, 

procedidos de um vivo debate, o que foi salutar, porque não estiveram de 

acordo em todos os aspetos, mas que, apesar de tudo houve uma ampla 

convergência, que é de salientar.  -------------------------------------------------------------  

Espera que os documentos tenham, agora, uma continuidade daquilo que 

aconteceu hoje. No caso do Município de Loures a aprovação pela Assembleia 

Municipal, e no Município de Odivelas pela Câmara e Assembleia Municipal, 

para que o Exercício de dois mil e dezanove seja tranquilo e em pleno, tendo 

em conta os fortes desafios que têm pela frente.  -----------------------------------------  

Referiu, também, que conta com os trabalhadores dos SIMAR e da Câmara 

Municipal, sem os quais não seria possível concretizar nenhum dos objetivos.  -  

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

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

--- 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”, com exceção dos documentos 

a seguir identificados, que ficam arquivados, em suporte de papel, junto às 

propostas, em pasta anexa ao Livro de Atas: ----------------------------------------------  

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

- Proposta de Deliberação n.º 500/2018 – Orçamento de 2019 e Opções do 

plano 2019-2022, da Câmara Municipal de Loures; --------------------------------------  

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

- Proposta de Deliberação n.º 503/2018 – Documentos Previsionais para 2019 

dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de 

Loures e Odivelas; ---------------------------------------------------------------------------------  
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 --- 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 catorze horas e dez minutos quando foram encerrados os trabalhos 

constantes da Ordem do Dia, nos termos que ficam descritos. -----------------------  

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

--- A Reunião foi secretariada pelo Diretor do Departamento de Gestão e 

Modernização Administrativa.  ------------------------------------------------------------------  

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

--- A PRESENTE ATA FOI APROVADA POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR 

UNANIMIDADE, NA REUNIÃO DE DOIS MIL E DEZOITO, DEZEMBRO, 

DEZANOVE, NÃO TENDO PARTICIPADO NA VOTAÇÃO AS VEREADORAS, 

SRAS MARIA RITA COLAÇO LEÃO E IVOME DE FÁTIMA DA CUNHA 

GONÇALVES, 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,  

 

 


