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-------------------------------------- MANDATO 2021-2025  --------------------------------  
------------------------------------- ATA DA 13ª. REUNIÃO ORDINÁRIA  
------------------------------------- DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES,  
------------------------------------- REALIZADA EM 2022-03-30 NO PALÁCIO 

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

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

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

quarenta e cinco minutos, com a presença inicial da senhora Vice-Presidente, 

das senhoras Vereadoras e dos senhores Vereadores: ---------------------------------   

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

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

---- ANABELA DE OLIVEIRA FELICIANO E PACHECO  -------------------------------  

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

---- NELSON CÉSAR GONÇALVES BATISTA  --------------------------------------------  

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

---- PAULA ALEXANDRA FLORA DA COSTA MAGALHÃES BERNARDO -------  

---- PAULO JORGE PITEIRA LEÃO ----------------------------------------------------------  

---- VASCO ANTÓNIO PINHÃO RAMOS TELES TOUGUINHA  ---------------------  

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

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

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

PONTO UM - Foi verificada a ausência do Sr. Vereador Bruno Miguel de 

Oliveira Nunes, conforme comunicado pelo Sr. Presidente, e justificada a 

referida falta à presente reunião. --------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

dois, março, vinte e oito, que registava um total de disponibilidades para o dia 

seguinte no montante de sete milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, 

trezentos e cinco euro e quinze cêntimo. ----------------------------------------------------  
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--- Da Ordem do Dia previamente distribuída constavam os assuntos seguintes:  

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

PONTO 1. ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

--------------- DE LOURES, REALIZADA EM 2022.02.16 -------------------------------  

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

PONTO 2. ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

--------------- DE LOURES, REALIZADA EM 2022.03.02 -------------------------------  

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

PONTO 3. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 165/2022- SUBSCRITA 

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

--------------- RATIFICAÇÃO: - DO PROJETO DE DECISÃO DE 

--------------- ADJUDICAÇÃO; DO ATO DE APROVAÇÃO DA MINUTA DO  

--------------- CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS  

--------------- NATURAL PARA O MUNICÍPIO DE LOURES ---------------------------  

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

PONTO 4.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 166/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- RATIFICAÇÃO DA APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL, DA  

--------------- ADJUDICAÇÃO E A MINUTA DO CONTRATO REFERENTE À  

--------------- EMPREITADA DE “CONSOLIDAÇÃO DE TALUDES NA RIBEIRA  

--------------- DA PÓVOA” (PROCº Nº 51/DA) ---------------------------------------------  

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

PONTO 5. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 167/2022- SUBSCRITA 

--------------- PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR E  

--------------- SUBMETER A DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A  

--------------- PROPOSTA RELATIVA À ADJUDICAÇÃO NO ÂMBITO DO  

--------------- PROCEDIMENTO DE CONSULTA DESENVOLVIDO PARA  

--------------- CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO -----------  

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

PONTO 6. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 168/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- ADJUDICAÇÃO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

--------------- DE REVISÃO OFICIAL DE CONTAS/AUDITORIA EXTERNA ÀS  
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--------------- CONTAS INDIVIDUAIS E ÀS CONTAS CONSOLIDADAS DO  

--------------- MUNICÍPIO DE LOURES E SERVIÇOS  

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

--------------- MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS E A MINUTA DO  

--------------- CONTRATO; - A DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE  

--------------- ADMINISTRAÇÃO DOS SIMAR DE 24 DE MARÇO DE 2022;  -  

--------------- SUBMETER A DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A  

--------------- PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DO AUDITOR EXTERNO -------------  

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

PONTO 7. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 169/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- EXECUÇÃO DE SENTENÇA NO ÂMBITO DO PROCESSO  

--------------- JUDICIAL Nº 1884/15-3 BELSB - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO  

--------------- DO CIRCULO DE LISBOA - “CONSTRUÇÃO CIVIL,  

--------------- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MECÂNICAS E ARRANJOS  

--------------- EXTERIORES PARA SUBSTITUIÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA  

--------------- EB 2,3 JOÃO VILLARET – LOURES” --------------------------------------  

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

PONTO 8. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 170/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA  

--------------- ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS PARA ESTUDOS E GESTÃO  

--------------- DA ÁGUA (AMEGA) -------------------------------------------------------------  

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

PONTO 9. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 171/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA 

--------------- ÁGUAS DO TEJO ATLÂNTICO, SA ----------------------------------------  

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

PONTO 10. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 172/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- AUTORIZAÇÃO DA DESPESA; - O INÍCIO, TIPO E PEÇAS DO  

--------------- PROCEDIMENTO; - PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE  
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--------------- LIMPEZA PARA OS SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE 

--------------- ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E  

--------------- ODIVELAS (SIMAR) - CONCURSO PÚBLICO N.º 4/2022) ----------  

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

PONTO 11. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 173/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO  

--------------- DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO  

--------------- DESPORTIVO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA  

--------------- IRIA DE AZÓIA, À SOCIEDADE RECREATIVA MUSICAL 1º DE  

--------------- AGOSTO SANTA IRIENSE ---------------------------------------------------  

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

PONTO 12. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 174/2022 - SUBSCRITA  

--------------- PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO  

--------------- DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO CINETEATRO DE  

--------------- LOURES À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS  

--------------- VOLUNTÁRIOS DE LOURES PARA REALIZAÇÃO DE  

--------------- ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ----------------------------------------  

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

PONTO 13. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 175/2022 - SUBSCRITA  

--------------- PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO  

--------------- DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO CINETEATRO DE  

--------------- LOURES À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS  

--------------- VOLUNTÁRIOS DE LOURES PARA REALIZAÇÃO DE  

--------------- AUDIÇÕES NO ÂMBITO DA ESCOLA DE MÚSICA -------------------  

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

PONTO 14. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 176/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELA SRA. VICE-PRESIDENTE PARA APROVAR AS NORMAS  

--------------- DE PARTICIPAÇÃO NA 2ª EDIÇÃO DO PRÉMIO  

--------------- INTERNACIONAL DE COMPOSIÇÃO DE CLARINETE SOLO E  

--------------- BANDA FILARMÓNICA --------------------------------------------------------  

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

PONTO 15. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 177/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O QUADRO  
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--------------- NORMATIVO E O CALENDÁRIO DE PROVAS DO 26º TROFÉU  

--------------- "LOURES ATLETA JOVEM" --------------------------------------------------  

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

PONTO 16. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 178/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O ACORDO  

--------------- DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE  

--------------- LOURES E A PORTUGAL ATIVO – ASSOCIAÇÃO DE CLUBES  

--------------- DE FITNESS E SAÚDE --------------------------------------------------------  

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

PONTO 17. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 179/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR: - A MINUTA  

--------------- DO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO  

--------------- DESPORTIVO; - O ORGANOGRAMA DAS PONDERAÇÕES; - 

--------------- AS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO E CRITÉRIOS DE APOIO; - O  

--------------- FORMULÁRIO E FICHA DE AVALIAÇÃO DE CANDIDATURA NO  

--------------- ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS DESPORTO EM LOURES --------  

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

PONTO 18. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 180/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O ACORDO  

--------------- DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE  

--------------- LOURES E A COOPERATIVA DA REDE PORTUGUESA DE  

--------------- CIDADES INTERCULTURAIS ------------------------------------------------  

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

PONTO 19. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 181/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A  

--------------- CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA ENTRE O  

--------------- MUNICIPIO DE LOURES E A FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL  

--------------- DE NOSSA SENHORA DA PURIFICAÇÃO DE SACAVÉM ----------  

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

PONTO 20. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 182/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELA SRA. VICE-PRESIDENTE PARA APROVAR, NO ÂMBITO  

--------------- DO APOIO CONCEDIDO PARA A RETOMA DA ATIVIDADE, O  

--------------- ALARGAMENTO DO PRAZO PARA A CONCRETIZAÇÃO DAS  
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--------------- AÇÕES PROPOSTAS E ENTREGA DOS RESPETIVOS  

--------------- COMPROVATIVOS DE DESPESA, PELAS ASSOCIAÇÕES  

--------------- CONCELHIAS ATÉ 30 DE JUNHO DE 2022 -----------------------------  

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

PONTO 21. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 183/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A  

--------------- ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA  

--------------- OCUPAÇÃO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DA  

--------------- CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR, PARA CONSTITUIÇÃO  

--------------- DE VINCULO DE EMPREGO PÚBLICO, NA MODALIDADE DE  

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

--------------- TEMPO INDETERMINADO ---------------------------------------------------  

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

PONTO 22. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 184/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A  

--------------- ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO TITULADA PELO  

--------------- ALVARÁ Nº. 04/2008, QUE INCIDE SOBRE O LOTE 2, NO  

--------------- BAIRRO DA FIGUEIRA, BOBADELA, UNIÃO DAS FREGUESIAS  

--------------- DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO TALHA E BOBADELA  

--------------- (PROC.º Nº 66.441/URB_LA_L – MARIA ROSÁRIO PINTO  

--------------- SERRALHA) -----------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 23. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 185/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A  

--------------- ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO TITULADA PELO  

--------------- ALVARÁ Nº. 07/2008, NA RUA JOAQUIM PIRES JORGE –  

--------------- LOTES 3 E 4, BAIRRO DOS MACHADOS, NA FREGUESIA DE  

--------------- UNHOS (PROC.º Nº 68.649/URB_L_L – LUIS MIGUEL ÂNGELO)  

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

PONTO 24. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 186/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A  

--------------- ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO TITULADA PELO  

--------------- ALVARÁ Nº. 10/2003, NA RUA ÁLVARO BARREIRINHAS  
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--------------- CUNHAL, PINHEIRO DE LOURES, NA FREGUESIA DE  

--------------- LOURES (PROC.º Nº 70.788/URB_L_L /2021 – FEBIM –  

--------------- PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A) --------------------------------------------  

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

PONTO 25. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 187/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR: - A  

--------------- ALTERAÇÃO AO POLÍGONO AUGI; - O PROJETO DE  

--------------- RECONVERSÃO NA MODALIDADE DE OPERAÇÃO DE  

--------------- LOTEAMENTO E RESPETIVAS CONDIÇÕES; - AS  

--------------- CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE  

--------------- INFRAESTRUTURAS URBANISTICAS E DA EXECUÇÃO DAS  

--------------- RESPETIVAS OBRAS; - AS CONDIÇÕES DO LICENCIAMENTO  

--------------- CONDICIONADO DE OPERAÇÕES URBANISTICAS/OBRAS  

--------------- PARTICULARES (PROCº 69.084/URB/L/L/2020 – AUGI –  

--------------- LUGAR DA CHÃ - PINTÉUS) -------------------------------------------------  

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

PONTO 26. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 188/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A  

--------------- ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE (10) DEZ LUGARES DE  

--------------- ESTACIONAMENTO, EXIGIVEIS POR VIA DO REGULAMENTO  

--------------- DO PDM E RMEU (PROCº. Nº 71.101/URB_L_E/2021 –  

--------------- CENTRO POPULAR INFANTIL NASCER DO SOL) -------------------  

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

PONTO 27. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 189/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA APROVAR  

--------------- A RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA CONSTANTE  

--------------- DA PROPOSTA Nº 187/2019 APROVADA NA 35ª REUNIÃO  

--------------- ORDINÁRIA DE 10.04.2019 --------------------------------------------------  

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

PONTO 28. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 154/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA APROVAR  

--------------- A MINUTA DE CONTRATO DE VENDA EM CONSIGNAÇÃO E A  

--------------- FIXAÇÃO DO PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO DE IMANES  
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--------------- ALUSIVOS AO MUSEU DO VINHO E DA VINHA, NAS LOJAS DA  

--------------- REDE DE MUSEUS DE LOURES -------------------------------------------  

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

PONTO 29. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 155/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA APROVAR  

--------------- A MINUTA DE CONTRATO DE VENDA EM CONSIGNAÇÃO E A  

--------------- FIXAÇÃO DO PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO DE MEL  

--------------- FLORAL, NAS LOJAS DA REDE DE MUSEUS DE LOURES -------  

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

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

I - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  -------------------------------------------  

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

--- Neste ponto foram proferidas as seguintes intervenções: --------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhoras e senhores Vereadores, 

passo a palavra à senhora Vice-Presidente, tal como tem sido habitual, para 

que nos possa informar sobre o ponto de situação do estado pandémico no 

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

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, tem sido dada 

continuidade às reuniões semanais de acompanhamento do quadro pandémico 

no concelho, que se realizam à terça-feira. Portanto, ainda ontem foi 

transmitido pelo senhor delegado de saúde que a situação do concelho é, 

neste momento, estável.  ------------------------------------------------------------------------  

Também, do ponto de vista interno, o número de cassos quer na Câmara 

Municipal, quer nas empresas municipais, a situação está estabilizada e é 

bastante inferior ao número registado nas semanas anteriores.  ---------------------  

Em termos de vacinação tudo está a decorrer dentro da normalidade no novo 

centro de vacinação, no Pavilhão de Macau. Decorreu, este fim de semana, a 

vacinação infantil e o reforço dessa vacinação. -------------------------------------------  

Penso que temos de continuar a observar as normas que ainda estão em vigor 

e, ainda ontem, do ponto de vista interno, fizemos uma nova circular alertando 

para as questões de contágio fácil. Por isso mantemo-nos alerta com todos os 
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serviços da Câmara que estão envolvidos neste processo, em estreita ligação, 

conforme tem sido prática ao longo dos últimos meses.  -------------------------------   

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

A VEREADORA, SENHORA ANABELA PACHECO: Senhor Presidente, passo 

a apresentar a seguinte moção proposta pela Coligação Democrática Unitária: -  

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

PONTO DOIS – MOÇÃO SUBSCRITA PELA SR. VEREADORA E PELOS 

SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA 

SUBORDINADA AO TEMA “AUMENTO DO CUSTO DOS COMBUSTÍVEIS. 

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DE BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS”, À QUAL FOI ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA DE 

DELIBERAÇÃO 190/2022  ----------------------------------------------------------------------  

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

----------------------------------------------- “MOÇÃO----------------------------------------------  

---------------------------- Aumento do custo dos combustíveis.  ---------------------------  

----------- Apoio às Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários  ----------  

Os Corpos de Bombeiros de Associações Humanitárias de Bombeiros 

Voluntários (AHBV) prestam, anualmente, mais de 1 milhão e meio de serviços 

em todo o território nacional. --------------------------------------------------------------------  

A prevenção, a vigilância e o combate a incêndios, a emergência pré-hospitalar, 

o socorro e acidentes rodoviários, ferroviários e aéreos, o transporte de 

doentes, o abastecimento de água, e muitas outras missões de socorro e apoio 

às populações, fazem dos Corpos de Bombeiros o principal pilar do Sistema de 

Proteção e Socorro em Portugal, no geral e no nosso Concelho em particular. --  

As AHBV, em consequência do enquadramento legal do financiamento e das 

sucessivas suborçamentações nos Orçamentos do Estado, e das condições em 

que prestam os serviços no âmbito da Emergência Pré-Hospitalar e transporte 

de doentes ao Ministério da Saúde, há muito que vivem grandes dificuldades 

económicas, que, nos últimos anos, com a pandemia, foram substancialmente 

agravadas com o aumento das despesas e a diminuição de receitas. --------------  

Os sucessivos aumentos dos preços dos combustíveis estão a ter graves 

impactos nas AHBV e a criar situações insustentáveis. O Governo anunciou 

que vai apoiar com 1500 euros cada AHBV, a título de adiantamento da 
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compensação transitória dos encargos com combustíveis, medida que fica 

muito aquém do que os bombeiros verdadeiramente necessitam. -------------------   

Entre as medidas que se impõem implementar num justo regime de 

financiamento das associações, importa a criação de um modelo de 

bonificação permanente dos combustíveis utilizados no exercício da missão 

dos corpos de bombeiros, vulgarmente designado gasóleo verde. ------------------  

Os vereadores da CDU na Câmara Municipal de Loures, propõem que a 

Câmara Municipal de Loures reunida em 30 de março de 2022, delibere: ---------  

1. Expressar a sua solidariedade às AHBV do concelho de Loures, à Federação 

dos Bombeiros do Distrito de Lisboa e à Liga dos Bombeiros Portugueses. 

2. Apelar ao Governo e aos grupos parlamentares que legislem, rapidamente, 

para que os Bombeiros tenham, finalmente, acesso ao gasóleo verde. -------  

3. Recomendar ao Ministério da Saúde que suporte os custos efetivos dos 

serviços protocolados e prestados pelos Corpos de Bombeiros no âmbito 

da Emergência Pré-Hospitalar e Transporte de Doentes. (…)” ------------------  

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

 --- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA SAUDAÇÃO FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO TRÊS - PELA SRA. VICE-PRESIDENTE FOI APRESENTADA UMA 

SAUDAÇÃO, SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, À 

GESLOURES, AOS ATLETAS E TREINADORES PELOS RESULTADOS 

OBTIDOS PELOS/AS ATLETAS DA GESLOURES NA NATAÇÃO ADAPTADA 

E NA NATAÇÃO ARTÍSTICA, À QUAL FOI ATRIBUÍDO O NÚMERO DE 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 191/2022 ------------------------------------------------  

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

------------------------------------------- “SAUDAÇÃO --------------------------------------------  

PELOS RESULTADOS OBTIDOS PELOS/AS ATLETAS DA GESLOURES NA  

----------------- NATAÇÃO ADAPTADA E NA NATAÇÃO ARTÍSTICA. ---------------  

 

Nos dias 11 a 13 de março, a GesLoures esteve presente com os atletas 

Ricardo Soares, João Fidalgo e Daniel Videira (atleta do projeto Paris 2024) e o 
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treinador Carlos Mota, no Meeting WPS World Series Lignano Sabbiadoro, 

Itália, destacando-se a prestação do atleta João Fidalgo, que na prova de 50 

Livres, obteve uma marca que lhe permite integrar o Projeto Esperanças 

Paralímpicas, sendo este um resultado que nos permite acreditar ser possível 

ter atletas da GesLoures a lutar por uma presença em Paris 2024. -----------------  

Nos dias 19 e 20 de março, estiveram presentes no Campeonato Nacional de 

Inverno de Natação Artística, que teve lugar em Lagos, 31 atletas dos escalões 

de Infantis, Juvenis, Juniores, Absolutos e Masters, acompanhadas pelas 

treinadoras Chilua Pegado, Alexandra Costa e Rita Varandas. As atletas 

obtiveram resultados de grande relevo, com um 2.º lugar no escalão infantil, 

três 1. os lugares em Juvenis, três 1. os lugares em Júnior, quatro 1. os lugares 

em Absolutos e três 1. os lugares e um 2.º lugar em Masters. -------------------------  

Importa assim realçar que as atletas da GesLoures obtiveram neste 

Campeonato, duas pontuações até agora nunca atribuídas a atletas 

portuguesas em campeonatos nacionais, a Equipa Absoluta foi pontuada com 

78 pontos e o Dueto Absoluto com 80 pontos. Em resultado desta excelente 

participação a GesLoures ficou em primeiro lugar destacado com 651 pontos, 

contra os 551 do 2.º classificado, na classificação provisória da Taça de 

Portugal, troféu que resulta do somatório dos pontos dos Campeonatos 

Nacionais. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Em resultado desta prestação, a GesLoures tem cinco atletas Absolutas, duas 

Juvenis e duas treinadoras de Absolutos e Juvenis, chamadas às respetivas 

seleções, a saber: ----------------------------------------------------------------------------------  

Atletas Absolutas convocadas para o Europeu e Mundial: -----------------------------  

- Cheila Vieira, Beatriz Gonçalves, Marta Moreira, Ana Bárbara Costa e Carlota 

Fonseca -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Treinadora Chilua Pegado ---------------------------------------------------------------------  

Atletas Juvenis convocadas para o Open de Espanha: ---------------------------------  

- Sofia Semedo e Joana Gouveia --------------------------------------------------------------  

- Treinadora Rita Varandas ----------------------------------------------------------------------  
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Estes resultados são fruto, não só da qualidade de trabalho desenvolvido pela 

Gesloures, mas também pelo empenho e dedicação que os atletas e 

treinadores demonstram no seu dia a dia desportivo. -----------------------------------  

Assim, a Câmara Municipal de Loures, reunida a 30 de março de 2022, saúda 

as nadadoras e nadadores, bem com as treinadoras e os treinadores da 

Gesloures que não só contribuíram para os brilhantes resultados alcançados, 

mas também pelos honrosos lugares, desejando que estes resultados sirvam 

de incentivo para o prosseguimento dos seus objetivos pessoais e coletivos. 

(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA SAUDAÇÃO FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, na última reunião 

de Câmara fui interpelado e questionado pelo Vereador Tiago Matias no que 

respeita ao processo sessenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e sete, 

relacionado com as obras coercivas no Infantado. Assim, quero dar nota que 

tenho conhecimento do mesmo, mas a questão é que o despacho do anterior 

Vereador que sugeria a notificação e a pronúncia para realizar essas obras, 

mesmo coercivas, os cento e oitenta dias só terminam no mês de abril. 

Portanto, o Município só atuará depois de terminado o prazo cedido para a 

prorrogação e para a notificação ao proprietário. Na reunião passada não tinha 

esta nota e não queria deixar de lhe dar esta informação.  -----------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, esta 

intervenção vem no sentido de solicitar informação adicional relacionada com o 

Plano de Recuperação e Resiliência e os diversos serviços. Já na última 

reunião tínhamos solicitado a informação da candidatura que foi apresentada 

no âmbito das comunidades desfavorecidas, ainda não foi disponibilizada, mas, 

com certeza, irá ser distribuída. No entanto, há outros avisos que já foram 

abertos, alguns até já estão fechados, e gostaríamos de solicitar à Câmara que 

seja dado conhecimento aos Vereadores relativamente aos projetos que vão 
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sendo candidatados. Portanto, já houve um projeto candidatado e gostaríamos 

de o conhecer.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Sabemos, porque já é público, que existe um projeto que acabou por não ser 

aprovado, sobre o programa de alojamento estudantil a custos acessíveis. 

Assim, gostaríamos de conhecer o que foi apresentado sobre este projeto, em 

particular, e de ir acompanhando os projetos que forem sendo apresentados.  --  

Portanto, gostaríamos que pudesse ser presente a esta Câmara uma 

informação sempre que um projeto for apresentado, para irmos acompanhando 

e darmos, também, a nossa opinião, se assim o entenderem, sobre os projetos 

que pretendam apresentar.  ---------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, por lapso não 

informei previamente que o senhor Vereador Bruno Nunes não estará presente 

nesta reunião. Comunicou a sua ausência, e informou que irá justificar a sua 

falta para que fique registada em ata.  -------------------------------------------------------   

Relativamente à questão que colocou, e que agradeço, quero dizer que, de 

facto, estamos a preparar um quadro relativamente aos projetos, se bem que 

são projetos materiais e, como referiu o senhor Vereador, eles já são 

conhecidos. No que respeita ao projeto no âmbito das comunidades 

desfavorecidas, segundo o rateio que houve calhou a Loures, de acordo com 

esse rácio, cerca de sete milhões e meio de euros. Cinco milhões para projetos 

materiais e dois milhões e meio para projetos imateriais, sendo que, desses 

cinco milhões de euros para projetos materiais, foi opção minha a inclusão da 

construção da nova escola da Portela da Azóia, do pré-escolar e do primeiro 

ciclo, e a construção do novo centro de saúde da Bobadela. No entanto, na 

última reunião de Câmara tivemos que proceder à sua alteração porque não 

podíamos ter dois projetos na mesma comunidade desfavorecida, neste caso 

na mesma União de Freguesias. Ou seja, os dois projetos estavam 

considerados para a União de Freguesias de Santa Iria de Azóia, Bobadela e 

São João da Talha, e fez-se a alteração para a escola número cinco de 

Camarate, na União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, que 

passará a integrar esse projeto material na comunidade desfavorecida, em 
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troca da Portela da Azóia, que será financiada por via do empréstimo bancário 

já autorizado no mandato anterior.  -----------------------------------------------------------  

No que respeita aos projetos imateriais a informação que tenho é que estamos 

a ultimar esse quadro, para podermos nota dele à Câmara e aos senhores 

Vereadores.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, em primeiro 

lugar quero dar as condolências, em nome desta bancada, pelo falecimento do 

doutor Quelhas da Costa, uma figura desta casa que durante vários anos fez a 

defesa de vários processos, de forma abnegada e profissional, das causas 

deste Município. Portanto, queremos deixar à família, em especial à doutora 

Isabel Calisto, as nossas condolências e o profundo agradecimento por todo o 

trabalho que prestou ao serviço deste Município e da causa pública.  --------------  

O segundo ponto a que me quero referir é um tema a que nos temos referido 

várias vezes, que é importante para este Município, relacionado com as 

questões do metro. Assim, reiteramos, novamente, o pedido para realizarmos 

uma reunião de trabalho com os Vereadores, no âmbito da comissão de 

acompanhamento que, inclusive, foi alvo de deliberação na reunião de vinte e 

dois de dezembro. Portanto, gostaríamos de saber se já há uma data e se é 

possível, porque o senhor Presidente até teve a iniciativa de propor uma 

reunião extraordinária para esse efeito. Como já passaram seis meses e o 

novo Governo vai entrar em funções, certamente decisões vão ter que ser 

tomadas. Assim era importante que, atempadamente, pudéssemos saber qual 

o andamento desta questão desde que findou o anterior mandato, 

nomeadamente, as evoluções e os custos que várias vezes já foram alvo de 

discussão, sobre os adicionais aos duzentos e cinquenta milhões de euros que 

estão previstos no Plano de Recuperação e Resiliência. Ou seja, quais os 

valores que estão em causa, em que termos e porquê, para podermos, em 

conjunto, decidir sobre estas questões. ------------------------------------------------------  

Assim solicito para que, se possível, o mais depressa possível seja agendada 

essa reunião extraordinária, ou no âmbito da comissão de acompanhamento, 

para podermos dar passos decisivos em algo tão importante como é o 

transporte público pesado de passageiros no nosso concelho.  ----------------------  
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A terceira questão é relativa aos centros de saúde. O senhor Presidente ainda 

agora se referiu ao centro de Saúde de Santo Antão do Tojal, mas, se me 

recordo, o de Santa Iria de Azóia estará para inaugurar, o do Catujal penso que 

estará à espera do visto do Tribunal de Contas para se iniciar a obra, e o de 

Santo Antão do Tojal estaria já com o estudo prévio aprovado, por parte da 

ARS. Assim, a questão que coloco é se o projeto de execução já está 

concluído.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, agradeço as 

questões que colocou e, relativamente à questão do metro, a intenção é a de 

realizar uma reunião. Há dois compromissos que assumi, um deles é fazer, 

previamente, uma reunião com a Junta de Freguesia de Loures e com a União 

de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas e, posteriormente, 

realizarmos uma reunião extraordinária com um ponto único para debatermos 

esta questão.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

É pertinente a questão que colocou aqui relacionada com os custos adicionais 

que estão imputados quer ao Município de Loures, quer ao Município de 

Odivelas, no que diz respeito a toda a requalificação do espaço público 

inerente à construção de toda a via, mas penso que não é isso que está a 

atrasar essa reunião. O que acontece é que esperámos, de facto, que o novo 

Governo tomasse posse. Já esta semana falei com o novo Ministro Duarte 

Cordeiro, e iremos agendar uma reunião muito rapidamente, em que estará 

presente, também, com o Presidente Hugo Martins, para esclarecermos essa 

questão específica dos custos adicionais. Mas penso que essa não é matéria 

que atrase a nossa reunião, porque há um conjunto de traçados que já estão 

definidos, bem como um conjunto de outras matérias. Portanto, essa não deve 

ser, nem tem que ser, razão para atrasarmos essa reunião. --------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, como todos 

sabem, o projeto do metro é um processo que tem sido desenvolvido já há 

muitos anos. Aquilo que podemos adiantar é que penso ser possível, em final 

de abril, que consigamos ter uma noção mais objetiva, porque uma das coisas 

que faltava ainda consolidar é algo que é a parte mais pesada a nível do 
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território, tirando, naturalmente, o traçado. Estamos em fase de ultimar a 

consolidação da localização do PMO e, terminando essa fase de consolidação, 

estamos em condições de fazer, perante esta Câmara, uma apresentação 

muito mais objetiva de todo o traçado, não obstante ainda não termos definido, 

efetivamente, a repartição dos encargos necessários do Município. Mas, penso 

que no final de abril estamos em condições de poder fazer uma apresentação 

mais formal e bastante consolidada de tudo aquilo que temos trabalhado para 

apresentar a esta Câmara.  ---------------------------------------------------------------------   

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores quero dar 

nota, também, que relativamente ao centro de saúde do Catujal já chegou o 

visto de Tribunal de Contas. Estamos à espera, ainda, da extensão da Portaria, 

no sentido de saber qual a despesa e a comparticipação por parte do Ministro 

das Finanças, mas não é uma matéria que atrase o início da obra, uma vez que 

o Tribunal de Contas já deu o respetivo visto.  ---------------------------------------------  

Quanto ao centro de saúde de Santo Antão do Tojal, a informação que tenho é 

que já temos todo o conteúdo funcional, e está tudo preparado para iniciar os 

procedimentos para a realização do projeto.  ----------------------------------------------    

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, tenho um lote 

de questões que gostaria de colocar, e um comentário inicial sobre a 

informação que nos foi dada relativamente à situação pandémica no concelho, 

porque das palavras da senhora Vice-Presidente poderíamos intuir um certo 

otimismo, em relação àquilo que é a situação pandémica à data de hoje. Mas 

penso que os factos não confirmam este otimismo, infelizmente.  -------------------  

Digo isto com preocupação, porque se olharmos atentamente para os números 

que temos ao nosso dispor, aquilo que podemos concluir, analisando o boletim 

do ACES relativamente à pandemia que reúne dados desde que ela começou, 

há dois anos, conseguimos perceber que estamos, neste momento, no mês de 

março de dois mil e vinte e dois, naquela que é a terceira pior série de números 

de casos mais elevados durante um curto espaço de tempo. Pior do que isto 

só, de facto, se recuarmos ao período de dezembro de dois mil e vinte e um a 

fevereiro de dois mil e vinte e dois, e se atentarmos nos números de janeiro e 
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fevereiro de dois mil e vinte e um. Aliás, penso até que existe uma certa 

contradição entre aquilo que a senhora Vice-Presidente aqui nos transmitiu e 

aquilo que foi passado, em termos de informação, para os trabalhadores da 

Autarquia porque no Loures Informa, boletim relacionado com a Autarquia, 

onde se fala, claramente, num acréscimo e numa subida do número de casos 

de infeção por COVID, alertando para a necessidade de manter um conjunto de 

boas práticas para que não haja um progresso de infeções. O que nos 

preocupa. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

De facto, tem saído do espaço noticioso e mediático a situação pandémica 

associada ao COVID, substituída por outros dramas que assolam a Europa, em 

particular a guerra na Ucrânia, mas infelizmente a pandemia continua aí e com 

números bastante elevados e que têm que suscitar a todos um enorme 

cuidado. Portanto, não me parece que se possa, com facilidade, concluir que 

hoje estamos no bom caminho e que a situação está completamente resolvida, 

ou que se encaminham nesse sentido. Creio que temos de ser otimistas em 

relação ao futuro, porque todos queremos, obviamente, que a pandemia acabe, 

e acabe depressa, mas penso que é absolutamente justificado que 

mantenhamos a guarda em alta e não baixemos a guarda.  ---------------------------  

Senhor Presidente, gostaria, agora, de colocar outras questões. A primeira está 

relacionada com o seguinte: tive ocasião de apresentar um requerimento, à 

cerca de um mês, a propósito dos ramais da água e das águas residuais que 

estão por satisfazer nos SIMAR, e esta é uma situação que muito nos 

preocupa. Têm sido vários os munícipes que se nos têm dirigido a colocar o 

facto de os SIMAR não conseguirem dar uma resposta célere, e relatam-nos 

casos de espera de vários meses pela execução de ramais de água e de 

esgoto.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, tivemos ocasião de apresentar um requerimento em que 

questionávamos, exatamente, quantos eram, à data em que apresentámos o 

requerimento, no início de março, os ramais de água e de esgoto que estavam 

pedidos e por executar nos SIMAR. Ou seja, qual a data em que tinham sido 

apresentados nos serviços, qual era a data prevista para a sua execução, qual 

era o custo previsível dessa execução, quais os meios logísticos que estavam 
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preparados para a execução, e se eles iam ser executados por administração 

direta, ou por fornecimento de serviços externos, empreitada.  -----------------------  

Questionávamos, ainda, qual o contrato que naquele momento estava em 

curso que permitia, através do fornecimento de serviços externos, a execução 

destes ramais, porque, obviamente, nos preocupa a quantidade dos que estão 

por executar. Perguntávamos, também, se existiam procedimentos concursais 

em preparação, ou em curso, visando dar continuidade a este trabalho, para 

além de outras questões.  -----------------------------------------------------------------------  

O que é facto é que até ao momento não recebemos resposta. Isso é, não só 

para nós, mas sobretudo para os munícipes que têm este problema por 

resolver motivo de grande preocupação, porque as pessoas querem ocupar as 

suas casas que, em alguns casos, estão construídas, faltando a execução 

destes ramais para que o possam vir a fazer.  ---------------------------------------------  

Senhor Presidente, gostava de colocar, entretanto, outra questão. Nas últimas 

semanas foi bastante falado, sobretudo neste mês de março a propósito do Dia 

Mundial da Água, a necessidade da reutilização das águas residuais tratadas 

nas ETAR, ou fábricas da água, como agora é a nomenclatura em uso e que é 

cada vez mais difundida. -------------------------------------------------------------------------   

Assim, a questão que gostaríamos de colocar é a seguinte: em vários fóruns 

tem sido apresentada a água residual tratada como um recurso que deve ser 

aproveitado num país que tem problemas de seca, a que as alterações 

climáticas vieram dar uma maior visibilidade e urgência na resolução deste 

problema. Estamos todos de acordo com o princípio e, seguramente, ninguém 

estará contra a possibilidade da reutilização da água residual tratada. A 

questão que se coloca é outra. É que, neste momento, os discursos que vamos 

ouvindo vão no sentido de serem as entidades gestoras em alta, quem gere as 

estares, a fazerem a distribuição e venda desse recurso, o que nos parece ser 

um princípio bastante questionável. Aquilo que neste momento nos preocupa é 

que os munícipes e os Municípios pagam para que a água residual seja tratada 

nas ETAR, e agora outros preparam-se para vender esse recurso. -----------------   

Portanto, gostava de ouvir o senhor Presidente relativamente a esta matéria e 

de conhecer a posição que o Município de Loures tem relativamente a este 

assunto. Não nos parece adequado, nem lógico, que tendo havido um 
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tratamento que foi pago pelas pessoas, sendo esse um recurso que pertence 

aos Municípios, porque foram eles que o foram lá entregar, haja agora uma 

entidade terceira que se prepara para o distribuir e vender. Isto não nos parece 

fazer grande sentido. Gostava de ouvir o senhor Presidente sobre esta matéria, 

sendo que para mais é, também, Presidente dos SIMAR nesta altura, sobre o 

que pensa o Município relativamente a este assunto.  ----------------------------------  

Uma outra questão está relacionada com uma outra que coloquei na anterior 

reunião ao senhor Vereador Nelson Batista, a propósito do Paul das 

Caniceiras. Nessa reunião coloquei várias questões, mas uma delas era 

exatamente sobre o que estava neste momento a ser feito para salvar a 

população de boga de boca arqueada que, como tive ocasião de explicitar, é 

um endemismo próprio do território do concelho de Loures e que, perante a 

situação de seca que vamos atravessando, se nada for feito no sentido de 

aprofundar aquilo que é o seu habitat, as lagoas onde o peixe vive, vão 

desaparecer porque vão deixar de ter habitat. Ou seja, os peixes nadam em 

água, mas se não houver água, morrem. Portanto, gostaríamos de perceber o 

que se está a pensar fazer no sentido de preservar este endemismo, esta 

situação única de um exemplar, que só existe aqui e em pequenas bolsas na 

rede hidrográfica associada ao rio Tejo.  ----------------------------------------------------  

Quero, ainda, colocar duas questões, sendo a primeira sobre a AMEAL, a 

Agência Municipal de Energia e Ambiente de Loures. Como o senhor 

Presidente saberá, até porque é Presidente da Assembleia Geral da AMEAL, 

esta entidade reúne ordinariamente duas vezes por ano, sendo que a primeira 

reunião ocorre durante o mês de março e tem objetivos bem definidos. Os 

objetivos são a apreciação do relatório anual e as constas, apresentado pelo 

Conselho de Administração, acompanhado por um parecer do Conselho Fiscal. 

Ora, tanto quanto julgamos saber essa reunião não se realizou até ao 

momento, pese embora ter já sido deliberado aqui na Câmara, em dezanove 

de janeiro, o representante do Município nos órgãos sociais. Portanto, houve a 

deliberação da Câmara, o senhor Presidente é Presidente da Assembleia Geral 

por inerência e direito próprio, não carece de nomeação, porque isso está 

salvaguardado estatutariamente. Mas a questão que temos para colocar é que 

nos parece estar criada uma situação anómala, que não é de quem está 
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preocupado e vê na Agência um recurso importante para a temática do 

ambiente no concelho de Loures.  -------------------------------------------------------------  

Penso que esta é uma situação que acaba por ciar instabilidade, que põe em 

causa importantes projetos e o próprio funcionamento da Agência, que tem em 

curso um conjunto de candidaturas e projetos com entidades terceiras. Creio 

que não traz nenhuma estabilidade a quem faz parte da Agência, e são várias 

entidades externas, não é só o Município. A Agência denomina-se de 

Municipal, mas está aberta a um conjunto muito alargado de entidades 

externas, quase uma dezena que, naturalmente, não podem deixar de encarar 

a situação com grande preocupação. --------------------------------------------------------  

Ora, o mês de março está a terminar, não temos ideia que tenha havido 

nenhuma convocatória e gostávamos que questionar o senhor Presidente 

sobre o que se passa com a Agência.  -------------------------------------------------------  

Por último, e não menos importante, aliás consideramos esta questão de 

grande importância, temos tido conhecimento direto e por interposta pessoa, de 

uma situação de alguma conflitualidade na empresa Municipal GesLoures. Os 

relatos que nos vão chegando é que os trabalhadores têm vindo a queixar-se 

de que houve um conjunto de alterações no funcionamento da empresa, que 

tiveram repercussões na sua vida pessoal, nomeadamente, alterando dias de 

folga, mudando horários sem uma prévia auscultação, quer aos próprios, quer 

às estruturas sindicais. Naturalmente que isso não contribui, em nada, para um 

ambiente de tranquilidade que queremos muito que esta empresa municipal 

continue a ter.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, as alterações que foram introduzidas tiveram, também, uma 

outra consequência, que é o facto dos utentes terem perdido o atendimento 

dos serviços em horários em que até agoira era possível serem atendidos. 

Neste momento, o que acontece é que quem for em horário prévio às nove 

horas da manhã tem muita dificuldade em verem os seus assuntos resolvidos 

na secretaria, porque a secretaria está fechada, e há muita gente que está 

nesta circunstância. Por exemplo, eu sou utente e grande parte dos dias não 

frequento a piscina em horário laboral, o que acontece a uma parte significativa 

dos utentes.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Por outro lado, temos notícia de que os professores/monitores de natação, em 

serviço na GesLoures, viram os seus horários alterados e têm, neste momento, 

em algumas situações, seis horas seguidas de aulas sem qualquer pausa. O 

que nos parece, obviamente, uma situação pouco normal, porque ninguém 

trabalha seis horas sem ter uma pausa. A pausa que têm é apenas a mudança 

de uma aula para a outra, e isto não pode deixar de nos preocupar. Portanto, 

gostávamos que o senhor Presidente nos pudesse dizer alguma coisa 

relativamente a esta matéria, nomeadamente, se está informado, se conhece a 

situação e se tem alguma coisa a dizer em relação a isto, porque esta situação 

preocupa-nos, preocupa os utentes e preocupa muito os trabalhadores que 

exercem as suas funções profissionais na GesLoures.  ---------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Vereador Paulo Piteira, talvez o 

meu lado otimista tenha prevalecido perante aquela que é a realidade, mas, de 

qualquer maneira aquilo que referi foi que a situação pandémica estava 

estável. Tive o cuidado de reforçar a comunicação interna que fizemos para os 

trabalhadores do Município, onde reiterámos um conjunto de medidas que se 

devem manter e observar. Mas, também partilhei com todos que em relação a 

números, se analisarmos, por exemplo, o gráfico que resulta da evolução da 

média diária da última semana, podemos ser que há um decréscimo e nas 

duas últimas semanas os números têm estado estáveis. Mas dizer que estão 

estáveis não significa que sejam bons, ou que a pandemia tenha abrandado. 

Tanto não abrandaram que o Município tem continuado com estas reuniões de 

articulação entre todos os serviços.  ----------------------------------------------------------  

Transmiti neste fórum as palavras que foram proferidas pela entidade máxima 

no concelho em matéria de saúde, que é o Delegado de Saúde. Aliás, escrevo 

sempre o adjetivo que o Delegado de Saúde aplica, e o que aplicou foi 

“estável”. Portanto, a situação neste momento é estável. Neste momento, não 

temos nenhum surto ativo, nem em escolas, nem em IPSS’s, e a informação 

que nos foi prestada, por parte do Hospital Beatriz Ângelo, é uma situação 

muito menos gravosa que aquela que nos tinha sido repostada há duas 

semanas. Inclusivamente, também partilhei com os senhores Vereadores, na 

última reunião de Câmara, a situação do ADR - Áreas Dedicadas para Doentes 
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Respiratórios, que estava a fechar aos fins de semana, o que levava a que 

várias pessoas fossem à urgência do Hospital, e que o ACES estaria na 

disposição de analisar a necessidade, ou não, de reabrir o ADR aos fins de 

semana. Neste momento, esta situação está ultrapassada. O ADR não tem 

necessidade de abrir ao fim de semana, e o ACES está a trabalhar para que, 

eventualmente, em maio, esta prestação seja efetuada nas unidades de saúde, 

deixando assim a necessidade de utilizar a Escola de Prevenção e Segurança.  

Longe de mim, que fique claro para todos, transmitir a ideia de que o quadro 

pandémico está ultrapassado. Não. Não está ultrapassado e temos que nos 

habituar a viver neste quadro pandémico, com a reserva dos atos individuais de 

cada um de nós e, em cada setor, termos a nossa cota parte de 

responsabilidade. Portanto, estamos atentos a tudo isto. -------------------------------   

Se passei a ideia errada de que estávamos a viver não num mar de rosas, mas 

num quadro que todos desejamos muito sem pandemia, não é essa a 

realidade, nem do nosso concelho, nem no nosso país.  -------------------------------  

Tudo estamos a fazer para relembrar, quer nas atividades organizadas por nós, 

quer naquelas em que participamos, ou naquelas em que temos 

responsabilidade mais direta, que é com os nossos trabalhadores, 

salvaguardar a segurança e a saúde de todos.  -------------------------------------------     

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, relativamente à 

questão levantada pelo senhor Vereador Paulo Piteira, começo por fazer um 

pequeno enquadramento. A solicitação está a ser compilada no que diz 

respeito, nomeadamente, aos ramais, para prestar essa informação à Câmara 

Municipal. No entanto, parece-me que tem sido dado nota nas últimas reuniões 

de Câmara, pelo menos de há três meses a esta parte, e parece que existe a 

ideia que os requerimentos são apresentados e que o Município não responde. 

Pelo menos parece que é essa a ideia que se quer deixar passar.  -----------------  

É importante dizer que o Município responde, por vezes não é com a rapidez 

que se quer, mas responde. Voltando atrás, como o senhor Vereador Paulo 

Piteira, eu ainda sou do tempo em que tínhamos de fazer, de seis em seis 

meses, um ofício ao Município de quatro a oito páginas de requerimentos que 
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tinham sido apresentados no mandato e que não tinham sido respondidos. 

Ainda hoje, depois de terminado o mandato não o foram.  -----------------------------  

Uma situação não desresponsabiliza a outra, naturalmente, porque não é esse 

o caminho que queremos seguir. Aquilo que estamos a fazer, nomeadamente, 

na questão dos ramais, estamos a fazer o levantamento a dois níveis: o 

primeiro nível, à data do requerimento apresentado saber o que é que estava 

para trás por fazer. No entanto, também estamos a fazer um levantamento 

mais exaustivo, para saber que procedimentos estavam por fazer quando este 

Conselho de Administração tomou posse.  -------------------------------------------------  

Quero dar nota que vai ser lançado um novo procedimento para a construção 

de ramais de forma externa, e estamos a fazer um esforço para apanhar aquilo 

que estava muito atrasado, no que respeita à colocação dos ramais. Este é um 

esforço não só financeiro, como também logístico, para podermos responder a 

todas as iniciativas. Portanto, quando a informação for remetida para os 

senhores Vereadores, será a informação não só à data do requerimento, mas 

também aquilo que estava por fazer, que não era coisa pouca como 

certamente saberá, do ano de dois mil e dezanove, dois mil e vinte e dois mil e 

vinte e um, no que respeita à colocação de novos ramais.  ----------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NELSON BATISTA: Senhor Presidente, 

relativamente à questão colocada pelo senhor Vereador Paulo Piteira, 

relativamente ao Paul das Caniceiras e à boga de boca arqueada, quero dizer 

que estamos a monitorizar, com saídas regulares de campo e com o apoio de 

biólogos, para fazer o acompanhamento da situação. Portanto, a situação está 

estável e estamos a acompanhar com saídas regulares.  ------------------------------  

Vamos, também, dar andamento ao estudo de balanço hídrico, que garanta o 

equilíbrio entre a água de rega e que mantenha a sustentabilidade da boga. É 

uma situação que está a ser devidamente acompanhada pelos técnicos, e 

estamos atentos à situação.  --------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, relativamente 

à questão dos ramais o senhor Vereador Nuno Dias já deu algumas respostas, 
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mas convém clarificar outra questão. Esta situação dos ramais é preocupante, 

mas não é de agora.  ------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Paulo Piteira foi administrador dos Serviços 

Intermunicipalizados nos anos antecedentes, esta era uma preocupação que 

também tinha na altura, e tinha consciência dos atrasos que existiam nas 

atribuições desses ramais, porque pelos dados que tenho esta não é uma 

situação que ocorreu agora. Já vem de há um tempo. Portanto, esse mapa vai 

ser apresentado com os executados e com os que estão por executar. 

Infelizmente aqueles que estão por executar não são só do ano de dois mil e 

vinte e dois, há situações muito atrasadas, mas esta informação irá ser 

apresentada e poderá constatar o atraso significativo de anos anteriores, na 

atribuição de ramais, particularmente os domésticos. Ou seja, de pessoas que 

têm, por exemplo, o seu loteamento aprovado, que têm empréstimo bancário 

autorizado e, muitas vezes, este é um problema muito grave na vida dessas 

pessoas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Que fique claro que este é um problema que não é de agora. A questão que 

colocou é pertinente, iremos dar essa informação, mas, como o senhor 

Vereador sabe faziam-se vários procedimentos aquisitivos ao exterior, com o 

mesmo objeto, e coloca-se aqui, também, a questão do fracionamento da 

despesa quando temos o mesmo objeto. Por isso, por questões jurídicas e para 

acautelar o seu enquadramento, estamos a lançar um procedimento para três 

anos, com o mesmo objeto, que é este, para este ano e para mais dois anos. 

Assim, evitamos ao máximo o fracionamento da despesa, quando o objeto é o 

mesmo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão da reutilização das águas residuais tratadas, de facto, 

o senhor Vereador tem razão quanto a esta preocupação que também partilho, 

e já o referi publicamente em alguns fóruns a que o senhor Vereador também 

assistiu. Esta é uma preocupação que não é de agora, mas, neste momento, 

assenta na escassez de água e nos cuidados que todos temos relativamente a 

essa matéria.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

A gestão da água tem que ser uma matéria que a todos deve preocupar, e 

todos devemos iniciar procedimentos para esse mesmo efeito. No caso em 

concreto do tratamento das águas residuais posso dizer-lhe o seguinte: eu não 
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concordo que a água que se utiliza para a rega dos espaços verdes e para a 

lavagem das ruas seja a mesma água que bebemos em casa. Penso que 

ninguém concorda com isto. Nos dias de hoje é uma situação inconcebível. 

Quando hoje se utiliza água potável, no concelho de Loures, para a totalidade 

da rega dos espaços verdes e da água gasta na lavagem das ruas, não é bom 

para ninguém. Não é bom para o ambiente, nem do ponto de vista financeiro 

para quem tem que utilizar, nem do ponto de vista do que é a gestão da água. -  

Esse discurso que tem vindo a ter, e ainda bem que tem estado atento, no que 

diz respeito a uma maior preocupação que todos devemos ter e a projetos 

inovadores no que respeita à reutilização das águas residuais nessas fábricas 

de água, nas ETAR, é matéria que vamos iniciar com um projeto piloto através 

da estação de Beirolas, para abastecer todo o território onde se vai realizar as 

Jornadas Mundiais da Juventude, e que futuramente todos pretendemos que 

seja um grande espaço verde. Portanto, este vai ser um projeto piloto, no 

sentido de utilizar as águas residuais tratadas vindas da estação de Beirolas. É 

um projeto que queremos que seja ampliado, e estamos a trabalhar com a 

empresa Águas do Tejo Atlântico nesse sentido.  ----------------------------------------  

Quanto à questão que coloca sobre o modelo de exploração, nada está 

definido. Já participei em várias reuniões com a empresa Águas do Tejo 

Atlântico e nunca se falou sobre esse tema. Mas, não quer dizer que tenha que 

ser a Águas do Tejo Atlântico, podem ser os SIMAR a ter esse modelo de 

exploração. Nada está definido, mas é óbvio que para a Câmara Municipal e 

para as Juntas de Freguesia que utilizam água para a rega dos espaços 

verdes, até do ponto de vista financeiro, vai ser atrativo, porque o preço dessa 

água reutilizável é diferente do da água potável. Todos concordamos com isso. 

Mas esta é uma matéria que ainda não me preocupa. Preocupa-me é que, de 

facto, devíamos estar já num ponto muito mais avançado no que diz respeito a 

uma boa utilização da água. Mas, infelizmente, não estamos.  -----------------------  

Quanto à questão da AMEAL, não me revejo minimamente na ausência de 

preocupação deste Executivo relativamente à importância que a AMEAL tem. 

Não me revejo minimamente nas palavras do senhor Vereador. O que lhe 

posso dizer é que nesta fase ainda estamos a ultimar a lista dos associados, e 

a informação que tenho é que nas próximas semanas irá ser realizada uma 
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assembleia geral com todos os parceiros e os sócios da Agência. Portanto, a 

informação é que a AMEAL tem estado a reunir e a trabalhar e, nas próximas 

semanas, será realizada a reunião da Assembleia Geral e da direção, mas 

ainda estamos a receber a lista completa dos sócios e dos parceiros desta 

Agência.  ----------------------------------------------------------------------------------------------    

Como foram colocadas algumas questões pertinentes, relativamente ao 

funcionamento da GesLoures, dou a palavra à senhora Presidente da 

GesLoures, a Dra. Lurdes Gonçalves, para responder a algumas questões que 

foram colocadas pelo senhor Vereador Paulo Piteira.  ----------------------------------  

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

A PRESIDENTE DA GESLOURES, DRA. LURDES GONÇALVES: Senhor 

Presidente, vou tentar responder às questões colocadas e às preocupações do 

senhor Vereador Paulo Piteira. -----------------------------------------------------------------   

Efetivamente tivemos nas secretarias da GesLoures trabalhadores com baixas 

médicas, licenças de parentalidade e, devido a este facto, tivemos de fazer 

ajustes nos horários. Estes ajustes foram efetuados de acordo com o 

levantamento feito sobre o funcionamento das secretarias, que funcionavam 

desde as sete horas e quinze minutos até às vinte e uma horas. Aquilo que os 

trabalhadores, em reunião, nos disseram, foi que, efetivamente, às sete horas e 

quinze minutos não se justificava ter a secretaria aberta, nem às vinte e uma 

horas. Disseram, também, que perdiam tempo necessário, da sua vida pessoal, 

para estarem com os seus filhos. Aquilo que fizemos foi ouvir os trabalhadores, 

articular com os trabalhadores, e implementar um novo horário que vai das 

nove horas às dezanove horas. Muitos trabalhadores agradeceram, porque 

conseguem agora jantar com as famílias, ir pôr os filhos à escola e conjugar a 

sua vida familiar com a sua vida profissional.  ---------------------------------------------  

Esta comunicação do ajuste de horário foi comunicada às entidades sindicais, 

a todas. No dia vinte e cinco de fevereiro reuni, eu e o senhor Administrador 

Pedro Lopes, com todos os sindicatos. Esperámos dez dias, de acordo com a 

lei, e depois implementámos o horário em articulação com os trabalhadores. 

Portanto, tudo aquilo que foi feito, relativamente aos horários, foi feito de 

acordo com a quilo que está estabelecido, e de acordo com aquilo que os 

trabalhadores também aceitaram.  ------------------------------------------------------------  
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Relativamente aos métodos de pagamento, todas as pessoas que se dirijam às 

secretarias podem fazer o pagamento da sua mensalidade, mas também o 

podem fazer de outras formas. Por exemplo, débito direto e transferência. Este 

mês de abril vamos implementar, a partir do dia um, “entidade” e “referência”, 

para facilitar que todos os utilizadores possam fazer o pagamento da sua 

mensalidade por este método.  -----------------------------------------------------------------  

Relativamente aos horários dos professores, existia, como o senhor Vereador 

sabe, até porque foi administrador sabe perfeitamente do que vou falar, 

existiam as normas da Direção Geral da Saúde, e entre a entrada de um grupo 

para a piscina e a saída de outro grupo, tínhamos de ter um intervalo de quinze 

minutos. Esse intervalo de quinze minutos foi implementado, de acordo com as 

normas da Direção Geral da Saúde e, voltando hoje à normalidade, aquilo que 

acontece é que o horário dos professores foi alterado. Agora não existe o 

intervalo de quinze minutos, mas sim de cinco minutos. Mas penso que é 

importante dizer, também, que nenhum professor tem no seu horário seis horas 

de trabalho sem intervalo.  -----------------------------------------------------------------------  

A norma que a GesLoures tem, como o senhor Vereador sabe, são cinco horas 

de trabalho e, durante essas cinco horas de trabalho, há intervalos sendo um 

deles de meia hora. Por isso aquilo que consta, o senhor Vereador tem essa 

informação e eu não tenho, e aquilo que consta dentro da GesLoures é uma 

normalidade natural, onde a estratégia de administração está neste momento a 

ser implementada de acordo com aquilo que é o melhor para qualquer um dos 

serviços da GesLoures.  --------------------------------------------------------------------------  

Por fim, quero dizer que sempre tivemos a porta da Administração aberta. 

Reunimos sempre com os trabalhadores quando é necessário, estou 

disponível, visitámos as quatro piscinas em conjunto e reúno várias vezes com 

os departamentos. Portanto, estamos a trabalhar no futuro. Por exemplo, no 

próximo mês vamos abrir quinze aulas para os bebés, porque tínhamos 

duzentos e setenta e oito bebés em lista de espera. Penso que isto é que é 

importante na GesLoures. Estamos a adequar os serviços àquilo que é 

necessário e que a população, no fundo, nos tem pedido.  ----------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, fiquei um pouco 

perplexo e até assustado com a resposta que me deu, espero que seja só uma 

confusão sobre o ponto de situação do projeto de Santo Antão do Tojal, 

porque, à data, se bem me recordo, o estudo prévio estava aprovado e o 

memorando de transição que tivemos o cuidado de entregar à nova 

Administração referia que o projeto de execução de Santo Antão do Tojal 

estava concluído, faltava o parecer final da ARS. Portanto, não tem que me dar 

a resposta agora, mas o projeto de execução estava concluído, já existe 

parecer da ARS? Agora, iniciar o projeto é que não me parece, e espero que 

isto não represente uma alteração de prioridades face ao andamento dos 

processos que estavam em curso e à necessidade dos centros de saúde, em 

qualquer outra área do concelho, neste caso em concreto o que está previsto 

para a Bobadela, Catujal e Santo Antão do Tojal. ----------------------------------------  

Portanto, iniciar o projeto, ou estar o projeto de execução concluído, faltando o 

parecer da ARS, há uma grande diferença. Estou a assumir que o senhor 

Presidente cometeu um lapso, o que acontece a todos, e espero que nos possa 

dizer se já chegou o parecer da ARS.  -------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, vou pedir uma 

informação mais pormenorizada, mas também cometeu um lapso, que é 

legítimo e acontece a todos, quando referiu Bobadela, mas Bobadela não 

estava nas prioridades do anterior Executivo. Acontece a todos.  --------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, a questão 

do centro de saúde da Bobadela foi uma questão que muito nos preocupou no 

nosso mandato. Quero relembrar que a primeira notícia que tivemos, a seguir 

ao dia das eleições, foi o encerramento do centro de saúde da Bobadela, a 

seguir ao Executivo do Partido Socialista. Não nos esquecemos disso.  -----------  

Também não nos esquecemos do trabalho que tentámos desenvolver de 

soluções, apresentámos várias, para que pudesse ser reaberto, mas nunca 

houve vontade do Ministério da Saúde. Neste momento, se há essa vontade, é 

muito bom e quero relembrar a solução que conseguimos nos últimos meses, 

com um terreno, onde uma das hipóteses é exatamente a construção do centro 
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de saúde. Não sabemos se há alguma decisão sobre essa questão, por isso 

questiono se há alguns terrenos já previstos, quais são e se há essa análise 

interna dos serviços.  ------------------------------------------------------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, relativamente a esta 

questão respeitante ao parecer final da ARS sobre o projeto de execução da 

Unidade de Saúde Familiar do Tojal, quero dizer que ainda na semana 

passada acompanhei o senhor Presidente numa reunião com a senhora 

Ministra da Saúde, onde esteve, também, o senhor Presidente da ARS, onde 

reiterámos a necessidade de validação do projeto de execução. Portanto, a 

ARS ainda não nos enviou esse parecer.  --------------------------------------------------  

Relativamente ao centro de saúde da Bobadela estamos a trabalhar em várias 

hipóteses, ainda estão em análise, até porque também aguardamos, por parte 

da ARS, que nos envie um programa funcional para percebermos, em função 

desse programa funcional, qual o espaço que vamos efetivamente alocar.  ------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, estamos a 

chegar ao final do Período de Antes da Ordem do Dia e para que não me corte 

a palavra, ou ultrapasse as minhas liberdades, previstas na discussão dos 

pontos, antes deste período terminar vou, mais uma vez, reiterar os 

esclarecimentos que o senhor Presidente, pela terceira ou quarta reunião de 

Câmara, ficou de dar a este coletivo, sobre o loteamento das Almoinhas.  

Portanto, pedi ao senhor Presidente uma correção sobre as palavras que 

proferiu, no âmbito da discussão em reunião do orçamento municipal a cinco 

de janeiro. Assim, solicito, antes que me corte a palavra depois do Período de 

Antes da Ordem do Dia, que possa dar esses esclarecimentos. ---------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, respondo-lhe já 

sobre essa questão. Mas quero dizer-lhe que não corto a palavra a ninguém, 

porque não sou o Presidente da Câmara de Setúbal. Aqui todos podem falar, a 

questão é que temos um regimento para cumprir.  ---------------------------------------  

Quanto à questão que colocou, quero dizer-lhe que não me revejo em nada, 

nem tenho que me retratar minimamente, nem faço nenhum reparo àquilo que 
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disse. Mas que fique bem ciente quanto a uma situação que penso ser 

importante. Ou seja, o senhor Vereador fez uma interpretação que não é 

correta e, sobre este assunto, não irei falar mais sobre ele até determinado 

momento, para boa condução das negociações que estão a decorrer e se 

iniciaram agora, de modo a não serem prejudicadas. Portanto, quando as 

negociações terminarem, o que acontecerá a breve trecho, teremos toda a 

oportunidade para ver quem é que se vai retratar, se sou eu, se é o senhor 

Vereador Tiago Matias. Esse vai ser o momento certo. ---------------------------------   

O senhor Vereador fez uma interpretação completamente própria, sua, que não 

é a minha. Mas vamos ter oportunidade de fazer essa análise, quando as 

negociações estiverem terminadas, para não prejudicar as mesmas e sobre 

isto não diga mais nada.  -------------------------------------------------------------------------  

Já agora, foi dito também numa reunião de Câmara pelo senhor Vereador 

Gonçalo Caroço, e não lhe estou a pedir que se retrate, relativamente às 

despesas tidas com as Juntas de Freguesia no âmbito do COVID, que tinham 

transferido sessenta mil euros para a União de Freguesias de Sacavém e Prior 

Velho, questionando até se eu não sabia, uma vez que era o tesoureiro. 

Quanto a esta situação a informação já foi disponibilizada aos senhores 

Vereadores e, a informação da União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho 

refere que foram transferidos cerca de doze mil e seiscentos euros, durante 

esse período e a informação da Câmara é que foram transferidos dezasseis mil 

e setecentos euros. Portanto, mesmo considerando a informação da Câmara 

de dezasseis mil e setecentos euros, para sessenta mil euros, vai uma grande 

diferença. Não sei se o senhor Vereador se quer retratar, ou não, mas está no 

seu direito fazê-lo.  ---------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, não quero 

prolongar o Período de Antes da Ordem do Dia e voltaremos, seguramente, a 

debater este assunto da GesLoures e outros. Agradeço os esclarecimentos da 

senhora Presidente do Conselho de Administração, a propósito da situação na 

empresa. Foi importante ouvir o que tinha para dizer. No, entanto, gostava de 

deixar muito claro, colocando-me na condição de utente, que sou, porque ainda 

hoje fui nadar numa das piscinas da GesLoures, que os utentes que viram os 



 

                                                                                                                                            

31/91 

 

 

                                                                                                                                      13ª Reunião Ordinária - 2022-03-30 

horários das secretarias completamente alterados em relação àquilo que vinha 

sendo a norma, deixaram de ter a possibilidade de fazer um conjunto de 

situações que anteriormente faziam e uma parte dos utentes vão antes de 

entrarem no seu horário laboral. Portanto, o serviço público tem de estar 

adaptado às necessidades dos utentes e não o contrário.  ----------------------------  

Por exemplo, hoje, se precisar de mudar o meu horário, se precisar de pedir 

uma informação sobre as aulas que estão disponíveis para eu frequentar que 

não a natação livre, que é aquilo que neste momento estou a fazer, não tenho 

interlocutor, porque a secretaria está fechada. Mais, se a minha touca se 

rasgar, durante a aula de natação, não tenho onde comprar uma, porque quem 

a vende é a secretaria que não está a funcionar. Há aqui um evidente prejuízo 

para os utentes da GesLoures que, na nossa opinião, não pode ser 

desvalorizado. Os horários que existiam não existiam por acaso, ou porque 

alguém se lembrou de infernizar a vida a alguém. Existiam porque estava 

adaptado, de facto, às necessidades das pessoas.  -------------------------------------  

Por último, quero dizer, porque me parece importante e fica para agora e para 

memória futura, que quem diz o que quer às vezes ouve o que não quer. Era 

bom que por vezes fossemos mais comedidos na utilização das palavras e na 

forma como caracterizamos algumas das situações, porque, de facto, quando 

se vai com mais detalhe ao esclarecimento de cada uma das situações 

conseguimos perceber, com facilidade, que a verdade é como o azeite e vem 

sempre ao de cima. Foram proferidas aqui, nesta Câmara, afirmações, por 

exemplo, a propósito desta questão do terreno das Almoinhas e de outras, que 

não correspondem minimamente à verdade. O calor do debate político não 

pode significar faltarmos a verdade e dizerem-se coisas que se comprova 

depois, mais tarde, que não correspondem àquilo que se passou e temos 

legítimas razões de queixa. Portanto, continuaremos a demonstrar a nossa 

razão neste e noutros fóruns.  ------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, sobre isso ainda 

agora teve uma informação relativamente ao senhor Vereador que está ao seu 

lado. Se calhar também se excedeu nas intervenções quando referiu que foram 

transferidos sessenta mil euros, no âmbito do COVID para a União de 
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Freguesia de Sacavém e Prior Velho, quando, na prática, está comprovado que 

foram dezasseis mil e seiscentos euros. Compreendo, mas terá que esclarecer 

isso com o senhor Vereador que está ao seu lado, porque, às vezes, no calor 

da discussão se dizem coisas que depois comprovadamente não são assim. ---  

Senhor Vereador, já uma vez lhe disse que vivemos numa democracia. 

Portanto, eu digo aquilo que entendo, quer o senhor Vereador goste, ou não.  --  

Quanto a esta questão em concreto não retiro uma única vírgula daquilo que 

disse. Mas teremos oportunidade para ver quem é que falou verdade, porque 

interpretações da informação que foi dada podem ser retiradas muitas. Eu terei 

a minha na altura própria, quando as negociações estiverem fechadas para não 

prejudicar as mesmas e nessa altura vai perceber que não houve calor nenhum 

na discussão. Mas houve, de facto, essas afirmações que o senhor Vereador 

disse e lembro-me bem, no passado, de várias afirmações que foram ditas de 

que “aqueles bandidos da gestão do Partido Socialista fizeram isto e aquilo” e, 

na prática, nada se verificou, não era nada verdade aquilo que foi dito. De 

facto, essa foi uma autocrítica que o senhor Vereador Paulo Piteira fez a si 

próprio. Compreendo perfeitamente.  ---------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, sem prejuízo 

dessa conversa que venhamos a ter mais tarde, quero realçar que quem dera 

que esse sentido de responsabilidade, que se calhar de forma calorosa 

também foi tido na reunião de aprovação do orçamento, pudesse já ter sido 

sentido na sua consciência, porque já estavam a decorrer as negociações e 

devia ter havido esse sentido de responsabilidade da sua parte. Mas, não 

posso deixar de lhe lembrar três questões concretas que advogou nessa data: -  

A primeira foi de que o valor da dívida seria de dois milhões e setecentos mil 

euros. Ora, lendo a informação do seu serviço o valor é de dois milhões cento e 

setenta e oito mil euros. Portanto, se isto não é claro como a água sobre a 

questionabilidade dos factos é um ponto em que tem de se repor essa verdade.  

Segunda questão, dizia o senhor Presidente, e passo a citar “se a Câmara 

tivesse agido e entrado logo num sistema de negociação”. Passo, agora, a citar 

o representante do Município: “Após transito em julgado, e nos finais de maio 

de dois mil e vinte e um, foram encetadas negociações”.  ------------------------------  
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Terceira questão, referiu o senhor Presidente que houve um aumento do valor 

da dívida de dois milhões e setecentos euros, para quatro milhões de euros. 

Mas, em lado nenhum na informação está dito, pelo representante da Câmara, 

que há um aumento do dobro dos juros. Fala-se sim numa cativação pelo 

agente de execução sobre o valor da dívida, em mais de quatro milhões e 

oitocentos mil euros, ainda que de forma abusiva, conforme também é 

expresso.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, dizer-se, como insinuou o senhor Presidente, que se se tivessem 

encetado negociações não se teria o prejuízo de pagar o dobro do valor, é 

grave, é uma insinuação e é uma suspeita que tem sido, infelizmente, típico no 

senhor Presidente. Gostava que fosse mais comedido, mas penso que é 

mesmo da forma de estar. Mas nestes três pontos se comprova, face às 

informações do representante do Município, que os factos concretos 

contrapostos com aquilo que o senhor Presidente afirmou são, na 

generalidade, tudo suspeitas e insinuações que não correspondem à verdade. -  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, repito que sobre 

essa matéria teremos oportunidade de analizar quem é que falou verdade. ------  

Sobre a questão que referiu do projeto de execução do centro de saúde do 

Tojal, a informação que me enviaram agora é que o projeto foi enviado para a 

ARS e foram solicitas alterações ao mesmo, em várias vertentes, que ainda 

não estão validadas. É esta a informação que existe neste momento. 

Resumindo, o projeto existia, foi enviado para a ARS e foram efetuadas 

alterações que ainda não foram validadas. Portanto, foi um semi lapso.  ----------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, em 

primeiro lugar quero dizer que acompanho esta nova forma de estar e de 

posicionamento do senhor Presidente quanto a alguns assuntos, em particular 

este das Almoinhas, e era importante que esse posicionamento tivesse sido o 

mesmo há uns meses atrás. Como sabem existe um litígio entre as partes, e as 

afirmações do Presidente da Câmara são importantes, que podem ser 

utilizadas pelas partes depois no esgrimir dos argumentos. Não é a primeira 

vez que isso acontece, e é certo que nas últimas reuniões de Câmara não tem 
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ocorrido. Portanto, quero sublinhar que essa correção por parte do senhor 

Presidente é adequada, e cá estaremos para discutir o que houver a discutir 

quando o processo estiver terminado, através das decisões que vierem a ser 

tomadas no acordo que vier a ser feito sobre esta situação.  --------------------------  

Quero dizer ao senhor Presidente que, de facto, vou-me retratar hoje. É 

importante que o faça, porque quando me referi aos apoios para as Juntas de 

Freguesia, em particular para a Junta de Freguesia de Sacavém, mencionei o 

valor de sessenta mil euros, mas esse não era o valor correto. Assim, quero 

esclarecer a Câmara que o valor correto transferido para a Junta de Freguesia 

de Sacavém, relativamente a custos associados à questão do COVID, até 

dezembro de dois mil e vinte e um, com as transferências que continuaram a 

ocorrer mensalmente no acordo que está estabelecido, foi de setenta e um mil 

euros.   Portanto, foi superior ao valor que tinha referido inicialmente e retrato-

me dessa situação.  -------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente pode não ter toda a informação, porque é necessário 

pedir uma informação ao Departamento de Coesão Social e Habitação 

relativamente aos consumíveis, aos alimentos, aos equipamentos de proteção 

individual e outros, que foram transferidos para a União de Freguesias de 

Sacavém e Prior Velho.  --------------------------------------------------------------------------  

Talvez o senhor Presidente não tenha dado conta, mas li várias vezes várias 

comunicações à população, durante a pandemia, de que eram necessários 

apoios alimentares à população, e que a União de Freguesias de Sacavém e 

Prior Velho entregava esses apoios à população durante muitos meses, até os 

jornais falaram sobre esse assunto, e bem porque tinha de ser divulgado. Mas 

nunca falavam da Câmara Municipal. Por isso é que o senhor Presidente, na 

altura como tesoureiro da União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho não 

se apercebeu de tudo aquilo que entrou na união de freguesias para que o 

apoio à população pudesse acontecer. Nós sabíamos disso porque 

acompanhávamos as comunicações da Junta de Freguesia e, inclusive, falei 

com o senhor Presidente da União de Freguesias, mas entenderam que prestar 

informação de que a Câmara estava a participar não seria relevante. Para nós 

o que era importante eram as pessoas, e mantivemos sempre a entrega dos 

alimentos durante muitos meses. Portanto, o valor, de facto, é superior.  ---------  



 

                                                                                                                                            

35/91 

 

 

                                                                                                                                      13ª Reunião Ordinária - 2022-03-30 

Também quero dizer ao senhor Presidente que foi o atual Executivo que 

terminou com a entrega das verbas mensais às instituições, bem como às 

Juntas de Freguesia. O último mês foi em fevereiro, era uma entrega que 

estava a ser feita mensalmente a todas as instituições e à União de Freguesias 

de Sacavém e Prior Velho. Este apoio teve início com a Coligação Democrática 

Unitária e terminou com o Partido Socialista, porque desde o mês passado que 

deixou de ser feita a entrega à União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho 

do valor de apoio às despesas relacionadas com o apoio social e com as 

despesas da freguesia.  --------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Os senhores Vereadores têm acesso 

à informação transmitida pelos serviços financeiros da Câmara, e penso que 

ninguém duvida dos dados, onde se refere que o apoio à Junta de Freguesia 

de Sacavém e Prior Velho, no âmbito do COVID, de março de dois mil e vinte a 

setembro de dois mil e vinte e um, no programa de apoio ao setor solidário e à 

economia foi local foi de oito mil cento e vinte euros. Portanto, no período de 

março de dois mil e vinte a setembro de dois mil e vinte e um, foi este o valor, 

porque o senhor Vereador referiu-se a dezembro, mas em dezembro já era 

este Executivo que estava em funções. Relativamente ao apoio financeiro 

extraordinário às respostas sociais de creche e de centros de atividades 

ocupacionais, o valor foi de oito mil seiscentos e dez euros, o que totaliza 

dezasseis mil setecentos e trinta euros. Foi este o valor que a Câmara 

Municipal transferiu para a União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho, de 

março de dois mil e vinte a setembro de dois mil e vinte e um. Ora, para 

setenta mil euros vai uma diferença enorme.  ----------------------------------------------  

Portanto, os valores que constam na informação dos serviços, que está na 

vossa posse e penso que não enganados, são dezasseis mil setecentos e trinta 

euros. Não percebo onde esse valor de setenta mil euros, foi de quê? Foi das 

máscaras? Aquelas com o logotipo da Câmara, de pano, que as Juntas tinham 

caixotes delas? Eu estive na Junta e não me lembro de outros materiais. O 

senhor Vereador pode elucidar-me como é que dezasseis mil setecentos e 

trinta euros passam para setenta mil euros? Tinha muito gosto nisso. -------------  
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A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Apenas para dizer ao senhor Vereador que 

relativamente às medidas de caráter excecional não as terminámos, estamos a 

analisá-las e quero reafirmar a necessidade da sua avaliação e monitorização. 

Convém relembrar que, como o nome indica, são medidas de exceção no 

quadro pandémico que estarão em vigor num determinado período de tempo. 

Mas chegará o tempo em que as mesmas terão de findar, até porque o que 

esteve subjacente a este apoio era o facto das instalações estarem fechadas, a 

comparticipação familiar ter diminuído e haver um conjunto de necessidades de 

apoio alimentar crescente. Neste momento, ainda nada se alterou, o que não 

significa que não se avalie e que não se altere o quadro de financiamento, 

porque, como é certo e sabido, tempos outras iniciativas e projetos que temos 

de apoiar e revisitámos estas medidas que, repito e sublinho, tiveram caráter 

excecional no quadro pandémico que atravessámos.  ----------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, conforme 

referi, se pedir uma informação ao Departamento de Coesão Social e 

Habitação, sobre tudo aquilo que foi entregue em materiais à Junta de 

Freguesia, será lhe dada essa informação.  ------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Que materiais?  ----------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Equipamentos de proteção 

individual, alimentos, etc.. Não foi uma transferência financeira direta, mas foi 

material que foi entregue à Junta de Freguesia para o apoio à população e, 

também, para o trabalho da Junta de Freguesia, porque o facto da União de 

Freguesias de Sacavém e Prior Velho ter entregue todas as semanas, ou de 

quinze em quinze dias, e bem, os cabazes à população, não se pode fazer de 

conta que isso não está relacionado com o COVID. Já esclareci o apoio que foi 

dado, agora se o senhor Presidente entender pedir essa informação ao 

Departamento de Coesão Social e Habitação para saber qual foi o valor de 

tudo aquilo que foi dado à Junta de Freguesia, com certeza chegará a esse 

valor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------      
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Seja como for, relembro que as palavras do senhor Presidente, na reunião de 

Câmara, foram de que era a primeira vez que estava a ser feita uma 

transferência para a Junta de Freguesia. Foram estas as palavras do senhor 

Presidente da Câmara na reunião e isso não é verdade, porque já houve 

apoios de forma direta e de forma indireta, conforme acabei de referir.  -----------  

Quanto à questão do programa, ele acabou em fevereiro, mas, se continua, 

não veio aqui nenhuma proposta à reunião de Câmara e ficamos a aguardar 

que isso aconteça.  --------------------------------------------------------------------------------  

No entanto parece que a pandemia ainda não terminou. Portanto, mesmo que 

se entenda que o programa deve terminar, porque era um programa 

excecional, entendemos que faz todo o sentido que continue, porque a 

pandemia não terminou. Pensamos que a situação deve ser reavaliada, o que 

não nos parece ser adequado neste momento.  -------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, tenho a perfeita 

noção que aquilo que se falou aqui em transferências financeiras, e que o 

senhor Vereador referiu que tinham sido sessenta mil euros em transferências 

financeiras. Mas quando a ata for aprovada podemos confirmar essa situação. -  

Agora o senhor Vereador vem dizer que afinal não foram transferências 

financeiras, mas sim em materiais. Muito bem. Fica aqui o meu pedido ao 

Departamento de Coesão Social e Habitação, para que nos diga em que 

materiais foram gastos mais quarenta mil euros para a Junta de Freguesia de 

Sacavém. Gostava de ter acesso a essa informação, que perfaz setenta mil 

euros agora quando o senhor Vereador se retratou.  ------------------------------------  

Portanto, fica aqui o meu pedido, bem como da ata, que também é importante, 

porque o que foi referido foi transferência financeiras.  ----------------------------------  

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

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

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

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

PONTO QUATRO - ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE LOURES, REALIZADA EM 2022.02.16 -------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA ATA FOI APROVADA POR 

UNANIMIDADE -------------------------------------------------------------------------------------  

A VEREADORA, SRA. ANABELA DE OLIVEIRA FELICIANO E PACHECO, 

NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO POR NÃO TER ESTADO PRESENTE NA 

REUNIÃO A QUE RESPEITA A ATA. --------------------------------------------------------  

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

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

PONTO CINCO - ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE LOURES, REALIZADA EM 2022.03.02 -------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA ATA FOI APROVADA POR 

UNANIMIDADE -------------------------------------------------------------------------------------  

A VEREADORA, SRA. ANABELA DE OLIVEIRA FELICIANO E PACHECO, 

NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO POR NÃO TER ESTADO PRESENTE NA 

REUNIÃO A QUE RESPEITA A ATA. --------------------------------------------------------  

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

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

PONTO SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 165/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A RATIFICAÇÃO: - 

DO PROJETO DE DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO; DO ATO DE APROVAÇÃO 

DA MINUTA DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS 

NATURAL PARA O MUNICÍPIO DE LOURES ---------------------------------------------  

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

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

A. Na sequência da aprovação pela Câmara Municipal de Loures, mediante 

deliberação tomada para o efeito na sua 12.ª reunião, de 16/03/2022, foi 

instruído e lançado o procedimento aquisitivo do tipo ajuste direto,  

procedimento que correu os seus termos sob o n.º de processo 

55733/DCA/2022, tendente à celebração de contrato para a aquisição de gás 

natural para o Município de Loures pelo período inicial de um mês, com início 

de produção de efeitos a 1 de abril de 2022 renovável por igual e sucessivo 

período de 1 (um) mês, até um período máximo de vigência de 2 (dois)meses, 
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salvo denúncia por parte da entidade adjudicante mediante aviso prévio mínimo 

de 8 (oito) dias; -------------------------------------------------------------------------------------  

B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação de proposta pela entidade 

convidada, a entidade EDP Comercial – Comercialização de Energia S.A., os 

serviços da Divisão de Contratação e Aprovisionamento (DCA), procederam à 

elaboração do projeto de decisão de adjudicação, não tendo tal projeto de 

decisão de adjudicação que ser sujeito a audiência prévia, conforme decorre da 

previsão do número 2 do artigo 125.º do Código dos Contratos Públicos; ---------  

C. Por seu turno, foi elaborada a minuta do contrato a celebrar entre o 

Município de Loures e a entidade EDP Comercial – Comercialização de 

Energia S.A.;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

D. Na qualidade de Presidente da Câmara Municipal e mediante decisões por 

mim tomadas, em 24 de março de dois mil e vinte  e dois, foi aprovado o 

projeto de decisão de adjudicação, com a inerente adjudicação da proposta da 

EDP Comercial – Comercialização de Energia S.A. o qual integra a proposta de 

adjudicação da proposta apresentada pela EDP Comercial – Comercialização 

de Energia S.A., pelo preço global, para o período máximo de vigência 

contratual, de  €78.136,42 (setenta e oito mil, cento e trinta e seis euros e 

quarenta e dois cêntimos) e com os demais atributos que integram a referida 

proposta, a qual se dá aqui por integralmente reproduzida,  assim como foi 

aprovada a minuta do contrato a celebrar entre a aludida adjudicatária e o 

Município de Loures (vejam-se documentos anexos a esta proposta); -------------  

E. A competência para a prática dos atos da natureza daqueles que pratiquei, e 

que estão identificados no considerando D., é da Câmara Municipal de Loures. 

F. As decisões por mim tomadas, conforme identificadas no considerando D., 

foram-no com fundamento na impossibilidade de reunir, extraordinariamente, a 

Câmara Municipal para deliberar sobre o assunto, bem como a urgência no 

processamento do mesmo tendo presente a data de 01 de abril de 2022 para o 

início de produção de efeitos do contrato, e a premência, a essa data, em estar 

assegurado o fornecimento de gás natural;  ------------------------------------------------  

G. A norma legal que fundamenta a prática do ato pelo Presidente da Câmara 

Municipal, com caráter excecional, é a que consta do n.º 3, do artigo 35.º, do 
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Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (Lei que estabelece o regime 

jurídico das autarquias locais); -----------------------------------------------------------------  

H. Sendo a Câmara Municipal o órgão competente para efeito de aprovação 

dos atos praticados pelo Presidente da Câmara Municipal, carecem tais atos, 

pois, de ratificação, nos termos previstos na norma acabada de mencionar no 

considerando G.; -----------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, no âmbito do procedimento aquisitivo do tipo 

ajuste direto, critério material, desenvolvido sob o n.º de processo 

55733/DCA/2022, tendente à celebração de contrato para “aquisição de gás 

natural” por parte do Município de Loures e ao abrigo do disposto na alínea dd) 

do n.º 1 do artigo 33.º e no n.º 3 do artigo 35.º ambas as normas do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, bem como ao abrigo do disposto nos 

artigos 73.º, 76.º, 98.º e n.º 1 do artigo 125.º, todos do Código dos Contratos 

Públicos (na sua redação atual), ratificar o ato de aprovação do projeto de 

decisão de adjudicação, com a inerente adjudicação da proposta da EDP 

Comercial – Comercialização de Energia S.A., bem como ratificar o ato de 

aprovação da minuta do contrato a celebrar entre a EDP Comercial – 

Comercialização de Energia S.A. e o Município de Loures, atos esses 

praticados pelo Presidente da Câmara Municipal em vinte e quatro de março de 

2022. (…)” --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 166/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A RATIFICAÇÃO 

DA APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL, DA ADJUDICAÇÃO E A MINUTA 

DO CONTRATO REFERENTE À EMPREITADA DE “CONSOLIDAÇÃO DE 

TALUDES NA RIBEIRA DA PÓVOA” (PROCº Nº 51/DA) ------------------------------  

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

“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  
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A. Na sequência da deliberação de aprovação que recaiu sobre a Proposta 

de Deliberação n.º 103/2022, na 11.ª reunião ordinária da Câmara 

Municipal, realizada em 02/03/2022, foi lançado o correspondente 

procedimento de formação de contrato de empreitada, por consulta 

prévia simplificada, ao abrigo e nos termos do disposto pelos artigos 2.º 

e  9.º a 16.º da Lei n.º 30/2021, de 21 de maio e do Código dos 

Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 30/2021, de 21 de 

maio (que aprovou as medidas especiais de contratação pública);  --------  

B. Decorrido o prazo para a apresentação de propostas, o júri do 

procedimento procedeu a abertura e análise das duas propostas 

submetidas na plataforma eletrónica de contratação Vortal, tendo 

deliberado pela exclusão de uma das propostas e pela admissão de uma 

única proposta, nos termos expostos no relatório preliminar;  ----------------  

C. Notificados os concorrentes do teor do relatório preliminar, nos termos 

do disposto pelo artigo 123.º do CCP e pelo artigo 14.º da Lei n.º 

30/2021, de 21 de maio, ao abrigo do direito de audiência prévia, 

nenhum dos concorrentes se pronunciou, pelo que foi elaborado o 

relatório final, ao abrigo do disposto pelo artigo 124.º do CCP;  -------------  

D. Em cumprimento do disposto pelos n.ºs 3 e 4 do artigo 124.º do CCP, o 

relatório final, juntamente com os demais documentos que compõem o 

processo, é enviado ao órgão competente para a decisão de contratar, o 

qual é competente para a decisão sobre a aprovação de todas as 

propostas contidas no relatório final, nomeadamente para efeitos de 

adjudicação;  -------------------------------------------------------------------------------  

E. A proposta apresentada pela concorrente Rota Certa, Lda. integra e dá 

cumprimento a todas as exigências legal e procedimentalmente 

previstas;  -----------------------------------------------------------------------------------  

F. A urgência na adjudicação e execução do contrato de empreitada em 

apreço, na medida da necessidade de cumprimento dos prazos de 

execução dentro da data limite de elegibilidade do atual Quadro-

Comunitário, tendo o POSEUR determinado a monitorização mensal da 

evolução da operação e, em caso de atraso, a possibilidade de 



 

                                                                                                                                            

42/91 

 

 

                                                                                                                                      13ª Reunião Ordinária - 2022-03-30 

cancelamento do financiamento da operação, determinou o meu 

despacho de aprovação, datado de 24 de março, sujeito a ratificação 

pela Câmara Municipal, ao abrigo do disposto pelo n.º 3 do artigo 35.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação em 

vigor; ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal ratifique, nos termos do disposto pela alínea f) do n.º 

1 do artigo 33.º e pelo n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, do artigo 124.º, bem como nos artigos 76.º e 77.º, todos do 

Código dos Contratos Públicos:   --------------------------------------------------------------  

a. A aprovação do relatório final (…);  --------------------------------------------------  

b. A aprovação da adjudicação da empreitada de “Consolidação de 

Taludes na Ribeira da Póvoa” - Processo n.º 51/DA, à concorrente Rota 

Certa, Lda., pelo valor de € 648.500,00 (seiscentos e quarenta e oito mil 

e quinhentos euros), acrescido do valor de IVA à taxa legal em vigor e 

com o prazo de execução de 150 (cento e cinquenta) dias; ------------------  

c. A aprovação da minuta do contrato. (…)” ------------------------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, estranhamos o 

facto de, neste processo, não ter sido distribuído o relatório preliminar e apenas 

constar o relatório final. Portanto, seria importantíssimo para a compreensão da 

forma como todo o processo decorreu termos acesso ao relatório preliminar.  ---  

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

O VEREADOR, SENHOR NELSON BATISTA: Senhor Presidente, vai ser 

distribuir o relatório preliminar, mas não é impeditivo que se vote este ponto e 

estou em condições para lhe dar nota de todas as informações sobre esta 

proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------     

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Agradeço a distribuição do 

relatório preliminar, que vem complementar todos os elementos do processo e 
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que é importante para a sua compreensão global. Ele não altera aquilo que já 

tínhamos decidido, em termos de sentido de voto, relativamente a esta matéria. 

Já tivemos ocasião em anteriores reuniões de valorizar, e muito, esta 

empreitada de consolidação de taludes na ribeira da Póvoa, que vem dar 

resposta a uma das prioridades definidas para o nosso território e que já vem 

do trabalho do anterior Executivo.  ------------------------------------------------------------  

Quero aproveitar esta oportunidade para dar pública nota e reconhecer o 

trabalho árduo e difícil que foi feito pela equipa técnica do Município, que 

tiveram, relativamente a este processo, não tenho sombra de dúvidas, uma 

responsabilidade muito grande para que se tivesse chegado onde se chegou. --  

Os obstáculos foram muitos. Por vezes há circunstâncias mais ou menos 

felizes, em relação à elaboração de projetos, no caso concreto deste processo 

ele foi dificultado por diferentes vias. O que é facto é que sempre foi possível, 

nomeadamente, no Departamento de Ambiente, encontrar quem estivesse 

disponível para ultrapassar dificuldades e obstáculos e conseguir chegar a bom 

porto com esta primeira parte do trabalho. Ainda não é tudo, mas é um passo 

significativo e muito importante na regularização da ribeira da Póvoa, contudo o 

que lhe está associado em termos de redução de riscos ao nível da proteção 

civil, do risco de cheias, e que vem dentro do quadro da filosofia que agora 

temos para intervenção em linhas de água.  -----------------------------------------------    

Portanto, quero dar pública nota e agradecer o trabalho do júri do concurso, 

que também teve que fazer muito para que a situação chegasse aqui.  ------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 167/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR E SUBMETER A 

DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A PROPOSTA RELATIVA À 

ADJUDICAÇÃO NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO DE CONSULTA 

DESENVOLVIDO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE CURTO 

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

A. A Câmara Municipal de Loures, na sua 11.ª reunião ordinária realizada 

em 02 de março de 2022, autorizou a consulta a várias instituições 

financeiras, objetivando a contratação dum empréstimo de curto prazo, a 

celebrar e a vigorar no ano de 2022, até ao montante de 6.000.000,00€ 

(seis milhões de euros), enquadrado dentro dos limites da dívida total do 

Município (proposta de deliberação n.º 101/2022); ------------------------------  

B. Atendendo ao teor da citada deliberação, foram consultadas, através de 

convite enviado via e-mail em 10 de março de 2022, 6 (seis) instituições 

financeiras – Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD), Banco Santander 

Totta, S.A., Novo Banco, S.A., Banco Comercial Português, S.A. - 

Millennium BCP, Banco Português de Investimentos, S.A. (BPI) e Caixa 

de Crédito Agrícola – com a finalidade de contratação do empréstimo 

supra identificado, destacando-se as seguintes condições, constantes no 

referido convite (vd. convite junto em anexo): -------------------------------------  

 Montante: Até 6.000.000,00€ (seis milhões de euros); -------------------------  

 Finalidade: Financiamento de necessidades de tesouraria; -------------------  

 Prazo: Maturidade até 31 de dezembro de 2022; --------------------------------  

 Período de utilização: A utilização do capital a contratar é imediata; -------  

 Período de amortização: O capital é amortizado integralmente a 31 de 

dezembro de 2022; -----------------------------------------------------------------------  

 Taxa de juro: Com componente fixa correspondente ao SPREAD no 

valor máximo de 1% e componente variável correspondente à Euribor a 

30 (trinta) dias; -----------------------------------------------------------------------------  

 Pagamento de juros: Mensal e postecipadamente; ------------------------------  

 Comissões: Apenas em situação de incumprimento contratual pelo 

Município (comissão devida pela recuperação de valores em dívida); -----  

 Critério de adjudicação: SPREAD mais baixo. ------------------------------------  

C. Das instituições financeiras convidadas 1 (uma) não apresentou 

proposta - Novo Banco, S.A. - e 5 (cinco) apresentaram propostas – 

CGD; Banco Santander Totta, S.A.; Banco Comercial Português, S.A.; 

Millennium BCP; BPI e Caixa de Crédito Agrícola – (vd. ata da reunião 
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da Comissão de Análise de Propostas realizada em 22 de março de 

2022 junta em anexo); -------------------------------------------------------------------  

D. A Comissão de Análise constituída para análise das propostas 

(informação n.º 08/DPFL/RL de 2022.03.16), após a abertura das 

mesmas, excluiu desde logo 1 (uma) instituição financeira - Banco 

Santander Totta, S.A. - em virtude da sua proposta não cumprir as 

condições exigidas no convite enviado. A Comissão de Análise propôs a 

adjudicação, à CGD, do empréstimo a curto prazo até ao montante de 

6.000.000,00€ (seis milhões de euros), nas condições descritas na ata 

da reunião da mencionada Comissão de Análise realizada em 22 de 

março de 2022, junta em anexo, destacando-se: --------------------------------  

 Montante: Até ao limite máximo de 6.000.000,00€ (seis milhões de 

euros); ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Prazo de utilização: 31 de dezembro de 2022; -----------------------------------  

 Utilização: Livre, de acordo com as necessidades da Câmara; --------------  

 Pagamento de juros: Mensal e postecipadamente; ------------------------------  

 Taxa de juro: Variável Euribor a 1 (um) mês, acrescida de um SPREAD 

de 0,02%;------------------------------------------------------------------------------------  

 Prazo de amortização: De acordo com as disponibilidades da Câmara – 

liquidação imperativa até 31 de dezembro de 2022; ----------------------------  

 Comissões: Isento.  -----------------------------------------------------------------------  

E. Procedeu-se à audiência escrita dos interessados – CGD; Banco 

Santander Totta, S.A.; Banco Comercial Português, S.A.; Millennium 

BCP; BPI e Caixa de Crédito Agrícola – nos termos do Código do 

Procedimento Administrativo; ----------------------------------------------------------  

F. No âmbito da audiência de interessados, nenhuma das instituições 

financeiras objetou o projeto de decisão remetido (vd. ata da reunião da 

Comissão de Análise de Propostas realizada em 25 de março de 2022 

junta em anexo); ---------------------------------------------------------------------------  

G. A Comissão de Análise de Propostas propôs a adjudicação da 

contratação do empréstimo de curto prazo aqui versado, à CGD, nas 

condições descritas na ata da reunião da mencionada Comissão 

realizada em 25 de março de 2022, junta em anexo, destacando-se:------  
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 Montante: Até ao limite máximo de 6.000.000,00€ (seis milhões de 

euros); ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Prazo de utilização: Até 31 de dezembro de 2022; ------------------------------  

 Utilização: Imediata, após celebração do contrato; ------------------------------  

 Pagamento de juros: Mensal e postecipadamente; ------------------------------  

 Taxa de juro: Variável Euribor a 1 (um) mês, acrescida de um SPREAD 

de 0,02%;------------------------------------------------------------------------------------  

 Prazo de amortização: De acordo com as disponibilidades da Câmara – 

liquidação imperativa até 31 de dezembro de 2022; ----------------------------  

 Comissões: Isento. ------------------------------------------------------------------------  

H. Atendendo ao disposto na redação do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 

3 de setembro, o Município de Loures dispõe de capacidade para a 

contratação do presente empréstimo de curto prazo, conforme 

demonstrado no mapa anexado à presente proposta de deliberação; -----  

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

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

do artigo 33.º e da alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º, ambas do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atualizada, conjugadas com o n.º 

5 do artigo 49.º e o n.º 1 do artigo 50.º, ambos da Lei n.º 73/2015, de 3 de 

setembro, submeter a autorização da Assembleia Municipal de Loures a 

adjudicação da contratação do empréstimo de curto prazo, à Caixa Geral de 

Depósitos, S.A. (CGD), efetuada com base no procedimento de consulta 

desenvolvido, e nas condições enunciadas no considerando G. (…)” --------------  

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

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA E DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA. ABSTIVERAM-SE A SRA. VEREADORA E OS SRS. 

VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA  ----------------------  
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PONTO NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 168/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR: - A ADJUDICAÇÃO 

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OFICIAL DE 

CONTAS/AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS INDIVIDUAIS E ÀS CONTAS 

CONSOLIDADAS DO MUNICÍPIO DE LOURES E SERVIÇOS 

INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 

LOURES E ODIVELAS E A MINUTA DO CONTRATO; - A DELIBERAÇÃO DO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SIMAR DE 24 DE MARÇO DE 2022;  

- SUBMETER A DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A PROPOSTA 

DE NOMEAÇÃO DO AUDITOR EXTERNO ------------------------------------------------  

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

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

A. Na sequência de solicitação pelo Gabinete de Auditoria Interna (GAI) através 

da informação n.º 25/GAI7LB/2021 (documento em anexo) e da decisão de 

aprovação por mim tomada enquanto órgão competente para contratar, e pelos 

órgãos competentes para contratar dos Serviços Intermunicipalizados de 

Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), foi instruído 

e lançado o procedimento aquisitivo do tipo Consulta Prévia que correu os seus 

termos sob o n.º de processo 55356/DCA/2021, em agrupamento de entidades 

do Município de Loures e dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), com vista à 

celebração de um contrato de Prestação de Serviços de Revisão Oficial de 

Contas/Auditoria Externa às contas individuais do Município de Loures e dos 

Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures 

e Odivelas (SIMAR), bem como às contas consolidadas respetivas, referente 

aos anos de 2022 a 2024”. ----------------------------------------------------------------------  

B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação de propostas o júri do 

procedimento constatou que apenas uma entidade apresentou proposta pelo 

que, nos termos do disposto no artigo 125º do Código dos Contratos Públicos 

(CCP), elaborou o Projeto da Decisão de Adjudicação com análise da proposta 

apresentada pela única concorrente; ---------------------------------------------------------  
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C. Na medida em que apenas foi apresentada uma única proposta ficou 

dispensada a audiência prévia nos termos previstos no n.º 2 do referido artigo 

125.º;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Elaborado o Projeto da Decisão de Adjudicação (que consta em anexo) bem 

como a minuta do contrato, os mesmos foram submetidos aos órgãos 

competentes para contratar dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR) para efeitos de 

aprovação, datada de 24 de março de 2022; -----------------------------------------------  

E. Da única proposta apresentada e admitida da entidade “Diz e Associados – 

SROC, Lda”, evidencia-se o preço global proposto de €68.400,00 (sessenta e 

oito mil e quatrocentos euros), o qual se desdobra em €43.800,00 (quarenta e 

três mil e oitocentos euros) para o Município de Loures e €24.600,00€ (vinte e 

quatro mil e seiscentos euros) para os SIMAR; --------------------------------------------  

F. O auditor externo é nomeado por deliberação da Assembleia Municipal, sob 

proposta da Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 77.º, 

da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro; --------------------------------------------------------  

G. Se mostra necessária a aprovação, por parte da Câmara Municipal, do 

respetivo projeto de minuta do contrato a celebrar (minuta essa que se anexa); 

Considerando ainda: ------------------------------------------------------------------------------  

H. Que importa que a Câmara Municipal de Loures, no que à entidade 

adjudicante SIMAR diz respeito, aprove a deliberação tomada pelo Conselho 

de Administração dos SIMAR, na sua reunião datada de 24 de março de 2022, 

deliberação essa que aprovou o Projeto da Decisão de Adjudicação e a minuta 

do contrato; ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A Câmara Municipal delibere, nos termos do disposto na alínea dd), do número 

1, do artigo 33.º, do Anexo I da Lei 75/2013 de 12/09 e número 1 do artigo 

125.º, artigos 73.º e 76.º e n.º 3 do artigo 39.º, todos do Código dos Contratos 

Públicos, bem como nos termos definidos no artigo 77.º, da Lei n.º 73/2013, de 

3 de setembro, na sua versão atualizada, e no n.º 5 do artigo 8.º da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, na sua versão atualizada: ------------------------------------  

1 - No que à entidade adjudicante Município de Loures diz respeito, aprovar o 

projeto de decisão de adjudicação do presente procedimento de Consulta 
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Prévia, com vista à celebração de um contrato Prestação de Serviços de 

Revisão Oficial de Contas/Auditoria Externa às contas individuais do Município 

de Loures e dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 

Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), bem como às contas consolidadas 

respetivas, referente aos anos de 2022 a 2024; -------------------------------------------  

2 - No que à entidade adjudicante Município de Loures diz respeito, aprovar o 

projeto de minuta do contrato a celebrar entre o Município de Loures, com as 

demais entidades adjudicantes, e a entidade adjudicatária ““Diz e Associados – 

SROC, Lda””; ----------------------------------------------------------------------------------------  

3 - Aprovar a deliberação tomada pelo Conselho de Administração dos SIMAR, 

na sua reunião datada de 24 de março de 2022, que aprovou o Projeto da 

Decisão de Adjudicação e a minuta do contrato, no que à entidade adjudicante 

SIMAR diz respeito; -------------------------------------------------------------------------------  

4 - No que diz respeito quer à entidade adjudicante Município de Loures quer à 

entidade adjudicante Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 

Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), submeter a deliberação da 

Assembleia Municipal a proposta de nomeação do auditor externo cuja 

proposta ora se propõe adjudicar, ao abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 77.º, 

da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro. (…)” --------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA E DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA. ABSTIVERAM-SE A SRA. VEREADORA E OS SRS. 

VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA  ----------------------  

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

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

PONTO DEZ - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 169/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA NO ÂMBITO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 1884/15-3 BELSB - 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DO CIRCULO DE LISBOA - “CONSTRUÇÃO 

CIVIL, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MECÂNICAS E ARRANJOS 
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EXTERIORES PARA SUBSTITUIÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EB 2,3 JOÃO 

VILLARET – LOURES” ---------------------------------------------------------------------------  

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

--- A PROPOSTA, POR CONSENSO DOS MEMBROS DA CÂMARA, FOI 

MANTIDA EM ORDEM DO DIA. ---------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO ONZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 170/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A DESIGNAÇÃO 

DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS 

PARA ESTUDOS E GESTÃO DA ÁGUA (AMEGA) --------------------------------------  

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

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

A. O Município de Loures é associado da AMEGA – Associação de 

Municípios de Estudos e Gestão de Água; -----------------------------------------  

B. Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 13.º dos respetivos estatutos, 

“A representação dos associados na Assembleia Intermunicipal é feita 

pelos respetivos Presidentes da Câmara ou por Vereador com 

competência delegada para o efeito”; -----------------------------------------------  

C. Dispõe a alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

e 12 de setembro, na sua atual redação, que compete à Câmara 

Municipal designar o representante do município na assembleia geral 

das empresas locais, assim como os seus representantes em quaisquer 

outras entidades nas quais o município participe, independentemente de 

integrarem ou não o perímetro da administração local; ------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo e nos termos do 

disposto pelo artigo 59.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto e pela alínea oo) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual, conjugada com o n.º 2 do artigo 13.º dos Estatutos da 

Associação, designar como representante do Município de Loures na 

Assembleia Intermunicipal da AMEGA – Associação de Municípios de Estudos 

e Gestão de Água o Sr. Vereador Nuno Ricardo Conceição Dias. (…)” ------------  
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--- POR VOTAÇÃO SECRETA A PROPOSTA FOI APROVADA COM OITO (8) 

VOTOS A FAVOR, UM (1) VOTO EM BRANCO E UM (1) VOTO CONTRA  -----  

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

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

PONTO DOZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 171/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A DESIGNAÇÃO 

DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA ÁGUAS DO TEJO ATLÂNTICO, 

SA ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Nos termos do disposto pelo n.º 2 do artigo 14.º dos Estatutos das Águas 

do Tejo Atlântico, S.A., conjugado com os artigos 379.º e 380.º do Código 

das Sociedades Comerciais (CSC), “a representação de acionistas em 

assembleia geral pode fazer -se por qualquer pessoa, sendo instrumento 

suficiente de representação uma carta dirigida pelo acionista ao presidente 

da mesa da assembleia geral, que pode ser enviada por via postal, 

eletrónica ou por telecópia, sendo válida apenas para a assembleia geral 

em causa”; --------------------------------------------------------------------------------------  

B. Compete à Câmara Municipal, em cumprimento do disposto pela alínea oo) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

designação dos seus representantes na assembleia geral das empresas 

locais, assim como os seus representantes em quaisquer outras entidades 

nas quais o município participe, independentemente de integrarem ou não 

o perímetro da administração local;  -----------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor, ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea oo) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

em vigor, delibere designar como representante do Município de Loures na 

Assembleia Geral das Águas do Tejo Atlântico, S.A., o Sr. Arquiteto Ricardo 

Alexandre da Silva Bastos, cuja idoneidade, capacidade, experiência de gestão 

e sentido de interesse público se afiguram adequados ao desempenho das 

inerentes funções. (…)” ---------------------------------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO SECRETA A PROPOSTA FOI APROVADA COM NOVE (9) 

VOTOS A FAVOR E UM (1) VOTO EM BRANCO  ---------------------------------------  

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

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

--- Eram dezasseis horas e doze minutos quando a reunião foi 

interrompida, tendo recomeçado às dezasseis horas e trinta minutos.  -----  

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

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

PONTO TREZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 172/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR: - A AUTORIZAÇÃO 

DA DESPESA; - O INÍCIO, TIPO E PEÇAS DO PROCEDIMENTO; - PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA OS SERVIÇOS 

INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 

LOURES E ODIVELAS (SIMAR) - CONCURSO PÚBLICO N.º 4/2022) ------------  

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

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

A. Foi verificada pelos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de 

Loures e Odivelas (SIMAR) a necessidade de aquisição de serviços de 

limpeza para as instalações dos SIMAR, sitas no edifício sede, nas 

instalações operacionais do Fanqueiro, nas instalações de Sete Casas e 

nas instalações do Juncal, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses;  ------  

B. O Conselho de Administração dos SIMAR, na sua 10.ª reunião ordinária, 

realizada em 24 de março de 2022, aprovou remeter aos Municípios de 

Loures e de Odivelas, a proposta de deliberação n.º 126/2022, relativa à 

autorização de despesa, início do procedimento por concurso público com 

o preço base de €1.125.614,52 (um milhão cento e vinte e cinco mil 

seiscentos e catorze euros e cinquenta e dois cêntimos), aprovação das 

peças de procedimento, a constituição do júri e respetiva delegação de 

competências, bem como a designação do gestor do contrato, nos termos 

descritos na informação I/4552/2022, de 07 de março de 2022 que se 

anexa à presente proposta de deliberação; -------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal, nos termos da proposta de deliberação n.º 126/2022, 

apresentada pelo Conselho de Administração dos SIMAR, delibere:  ---------------  

1. Ao abrigo do disposto pela alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º e do artigo 130.º 

e seguintes do Código dos Contratos Públicos (CCP), na sua redação em 

vigor, autorizar a despesa referente à aquisição de serviços de limpeza, 

para as instalações dos SIMAR, sitas no edifício sede, nas instalações 

operacionais do Fanqueiro, nas instalações de Sete Casas e nas 

instalações do Juncal, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, no valor 

máximo estimado e cabimentado de €1.125.614,52 (um milhão cento e 

vinte e cinco mil seiscentos e catorze euros e cinquenta e dois cêntimos); --  

2. Ao abrigo da mesma alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP, na sua atual 

redação, aprovar, relativamente ao procedimento aquisitivo de serviços de 

limpeza, o lançamento, por concurso público, com dispensa da contratação 

por lotes, o início do procedimento, as peças de procedimento, a 

designação do júri do procedimento e a respetiva subdelegação de 

competências, a subdelegação de competências na Chefe da Divisão de 

Aprovisionamento e a designação da gestora do contrato;  ----------------------  

3. Aprovar a dispensa do disposto pelo n.º 1 do artigo 73.º da Lei de 

Orçamento de Estado para 2021, aprovado pela Lei n.º 75.º-B/2020, de 31 

de dezembro, nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, tendo em 

consideração que é expectável o aumento do preço base, quando 

comparado com anteriores procedimentos aquisitivos, em virtude do 

aumento da retribuição mínima mensal garantida para 2022, bem como o 

aumento dos preços dos bens, designadamente produtos de limpeza, nos 

termos e com os fundamentos constantes da informação I/4552/2022, de 

07 de março de 2022 que se anexa à presente proposta de deliberação. 

(…)” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, este processo 

visa a aquisição de serviços de limpeza para os Serviços Intermunicipalizados 
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de Água e Resíduos, e a proposta está construída na lógica de eles serem 

necessários por vinte e quatro meses, sendo que a última adjudicação que 

fizemos, de idêntico serviço, foi por um período substancialmente maior, por 

trinta e seis meses, e pelo valor de oitocentos e dois mil euros, ao contrário do 

que se estabelece, agora, como preço base para o mesmo serviço e por um 

período que é inferior em um ano, com o valor de um  milhão cento e vinte e 

cinco mil euros. Portanto, gostávamos de perceber o que se passa, porque 

vamos gastar mais trezentos e vinte e dois mil euros, por um serviço prestado, 

com menos um ano de duração do que o anterior. Penso que deve haver uma 

explicação lógica para isto, mas não a conhecemos e gostávamos de a 

conhecer.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: E bem senhor Vereador. A 

informação que tenho é que este serviço é para vinte e quatro meses e mais 

doze meses. Mas, de qualquer forma, peço à senhora Diretora Delegada dos 

SIMAR para nos dar os devidos esclarecimentos relativamente a esta matéria.   

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

A DIRETORA DELEGADA DOS SIMAR: Senhor Presidente, o procedimento é 

um concurso público com a mesma duração, até trinta e seis meses, e o preço 

base é equivalente ao anterior, com o acréscimo da inflação e do aumento dos 

preços que todos estamos a sentir. Não há qualquer alteração.  ---------------------  

Quero informar, também, que reduzimos algumas horas semanais, por 

proposta dos próprios serviços, porque havia um acréscimo de horas que não 

fazia sentido, mantendo o reforço da higienização nas áreas operacionais, 

nomeadamente, nos balneários e vestiários dos trabalhadores.  ---------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, compreendo e 

agradeço as explicações da senhora Diretora Delegada relativamente às 

explicações que coloquei, mas o que referiu não é exatamente o que está 

escrito na proposta que refere, muito claramente, em particular  no ponto um da 

proposta de deliberação  “(…) , autorizar a despesa referente à aquisição de 

serviços de limpeza, para as instalações dos SIMAR, sitas no edifício sede, nas 

instalações operacionais do Fanqueiro, nas instalações de Sete Casas e nas 
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instalações do Juncal, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, no valor 

máximo estimado e cabimentado de €1.125.614,52 (um milhão cento e vinte e 

cinco mil seiscentos e catorze euros e cinquenta e dois cêntimos) (…)”. Não é a 

mesma coisa. Percebo, mas não há conformidade entre aquilo que a senhora 

Diretora referiu e a proposta, porque se assim fosse não teríamos nenhuma 

dúvida em votar.  -----------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, a proposta de 

deliberação não está correta vai ser alterada, mas no caderno de encargos 

referem-se os trinta e seis meses.  ------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, não há 

nenhum inconveniente em votar esta proposta desde que seja aletrada no 

decurso da reunião. É um erro material, que está explicado e não temos 

nenhuma razão para duvidar. Portanto, se for possível temos todo o gosto em 

votar a proposta hoje.  ----------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, consta do caderno 

de encargos que a vigência do contrato que vier a ser celebrado terá um 

período de vigência de trinta e seis meses. Está claro. Portanto, vamos alterar 

a proposta que passará de vinte e quatro para trinta e seis meses.  ----------------  

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

--- APÓS A INTRODUÇÃO DAS ALTERAÇÕES, A PROPOSTA DE 

DELIBERAÇÃO PASSOU A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:  -------------------------  

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

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

A. Foi verificada pelos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de 

Loures e Odivelas (SIMAR) a necessidade de aquisição de serviços de 

limpeza para as instalações dos SIMAR, sitas no edifício sede, nas 

instalações operacionais do Fanqueiro, nas instalações de Sete Casas e 

nas instalações do Juncal, pelo período de 36 (trinta e seis meses);  ---------  

B. O Conselho de Administração dos SIMAR, na sua 10.ª reunião ordinária, 

realizada em 24 de março de 2022, aprovou remeter aos Municípios de 
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Loures e de Odivelas, a proposta de deliberação n.º 126/2022, relativa à 

autorização de despesa, início do procedimento por concurso público com 

o preço base de €1.125.614,52 (um milhão cento e vinte e cinco mil 

seiscentos e catorze euros e cinquenta e dois cêntimos), aprovação das 

peças de procedimento, a constituição do júri e respetiva delegação de 

competências, bem como a designação do gestor do contrato, nos termos 

descritos na informação I/4552/2022, de 07 de março de 2022 que se 

anexa à presente proposta de deliberação; -------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, nos termos da proposta de deliberação n.º 126/2022, 

apresentada pelo Conselho de Administração dos SIMAR, delibere:  ---------------  

1. Ao abrigo do disposto pela alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º e do artigo 

130.º e seguintes do Código dos Contratos Públicos (CCP), na sua 

redação em vigor, autorizar a despesa referente à aquisição de serviços 

de limpeza, para as instalações dos SIMAR, sitas no edifício sede, nas 

instalações operacionais do Fanqueiro, nas instalações de Sete Casas e 

nas instalações do Juncal, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, no 

valor máximo estimado e cabimentado de €1.125.614,52 (um milhão 

cento e vinte e cinco mil seiscentos e catorze euros e cinquenta e dois 

cêntimos);  ----------------------------------------------------------------------------------  

2. Ao abrigo da mesma alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP, na sua 

atual redação, aprovar, relativamente ao procedimento aquisitivo de 

serviços de limpeza, o lançamento, por concurso público, com dispensa 

da contratação por lotes, o início do procedimento, as peças de 

procedimento, a designação do júri do procedimento e a respetiva 

subdelegação de competências, a subdelegação de competências na 

Chefe da Divisão de Aprovisionamento e a designação da gestora do 

contrato; -------------------------------------------------------------------------------------  

3. Aprovar a dispensa do disposto pelo n.º 1 do artigo 73.º da Lei de 

Orçamento de Estado para 2021, aprovado pela Lei n.º 75.º-B/2020, de 

31 de dezembro, nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, tendo em 

consideração que é expectável o aumento do preço base, quando 

comparado com anteriores procedimentos aquisitivos, em virtude do 
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aumento da retribuição mínima mensal garantida para 2022, bem como 

o aumento dos preços dos bens, designadamente produtos de limpeza, 

nos termos e com os fundamentos constantes da informação 

I/4552/2022, de 07 de março de 2022 que se anexa à presente proposta 

de deliberação.(…)” ----------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA E DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA. ABSTIVERAM-SE A SRA. VEREADORA E OS SRS. 

VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA  ----------------------  

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

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

PONTO CATORZE- PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 173/2022- 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO 

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA À SOCIEDADE 

RECREATIVA MUSICAL 1º DE AGOSTO SANTA IRIENSE --------------------------  

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

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

A. A Sociedade Recreativa Musical 1º de Agosto Santa Iriense, solicitou a 

utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa Iria 

de Azóia para a realização de atividades desportivas, na área do Karaté, no 

dia 27 de novembro de 2021; -------------------------------------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa 

Iria de Azóia prevê o pagamento, por hora, de 11,29€ (onze euros e vinte e 

nove cêntimos), em período diurno e de 12,62€ (doze euros e sessenta e 

dois cêntimos) em período noturno – v.g. ponto 1.6 da Tabela de Tarifas do 

Município de Loures; -------------------------------------------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração de doze horas (nove horas e trinta minutos em 

período diurno e duas horas e trinta minutos em período noturno), 



 

                                                                                                                                            

58/91 

 

 

                                                                                                                                      13ª Reunião Ordinária - 2022-03-30 

correspondendo a um valor total a pagamento de 138,81€ (cento e trinta e 

oito euros e oitenta e um cêntimo), isento de IVA;-----------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição 

e requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada; ----------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. u) do nº 1 do 

artigo 33.º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar a isenção do pagamento pela utilização do Pavilhão Desportivo 

do Agrupamento de Escolas de Santa Iria de Azóia, à Sociedade Recreativa 

Musical 1º de Agosto Santa Iriense, no valor total de 138,81€ (cento e trinta e 

oito euros e oitenta e um cêntimo), isento de IVA. (…)” ---------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO QUINZE- PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 174/2022- SUBSCRITA 

PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO CINETEATRO DE LOURES À 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

LOURES PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA -----------  

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

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

A. A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Loures, solicitou a 

utilização do Cineteatro de Loures, para realização de assembleia geral 

ordinária, no dia 20 de dezembro de 2021; --------------------------------------------  

B. A utilização do Cineteatro de Loures pressupõe o pagamento, por hora, de 

6,70€ (seis euros e setenta cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor; ---  

C. A ocupação teve a duração de quatro horas, a que corresponde um valor a 

pagamento de 26,80€ (vinte e seis euros e oitenta cêntimos), IVA incluído à 

taxa legal em vigor; ---------------------------------------------------------------------------  

D. A entidade solicitou a isenção do pagamento do valor relativo à utilização 

acima indicada. --------------------------------------------------------------------------------  
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Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do nº 2 do artigo 10º do 

Quadro Normativo de Cedência e Utilização do Cineteatro de Loures, em 

conjunção com a al. u) do nº1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 

de setembro, na sua redação atual, aprovar a isenção do pagamento pela 

respetiva utilização, à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

Loures, no valor total de 26,80€ (vinte e seis euros e oitenta cêntimos), IVA 

incluído à taxa legal em vigor. (…)” -----------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO DEZASSEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 175/2022- 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO 

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO CINETEATRO DE LOURES À 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

LOURES PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÇÕES NO ÂMBITO DA ESCOLA DE 

MUSICA ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Loures, solicitou a 

utilização do Cineteatro de Loures, no dia 19 de fevereiro de 2022, entre as 

9h00 e as 18h00, para a realização de audições, no âmbito da sua Escola 

de Música; --------------------------------------------------------------------------------------  

B. A utilização do Cineteatro de Loures pressupõe o pagamento, por hora, de 

5,50€ (cinco euros e cinquenta cêntimos), IVA incluído à taxa legal em 

vigor, acrescido de 1€ (um euro), por hora por se tratar de dia de fim-de-

semana; -----------------------------------------------------------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração de nove horas, a que corresponde um valor a 

pagamento de 58,50€ (cinquenta e oito euros e cinquenta cêntimos), IVA 

incluído à taxa legal em vigor; -------------------------------------------------------------  
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D. A entidade solicitou a isenção do pagamento do valor relativo à utilização 

acima indicada. --------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do nº 2 do artigo 10º do 

Quadro Normativo de Cedência e Utilização do Cineteatro de Loures, em 

conjunção com a al. u) do nº1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 

de setembro, na sua redação atual, aprovar a isenção do pagamento pela 

respetiva utilização, à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

Loures, no valor total de 58,50€ (cinquenta e oito euros e cinquenta cêntimos), 

IVA incluído à taxa legal em vigor. (…)”------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO DEZASSETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 176/2022- 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE PARA APROVAR AS NORMAS 

DE PARTICIPAÇÃO NA 2ª EDIÇÃO DO PRÉMIO INTERNACIONAL DE 

COMPOSIÇÃO DE CLARINETE SOLO E BANDA FILARMÓNICA------------------  

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

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

A. Ao Município de Loures incumbem atribuições no domínio da cultura (cfr. 

al. e) do n.º 1 do art. 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro), competindo à Câmara Municipal deliberar sobre o apoio a 

atividades culturais de interesse para o Município (al. u) do n.º 1 do art. 33.º 

do diploma citado);  --------------------------------------------------------------------------  

B. A Música, quer como manifestação social e cultural, quer como forma de 

expressão da realidade, do indivíduo e da comunidade, constitui um 

preponderante veículo para a prossecução do interesse público, 

designadamente no que se refere ao fomento da criação e fruição artística, 

revestindo-se de incontornável importância na vida de uma comunidade; ---  

C.  A 2.ª Edição do Prémio Internacional de Composição, é organizado pela 

Câmara Municipal de Loures, no quadro das iniciativas sob a égide de 
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“Loures, Capital do Clarinete”, sendo idealizado com o intuito de promover 

e incentivar a criação e distinguir o desenvolvimento e a excelência na área 

da composição, premiando obras inéditas de autores nacionais e 

estrangeiros;  ----------------------------------------------------------------------------------  

D. A segunda edição do Prémio tem como objetivos específicos a divulgação 

do clarinete e o desenvolvimento da escrita musical para a formação de 

Banda Filarmónica que inclua o clarinete como solista. ----------------------------   

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

 Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo das disposições 

conjugadas da al. e) do n.º 1 do art. 23.º e al. u) do nº 1 do artigo 33º do anexo 

I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar as normas de participação na 

2.ª Edição Prémio Internacional de composição de Clarinete Solo e Banda 

Filarmónica. (…)” -----------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO DEZOITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 177/2022- 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O QUADRO 

NORMATIVO E O CALENDÁRIO DE PROVAS DO 26º TROFÉU "LOURES 

ATLETA JOVEM" ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Troféu "Loures Atleta Jovem" é uma iniciativa municipal que visa 

contribuir para o desenvolvimento do atletismo, vocacionada para os 

escalões de formação; ----------------------------------------------------------------------  

B. Esta iniciativa é de extrema importância no âmbito do Plano de Intervenção 

Municipal do Atletismo, nomeadamente em termos da captação de novos 

praticantes, do incremento da prática da modalidade e do apoio ao 

trabalho desenvolvido pelas associações e clubes concelhios; ------------------  

C. Se trata de um evento que registou grande adesão por parte dos 

praticantes, ao longo dos anos em que foi concretizado; --------------------------  
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D. Foi manifesto o interesse das associações desportivas na realização do 

26º Troféu "Loures Atleta Jovem", a decorrer em 2022;  --------------------------  

E. É fundamental reconhecer o trabalho realizado por estas associações 

contribuindo, assim, para a viabilização da continuidade da sua aposta na 

modalidade. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das disposições conjugadas da al. 

f) do n.º 2 do art. 23.º e da al. u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, aprovar o quadro normativo e o calendário de 

provas do 26º Troféu "Loures Atleta Jovem", que consta da informação nº 

E/27404/2022, (…)”. -------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO DEZANOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 178/2022- 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O ACORDO 

DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E A 

PORTUGAL ATIVO – ASSOCIAÇÃO DE CLUBES DE FITNESS E SAÚDE -----  

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

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

A - É competência do Município de Loures apoiar e fomentar a prática da 

atividade física na sua área territorial;---------------------------------------------------  

B - O Município de Loures está empenhado em promover o programa “Clube 

Vida Activa”, incentivando a prática da atividade física junto de todo o 

universo da população do Município;----------------------------------------------------  

C - O envolvimento de novos parceiros é fundamental para garantir o 

alargamento da prática de atividade física no concelho; ---------------------------  

D - A Portugal Activo – Associação de Clubes de Fitness e Saúde, enquanto 

entidade agregadora de ginásios e de profissionais do setor, constitui-se 

como interlocutor privilegiado neste domínio de atividade; ------------------------  
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E - A Portugal Activo – Associação de Clubes de Fitness e Saúde manifestou 

interesse em colaborar com o Município na implementação do programa 

“Clube Vida Activa”, através da criação e operacionalização da Plataforma 

Clubes de Fitness de Loures, colocando-se ao serviço dos objetivos 

traçados na Politica Desportiva Municipal. ---------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. u) do nº 1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar a minuta de acordo de colaboração entre o Município de Loures 

e a Portugal Activo – Associação de Clubes de Fitness e Saúde. (…)” -------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, relativamente 

ao conteúdo deste processo gostaria de questionar o seguinte: em primeiro 

lugar quero deixar muito claro que, obviamente, hoje os clubes de fitness são 

uma realidade importante do ponto de vista numérico, que movimentam um 

conjunto muito alargado de pessoas e que muita gente tem as suas práticas 

desportivas em instituições com estas características e com esta tipologia. 

Portanto, nada temos contra este tipo de entidades. Compreendemos não só a 

sua existência, como a apreciamos, porque eles são um espaço de prática 

importante para um conjunto alargado de cidadãos, têm uma oferta que faz 

sentido e, para muitos, é a melhor que conseguem encontrar e que motiva as 

suas preferências.  ---------------------------------------------------------------------------------  

No entanto, temos algumas duvida. Desde logo em relação ao montante que 

está associado e que se pretende transferir para esta associação. Não nos 

parece justificar-se um montante tão elevado, cinco mil euros ao ano, para uma 

atividade que não conseguimos perceber, exatamente, o que é. Portanto, a 

criação de uma plataforma significa criar um “site”, que não será só respeitante 

ao concelho de Loures e que dará, com certeza, resposta a outras 

necessidades. Assim, não me parece adequado que o Município se deva 

empenhar no pagamento de uma quantia tão elevada, quando temos 
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coletividades, clubes e associações, na área do concelho, que têm muitas 

carências e não veem as suas necessidades supridas, muitas vezes, por 

ausência de recursos. Estamos a falar de instituições com fins lucrativos, não 

estamos a falar de coletividades, clubes e associações, e mobilizar cinco mil 

euros do orçamento municipal para este objetivo parece-nos ser uma quantia, 

francamente, exagerada.  ------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, gostava de questionar uma outra circunstância que é a 

seguinte: o Município tem, nomeadamente, na GesLoures, oferta no domínio 

da atividade fitness, que em nenhum lado aparece referenciada como sendo 

uma das entidades que verá a sua atividade, ou oferta, divulgada nesta 

plataforma. Assim, penso que o protocolo deveria conter essa contrapartida por 

um apoio financeiro que se venha a dar à instituição para o desempenho da 

sua atividade. Esta situação parece-me ser uma lacuna grave e recomendava 

que se voltasse a analisar o articulado, adaptando-o a esta circunstância, se for 

esse o entendimento da maioria que governa os destinos do Município. ----------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Vereador, agradeço as questões 

colocadas, até para poder apresentar a “Portugal Ativo”, que anteriormente se 

designava por “AGAP – Associação de Ginásios e Academias de Portugal”, 

que é a plataforma que representa o mundo do fitness no nosso país. Sabemos 

que é um parceiro estratégico deste Município, num pressuposto que 

entendemos como muito importante, que é termos mais munícipes a praticar 

atividade física e posso entender, se calhar, das suas palavras, a sua 

diminuição pelo facto de termos a plataforma.  --------------------------------------------  

No entanto, peço-lhe uma leitura aos diferentes pontos que constam da 

cláusula terceira e que correspondem às obrigações da segunda outorgante, 

que vão desde a criação da plataforma de fitness, ao disponibilizar números 

relativamente aos praticantes dos clubes do concelho, que é algo importante 

para nós porque, quando assumi funções, questionei os serviços se tinham 

ideia do número de utentes a frequentar os ginásios do nosso concelho e esse 

número não existe. Ao termos conhecimento deste número, como ponto de 

partida, vai-nos permitir, no final do mandato, perceber se as nossas 
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estratégias de promoção da atividade física foram ao encontra daquele que é o 

objetivo, que é termos cidadãos e munícipes mais ativos no nosso concelho.  --  

Por outro lado, é esta entidade que tutela o mundo do exercício, 

nomeadamente, os fisiologistas do exercício que são, para nós, muito 

importantes enquanto carreira de técnicos do exercício, para poderem estar 

envolvidos connosco num conjunto de atividades. O senhor Vereador sabe, e 

bem, e creio que os presentes também, que existem treinadores de 

modalidades desportivas e, depois, existem pessoas que têm títulos de 

exercício físico, em que a entidade que os tutela é esta associação.  --------------  

Através desta entidade termos um conjunto de recursos, nomeadamente, de 

seus associados, que podem participar nas dinâmicas do nosso concelho e 

estarem envolvidos nos nossos projetos, como os dois que estão aqui 

identificados, o clube Vida Ativa e o Desporto para Todos. Queremos marcar 

não só nas diferentes ações e nos diferentes programas que têm caráter 

regular ao longo de todo o ano, mas queremos ter no período do verão uma 

forte participação em espaços ao ar livre, contando com a colaboração destes 

ginásios. Por outro lado, teremos uma chancela de supervisão em todos os 

nossos programas, que é outro fator distintivo desta parceria.  -----------------------  

Quanto ao valor da parceria que estamos a estabelecer, ele é de cinco mil 

euros ao ano, e parece-nos que é um valor que vai ao encontro da qualidade 

técnica que nos pode ser transmitida. A acompanhar esta colaboração consta 

um elemento que não posso deixar de relevar, que é o facto da parceria com o 

Município de Loures ser objeto de publicitação, por parte da entidade, em todos 

os canais do mesmo, que são canais de grande abrangência no setor, em 

termos nacionais.  ----------------------------------------------------------------------------------    

Por tudo isto, e indo ao encontro da política que este Executivo Municipal quer 

imprimir na componente desportiva, entendemos que esta é uma das parcerias 

ancora que queremos estabelecer, a par de outras, sendo esta a primeira. 

Outras serão apresentadas, com entidades nacionais, que só podem lisonjear o 

nosso concelho e que não são, de maneira nenhuma, concorrentes com a 

atividade dos clubes que operam no nosso concelho e com o tecido 

associativo. Não há aqui qualquer concorrência.  -----------------------------------------  
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Relativamente à GesLoures, como o senhor Vereador sabe, e bem, a 

GesLoures é detentora de autonomia administrativa e financeira e estamos a 

acompanhar esta situação. Mas, no momento próprio, a GesLoures poderá, se 

assim entender e o seu concelho de administração, estar associada à Portugal 

Ativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Agradeço as explicações da 

senhora Vice-Presidente e gostaria, no entanto, de voltar a sublinhar o 

seguinte: o Município, naturalmente, tem uma responsabilidade muito particular 

naquilo que se relaciona com a dinamização desportiva e cultural na área 

territorial em que está inserido, e tem de criar uma escala de prioridade em 

relação aos apoios que concede. --------------------------------------------------------------   

Para nós, nesta bancada, é absolutamente evidente que o Município tem de 

estar orientado, em primeira análise, para que os apoios que concede sejam 

para as entidades que não têm fins lucrativos, como é o caso de clubes e 

associações, e não para quem legitimamente, como é o caso das entidades 

privadas que se dedicam à pratica do fitness, se orienta para o lucro. Portanto, 

têm toda a legitimidade em o fazer. Não creio é que o Município deva apoiar, 

financeiramente, quem tem no lucro, legítimo, o seu objetivo último. Isso não 

diminui em nada o número de praticantes, nem diminui o número das práticas. 

Nada disso. Mas como os recursos são limitados e nós estamos numa entidade 

pública, neste caso numa autarquia local, devíamos orientar-nos para que os 

recursos que existem fossem gastos, em primeira análise, com aqueles que 

não têm outras fontes de financiamento. Refiro-me, em particular, às 

coletividades, clubes e associações, que fazem um trabalho muitíssimo 

meritório no nosso território. São duas centenas que estão, neste momento, em 

atividade na área do concelho, ou pelo menos estavam antes da pandemia, 

resta saber o que resta no final de tudo isto, mas é para aí que em primeira 

análise os recursos devem estar orientados, e não tanto para esta tipologia de 

entidades.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora Vice-Presidente referiu que é importante para conhecermos a 

realidade que existe no território. Naturalmente que é. Mas há outras formas de 

o conseguir e não temos que, necessariamente, gastar cinco mil euros todos os 
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anos, que é aquilo que se está aqui a propor. Por exemplo, poderíamos fazer 

um estudo que fosse o diagnóstico da situação, em relação a este tipo de 

práticas e, se calhar, conseguíamos chegar lá rapidamente, se há assim tanto 

interesse em conhecer esta realidade.  ------------------------------------------------------  

Aliás, para que o trabalho destas entidades possa ter visibilidade isso pode 

acontecer por outras vias. Na anterior gestão, em várias ocasiões e a propósito 

de eventos concretos, chamámos estas entidades associadas que têm prática 

do fitness à participação, e elas vieram de forma completamente gratuita ao 

Parque Adão Barata e ao Pavilhão Paz e Amizade, e estiveram connosco em 

iniciativas municipais. Portanto, não vejo nenhuma relação causa/efeito entre 

trazermos à participação essas associações e as estratégias que temos no 

plano do desenvolvimento desportivo da área do concelho, e essa participação 

ter que estar necessariamente condicionada a um apoio de cinco mil euros à 

entidade que tutela, ou agremia, este conjunto de entidades.  ------------------------  

Por último senhora Vice-Presidente, quero dizer-lhe que, de facto, a GesLoures 

tem autonomia administrativa e financeira. É uma empresa municipal que tem 

um conselho de administração, já hoje ouvimos aqui a senhora Presidente do 

Conselho de Administração, mas a senhora Vice-Presidente é a representante 

da Câmara na Assembleia Geral da GesLoures. Portanto, estaria à distância de 

um telefonema saber se a GesLoures estaria interessada em dar visibilidade 

àquilo que é a sua oferta domínio do fitness, falar com esta entidade e refletir 

no protocolo essa oferta que a GesLoures tem e ficasse aí consignado. Não 

vejo que ficasse minimamente beliscada a autonomia administrativa e 

financeira, como a senhora Vice-Presidente aqui referiu, que existe da parte da 

GesLoures.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Vereador, penso que convém 

reforçar que os apoios do Executivo Municipal ao tecido associativo de maneira 

nenhuma estão em causa. Tenho que discordar com o senhor Vereador quanto 

a alguns pressupostos do desenvolvimento desportivo, e da nossa visão 

estratégica para esta área. ----------------------------------------------------------------------   

Do nosso ponto de vista, termos uma informação fidedigna o mais rápido 

possível de quem são as pessoas que já têm hábitos de vida ativa é um 
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elemento fundamental. Penso que o senhor Vereador está a olhar, única e 

exclusivamente, a parte de agregação de todo o mundo do fitness, dos ginásios 

e academias, mas é, também, a entidade responsável por quem tem as 

cédulas o que, para nós, são fatores, do ponto de vista da nossa visão para 

esta área, que entroncam com o nosso objetivo. Para além de termos a 

chancela em dois programas municipais que são, efetivamente, de promoção 

de atividade física não formal.  -----------------------------------------------------------------  

Podíamos estar aqui a esgrimir um conjunto de opções estratégicas. Percebo, 

e bem, o senhor Vereador porque teve a responsabilidade sobre esta área até 

há bem pouco tempo e deu o melhor de si. Mas eu, neste momento, no 

exercício destas funções estou a dar o melhor de mim, e a encontrar a melhor 

rede de parceiros para poder aumentar aquilo que todos nós desejamos, 

porque acreditamos que um euro investido nesta área é, certamente, dois 

euros poupados na área da saúde.  ----------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, uma coisa posso garantir, não é com a aposta neste tipo de 

colaboração que se põe em causa o apoio a projetos com o tecido associativo 

do nosso concelho. Felizmente estamos a levar a cabo um processo de 

auscultação para ir ao encontra daquela que é a expetativa de todos, de 

perceber se tiveram a capacidade de se reorganizar, se já retomaram a sua 

prática desportiva e cultural, porque é esse o nosso desejo.  -------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA E DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA. ABSTIVERAM-SE A SRA. VEREADORA E OS SRS. 

VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA  ----------------------  

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

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

PONTO VINTE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 179/2022- SUBSCRITA 

PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR: - A MINUTA DO 

CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO; - O 

ORGANOGRAMA DAS PONDERAÇÕES; - AS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
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E CRITÉRIOS DE APOIO; - O FORMULÁRIO E FICHA DE AVALIAÇÃO DE 

CANDIDATURA NO ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS DESPORTO EM 

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

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

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

A. Ao Município de Loures incumbem, atribuições nos domínios dos Tempos 

Livres e Desporto, nomeadamente, no que concerne ao apoio a atividades 

desportivas;-------------------------------------------------------------------------------------  

B. O Município tem vindo a contribuir para a criação de condições facilitadoras 

da atividade das associações/clubes desportivos, bem como para a 

concretização dos respetivos projetos e iniciativas, de reconhecido 

interesse para a comunidade; -------------------------------------------------------------  

C. O Programa Mais Desporto em Loures visa a parceria entre a Autarquia e 

as Associações do Concelho com o objetivo de comparticipar o esforço 

financeiro das coletividades, na oferta de formação na área desportiva, 

bem como incentivar à participação em competições a nível nacional; --------  

D. Nos termos da informação registada em webdoc sob o nº E/125363/2022, 

propõe-se a aprovação da 3ª edição, em 2021/2022, deste programa 

municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao abrigo da al. u) do nº 1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, em conjugação com o previsto no artigo 46º da Lei nº 5/2007, de 16 de 

janeiro e no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, aprovar, no Programa 

Mais Desporto em Loures: -----------------------------------------------------------------------  

1. As normas de participação e critérios de apoio;----------------------------------------  

2. O organograma das ponderações;---------------------------------------------------------  

3. O formulário de candidatura; ----------------------------------------------------------------  

4. A minuta dos contratos programa de desenvolvimento desportivo a 

estabelecer, no âmbito deste programa. (…)” ----------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  
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PONTO VINTE E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 180/2022- 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O ACORDO 

DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E A 

COOPERATIVA DA REDE PORTUGUESA DE CIDADES INTERCULTURAIS--  

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

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

A) A Rede Portuguesa das Cidades Interculturais, Cooperativa de 

Responsabilidade Limitada (CRL), é uma cooperativa multissectorial que 

desenvolve atividades no ramo da solidariedade social e prestação de 

serviços.  A sua criação foi impulsionada pelo Conselho da Europa 

(entidade que gere a Rede a nível internacional) tendo como intuito 

principal a operacionalização de políticas de interculturalidade, com o 

objetivo de criar cidades mais inclusivas; ----------------------------------------------  

B) A criação da Cooperativa melhor identificada na alínea a) da presente 

proposta, visou dar suporte à Rede Portuguesa das Cidades Interculturais, 

que abrange 13 cidades (entre as quais Loures), sendo parte de uma rede 

internacional de 141 municípios em todo o mundo, com o objetivo de 

promover ativamente a diversidade local e a inclusão.  Com a criação desta 

Cooperativa é adicionada uma componente de prestação de serviços de 

consultoria e formação, assumindo-se esta entidade como parceira formal 

de candidaturas, planos municipais de integração de migrantes, entre 

outras; --------------------------------------------------------------------------------------------  

C) A colaboração do Município de Loures com a Cooperativa RPCI não 

substitui a participação na Rede mas permitirá dar maior visibilidade aos 

projetos da Rede Nacional, bem como às iniciativas a desenvolver em 

território concelhio;  --------------------------------------------------------------------------  

D) A colaboração com a Cooperativa RPCI efetiva-se mediante outorga de um 

Acordo de Colaboração, cuja minuta se anexa à presente proposta dela 

fazendo parte integrante para os devidos e legais efeitos, ficando definidas, 

por este documento, entre outras, as regras de colaboração entre as 

partes, as atividades a realizar e as contribuições devidas, propondo-se a 

adesão ao escalão 2, com o valor anual de 1500€ (mil e quinhentos euros), 

cuja informação de cabimento se encontra também em anexo;  ----------------  
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Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere aprovar o Acordo de Colaboração entre o 

Município de Loures e a Rede Portuguesa das Cidades Interculturais, 

Cooperativa de Responsabilidade Limitada (CRL), cuja minuta se anexa à 

presente proposta da qual faz parte integrante para os devidos e legais efeitos, 

visando a aquisição do 2º escalão de serviços/parcerias propostos, no 

montante anual de 1500€ (mil e quinhentos euros), de acordo com o disposto 

nº 1 e nº 2, alínea h) do art. 23º e no nº 1, alínea o) do art. 33º da Lei 75/2013, 

de 12 de setembro. (…)” -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, penso que o 

documento está exatamente igual àquele que esteve em apreciação há quinze 

dias atrás na reunião de Câmara e, por isso, mantemos as dúvidas que na 

altura suscitámos no debate. As dúvidas passam pelo facto de se estar a 

propor que o Município tenha uma participação na Cooperativa da Rede 

Portuguesa de Cidades Interculturais, através de um montante anual na ordem 

dos mil e quinhentos euros. Mas quando analisamos o capítulo das 

contrapartidas que o Município receberá, a partir dessa comparticipação para 

poder participar nesta rede, percebe-se que elas se resumem a seis horas de 

formação, o que nos parece ser um valor um pouco caro para a formação. 

Assim, gostávamos de ouvir se o Executivo considera, depois das questões 

que colocámos, que não há nada a corrigir e que tudo deve ficar como está, ou 

se há lugar a alguma correção ou explicação complementar que não tenha sido 

dada na primeira abordagem que fizemos a este assunto, há quinze dias atrás, 

e que levou à manutenção do ponto em Ordem do Dia.  -------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Vereador Paulo Piteira, sem 

prejuízo de, eventualmente, ser complementada pela equipa que está aqui 

presente, quero dizer-lhe que esta parceria foi entendida como bastante útil no 
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âmbito do plano municipal para migrantes, porque pensam que no trabalho que 

tem vindo a ser desenvolvido vem reforçar não só as diferentes ações que 

possam ser levadas a cabo, como, também, esta formação mais específica.  ---  

Esta proposta manteve-se em Ordem do Dia não para ser complementada do 

ponto de vista da sua instrução, mas sim para lhe poder responder porque é 

que se entendeu indicar, por exemplo, como uma boa referência e uma boa 

prática para fazer parte do levantamento que foi efetuado e do preenchimento 

de uma grelha de análise, a Galeria de Arte Pública e o projeto Loures Arte 

Pública, como um bom referencial e uma boa prática para aqui estar 

devidamente referida. A aquisição deste pacote de serviços com a Cooperativa 

não é obrigatoriamente uma formação, mas são, igualmente, questões de 

assessoria e de auditoria a algumas das ações que estamos a levar a cabo. A 

informação que tenho, da parte dos serviços, é que se revela da máxima 

importância, principalmente no âmbito da operacionalização do plano municipal 

para a integração de migrantes, cuja responsável também se encontra na sala.  

Subscrevo o entendimento dos serviços como, normalmente, todos 

subscrevem o entendimento e os pareceres dos serviços. Portanto, aquilo que 

fiz foi considerar esse entendimento, quando referem que esta é uma parceria 

estratégica no âmbito da execução do plano municipal para a integração dos 

migrantes, cujo prazo de finalização é dezembro de dois mil e vinte e dois. 

Sabemos que já houve grandes perdas, do ponto de vista das ações que 

estavam inicialmente propostas, pelo quadro pandémico, e por isso sou 

subscritora da proposta a reunião de Câmara.  --------------------------------------------  

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

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA E DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA. ABSTIVERAM-SE A SRA. VEREADORA E OS SRS. 

VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA  ----------------------  
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PONTO VINTE E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 181/2022- 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DE 

LOURES E A FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA 

PURIFICAÇÃO DE SACAVÉM -----------------------------------------------------------------  

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

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

A) Na 6ª Reunião Ordinária de 22.12.2021 foi aprovada por unanimidade a 

Proposta de Deliberação nº 600/2021 para o apoio financeiro à Fábrica da 

Igreja Paroquial Nossa Senhora da Purificação de Sacavém, para as obras 

de reabilitação/recuperação dos muros que circundam o edifício da Igreja 

Matriz; --------------------------------------------------------------------------------------------  

B) Por lapso na referida proposta não se colocou em evidência a validação do 

Contrato Programa que fundamenta a presente proposta; ------------------------  

C) De acordo com o estipulado no quadro de competências das autarquias 

locais, considerando a alínea e) do nº2 do artigo 23º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, conjuntamente com o consignado nas alíneas 

o) e t) do nº 1 do artigo 33º da referida Lei, o Património edificado, com 

valor arquitetónico, é apoiado pelo Município.  ---------------------------------------  

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

Aprovar a proposta de Contrato Programa para a atribuição de apoio financeiro 

à Fábrica da Igreja Paroquial Nossa Senhora da Purificação de Sacavém, para 

exclusiva comparticipação nas obras de recuperação/reabilitação dos muros de 

suporte da Igreja Matriz, no montante global de 10.000€ (dez mil euros). (…)” --  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO VINTE E TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 182/2022- 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE PARA APROVAR, NO ÂMBITO 

DO APOIO CONCEDIDO PARA A RETOMA DA ATIVIDADE, O 

ALARGAMENTO DO PRAZO PARA A CONCRETIZAÇÃO DAS AÇÕES 
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PROPOSTAS E ENTREGA DOS RESPETIVOS COMPROVATIVOS DE 

DESPESA, PELAS ASSOCIAÇÕES CONCELHIAS ATÉ 30 DE JUNHO DE 

2022----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Na sequência dos graves constrangimentos provocados pelo contexto 

pandémico, que ainda se atravessa, foi deliberada a 19 de maio de 2021, 

em sede de Reunião de Câmara, a realização de uma campanha de apoio 

à retoma da atividade do movimento associativo; -----------------------------------  

B. A proposta aprovada tinha como pressuposto que se manteriam de forma 

sustentada as medidas de desconfinamento em curso à data, permitindo 

que, a partir de setembro de 2021, se retomasse a normalidade no 

funcionamento das associações; ---------------------------------------------------------  

C. Não foi possível o levantamento das medidas de confinamento nas datas 

de referência para a proposta, pelo que a retoma de atividade não pôde 

acontecer entre setembro e novembro de 2021, como previsto; ----------------  

D. Tem sido solicitado ao Município, por grande parte das associações, a 

prorrogação dos prazos para a concretização das ações que, apesar de 

programadas, não foi possível realizar no período referido, tornando 

necessário deliberar sobre a possibilidade de alargamento do prazo para o 

efeito, bem como para a entrega dos respetivos comprovativos de despesa. 

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. u) do nº 1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar o alargamento do prazo para a concretização das ações 

propostas, bem como a possibilidade de entrega dos respetivos comprovativos 

de despesa, por parte das associações concelhias, até dia 30 de junho de 

2022, no âmbito do apoio concedido para a retoma da atividade. (…)” -------------   

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

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  
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PONTO VINTE E QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 183/2022- 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA OCUPAÇÃO 

DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DA CATEGORIA DE TÉCNICO 

SUPERIOR, PARA CONSTITUIÇÃO DE VINCULO DE EMPREGO PÚBLICO, 

NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS 

POR TEMPO INDETERMINADO --------------------------------------------------------------  

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

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

A. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 5 de janeiro de 2022, e na 2.ª Sessão Extraordinária da 

Assembleia Municipal, realizada em 13 de janeiro de 2022, foram 

aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa de Pessoal para o ano de 

2022; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

B. No Mapa de Pessoal está previsto e não ocupado um posto de trabalho da 

categoria de Técnico Superior, da carreira geral de Técnico Superior, na 

área de formação académica de Agronomia;  ----------------------------------------  

C. 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; -------  

D. 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; -------------------------  

E. Para efeitos do disposto no artigo 16.º, do Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 

de setembro, na sua redação atual, foi consultada a Área Metropolitana de 

Lisboa (AML), enquanto entidade gestora da requalificação nas Autarquia 

Locais (EGRA), que informou, a 03/03/2022, que ainda não se encontra 

constituída a EGRA para os seus Municípios; ----------------------------------------  
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F. O Município de Loures não assume a posição de EGRA, ao abrigo do 

artigo 16.º - A, do Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, por não 

existirem trabalhadores em situação de valorização profissional; ---------------  

G. Existe relevante interesse público no recrutamento de um Técnico Superior, 

na área de formação académica de Agronomia, de forma a assegurar o 

normal funcionamento do serviço.  -------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo 

com o estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, delibere aprovar a abertura de procedimento concursal comum de 

recrutamento nos termos do n.º 4, do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, para ocupação de um posto de trabalho da categoria de 

Técnico Superior, da área de formação académica de Agronomia, para 

constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a afetar ao 

Departamento de Ambiente. (…)” -------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO VINTE E CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 184/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO TITULADA PELO ALVARÁ Nº. 

04/2008, QUE INCIDE SOBRE O LOTE 2, NO BAIRRO DA FIGUEIRA, 

BOBADELA, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO 

JOÃO TALHA E BOBADELA (PROC.º Nº 66.441/URB_LA_L – MARIA 

ROSÁRIO PINTO SERRALHA) ----------------------------------------------------------------  

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

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

A. Maria do Rosário Pinto Serralha requereu uma alteração à licença de 

loteamento do Bairro da Figueira, Bobadela, titulada pelo alvará n.º 
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04/2008, na União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 

Talha e Bobadela; ----------------------------------------------------------------------------  

B. A pretensão visa alterar os parâmetros urbanísticos sobre o lote 2, com o 

aumento de 1 fogo, anulando a área destinada à unidade de Atividade 

Económica (197.00m2), e aumentando a área de construção em 51.86m2 e 

o número de pisos, passando de 2 pisos + sótão para 3 pisos, conforme 

informação registada sob o número: E/121898/2019;  -----------------------------  

C. O aumento de 1 fogo fica sujeito ao pagamento de compensação 

pecuniária, por falta de área para cedência ao município; ------------------------  

D. Pelo teor da informação dos serviços municipais e pelo despacho do 

Diretor do DPGU (E/121898/2019) é proposto aceitar o pedido de alteração 

ao Alvará de Loteamento.  -----------------------------------------------------------------   

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

Que a Câmara Municipal delibere, (ao abrigo das disposições conjugadas do 

disposto no n.º 1 do artigo 5.º e do n.º 1 do artigo 23.º e artigo 27.º do RJUE - 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, estabelecido pelo Decreto–Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação vigente): -----------------------------------  

Aprovar a alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 04/2008, 

que incide sobre o lote 2, do Bairro da Figueira, Bobadela, na União das 

Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, conforme 

pretensão instruída no processo 66441/URB_LA_L, em nome de Maria do 

Rosário Pinto Serralha, nos termos expressos na planta síntese. (…)” -------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO VINTE E SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 185/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO TITULADA PELO ALVARÁ Nº. 

07/2008, NA RUA JOAQUIM PIRES JORGE – LOTES 3 E 4, BAIRRO DOS 

MACHADOS, NA FREGUESIA DE UNHOS (PROC.º Nº 68.649/URB_L_L – 

LUIS MIGUEL ÂNGELO) -------------------------------------------------------------------------  
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“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  

A. Luís Miguel Ângelo Ferreira, requereu a alteração ao alvará de loteamento 

n.º 07/2008, na Rua Joaquim Pires Jorge – Lotes 3 e 4, em Bairro Casal 

dos Machados, na Freguesia de Unhos; -----------------------------------------------  

B. A pretensão destina-se à unificação dos lotes 3 e 4 (habitações 

unifamiliares) num único lote, o lote 3, com um fogo, sem alteração dos 

parâmetros urbanísticos ou polígono de implantação. Verifica-se apenas a 

redução do número de lotes e de fogos, passando o número total de lotes 

de 288 para 287 e o número total de fogos de 288 para 287, reduzindo-se 

os dois anexos previstos, com área de 25 m2/cada para apenas um anexo;  

C. As alterações propostas enquadram-se no n.º 8 do art.º 27.º do RJUE, que 

permite a aprovação de alteração às licenças de loteamento por simples 

deliberação da Câmara, sem mais formalismos, nos casos “com ou sem 

variação do número de lotes, que se traduzam na variação das áreas de 

implantação, de construção ou variação do número de fogos até 3%, desde 

que observem os parâmetros urbanísticos ou utilizações constantes de 

plano municipal ou intermunicipal de ordenamento do território”; ---------------  

D. A União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, deu parecer 

favorável à pretensão (E/74518/2021); -------------------------------------------------  

E. Pelo teor da informação dos serviços e despacho do Diretor do DPGU 

(E/29352/2022) é proposto aceitar o pedido de alteração ao Alvará de 

Loteamento;  -----------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das disposições conjugadas do 

disposto no n.º 1 do art.º 5.º, do art.º. 23.º e do n.º 4 do art.º 27.º do RJUE 

(Regime Jurídico da Urbanização e Edificação), estabelecido pelo Decreto–Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação vigente: ------------------------------------  

Aprovar, a alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 07/2008, 

sito na Rua Joaquim Pires Jorge – Lotes 3 e 4, em Bairro dos Machados, na 

Freguesia de Unhos, nos termos expressos na planta síntese e quadro 

urbanimétrico, conforme pretensão instruída no processo 68649/URB_L_L em 

nome de Luís Miguel Ângelo Ferreira. (…)” -------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO VINTE E SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 186/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO TITULADA PELO ALVARÁ Nº. 

10/2003, NA RUA ÁLVARO BARREIRINHAS CUNHAL, PINHEIRO DE 

LOURES, NA FREGUESIA DE LOURES (PROC.º Nº 70.788/URB_L_L /2021 – 

FEBIM – PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A) -------------------------------------------------  

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

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

A Febim – Promoção Imobiliária, S.A., requereu a alteração ao alvará de 

loteamento n.º 10/2003, na Rua Álvaro Barreirinhas Cunhal, Casal do 

Covão, Pinheiro de Loures, na Freguesia de Loures; ------------------------------  

B.A presente pretensão tem como objeto o 2.º pedido de alteração da licença 

de operação de loteamento n.º 10/2003, nomeadamente:  -----------------------  

a) Alteração das cotas de soleira do terreno, dos lotes 33 a 38;  ----------------  

b) Alteração dos parâmetros urbanísticos dos lotes 33, 34, 37 e 38, com a 

alteração do uso de comércio/serviços para uso de habitação (dois 

fogos/lote), o que consubstancia o acréscimo de dois fogos por lote, 

num total de 8 fogos; -------------------------------------------------------------------  

C. O autor do projeto de arquitetura pede a dispensa da percentagem da 

superfície mínima para usos não habitacionais de 5%, nos termos do n.º 5 

do artigo 64 do Regulamento do Plano Diretor Municipal, como fundamento 

“(…) de um ajuste da utilização da área dos lotes em função da realidade 

da zona (escassez de imóveis para habitação, pouca procura para 

comércio/serviços para a zona em específico, devido à sua localização 

periférica); ---------------------------------------------------------------------------------------  

D. As alterações propostas ao nível dos parâmetros urbanísticos globais da 

operação de loteamento, nomeadamente a variação do número de fogos, é 

inferior a 3% e observa os parâmetros urbanísticos constantes do Plano 

Diretor Municipal; -----------------------------------------------------------------------------  



 

                                                                                                                                            

80/91 

 

 

                                                                                                                                      13ª Reunião Ordinária - 2022-03-30 

E. Os lotes 35 e 36, que lotes que marcam o eixo do bairro, conservam as 

suas características originais, com a manutenção de 6 lojas, num total de 

424,76 m2, garantindo assim a manutenção das premissas do projeto de 

loteamento original; --------------------------------------------------------------------------  

F. Após consulta aos proprietários dos demais lotes do alvará, cujo período se 

concluiu sem que se tenha registado qualquer reclamação ou sugestão, 

sob a certidão anexa ao registo n.º E/19113/2022 em 08/02/2022 da Junta 

de Freguesia de Loures; --------------------------------------------------------------------  

G. A Junta de Freguesia de Loures, deu parecer favorável à pretensão 

(E/24238/2022); -------------------------------------------------------------------------------  

H. Pelo teor da informação do Diretor do DPGU (E/29954/2022) é proposto 

aceitar o pedido de alteração ao Alvará de Loteamento.  -------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das disposições conjugadas do 

disposto no n.º 1 do art.º 5.º, do art.º 23.º e do n.º 4 do art.º 27.º do RJUE 

(Regime Jurídico da Urbanização e Edificação), estabelecido pelo Decreto–Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação vigente: ------------------------------------  

Aprovar, a alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 10/2003, 

sito na Rua Álvaro Barreirinhas Cunhal, em Pinheiro de Loures, na Freguesia 

de Loures, nos termos expressos na planta síntese e quadro urbanimétrico, 

conforme pretensão instruída no processo 70788/URB_L_L/2021 em nome de 

Febim – Promoção Imobiliária, S.A. (…)” ----------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO VINTE E OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 187/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR: - A 

ALTERAÇÃO AO POLÍGONO AUGI; - O PROJETO DE RECONVERSÃO NA 

MODALIDADE DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO E RESPETIVAS 

CONDIÇÕES; - AS CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE 

INFRAESTRUTURAS URBANISTICAS E DA EXECUÇÃO DAS RESPETIVAS 
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OBRAS; - AS CONDIÇÕES DO LICENCIAMENTO CONDICIONADO DE 

OPERAÇÕES URBANISTICAS/OBRAS PARTICULARES (PROCº 

69.084/URB/L/L/2020 – AUGI – LUGAR DA CHÃ - PINTÉUS) -----------------------  

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

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

A. A formalização do procedimento de licenciamento da operação de 

loteamento da AUGI-LUGAR DA CHÃ, Pintéus, Santo Antão do Tojal, a 

sua correta instrução e a recolha de pareceres favoráveis das várias 

entidades que, no âmbito da lei 91/95 de 2 de setembro, têm de emitir 

parecer; ------------------------------------------------------------------------------------------  

B. O melhor conhecimento da realidade local, de ajustamento de escalas e da 

melhor delimitação técnica da AUGI; ----------------------------------------------------  

C. A ausências de reclamações ou sugestões no âmbito da consulta pública 

realizada; ----------------------------------------------------------------------------------------  

D. O referido na informação n.º 08/DAUGI/VSF/RMH/2022 e na do Chefe de 

Divisão da DAUGI, quanto ao facto de estarem reunidas condições para se 

decidir sobre o projeto de loteamento; --------------------------------------------------  

E. A entrada em vigor da Lei 71/2021 de 04 de novembro, nova redação da 

Lei 91/95 de 2 de setembro, que vem permitir novamente a tomada de 

decisões nas AUGI sem título. ------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere nos termos do disposto nos art.(os) 1.º e 24.º, 

da Lei 91/95 de 2 de setembro, com a redação vigente, subsidiariamente pelas 

disposições do DL 555/99 de 16 de dezembro, igualmente na redação vigente, 

e nas condições expressas nas informações técnicas referidas, relativamente 

aos seguintes pontos: -----------------------------------------------------------------------------  

1. Aprovar uma pequena alteração ao polígono AUGI; --------------------------------   

2. Aprovar o projeto de reconversão, na modalidade de operação de 

loteamento e respetivas condições; -----------------------------------------------------   

3. Aprovar as condições de apresentação dos Projetos de Infraestruturas 

Urbanísticas e da execução das respetivas obras; ----------------------------------  

4. Aprovar as condições do licenciamento condicionado de operações 

urbanísticas/obras particulares. (…)” ----------------------------------------------------  



 

                                                                                                                                            

82/91 

 

 

                                                                                                                                      13ª Reunião Ordinária - 2022-03-30 

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO VINTE E NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 188/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE (10) DEZ LUGARES DE 

ESTACIONAMENTO, EXIGIVEIS POR VIA DO REGULAMENTO DO PDM E 

RMEU (PROCº. Nº 71.101/URB_L_E/2021 – CENTRO POPULAR INFANTIL 

NASCER DO SOL) --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Centro Popular Infantil Nascer do Sol, requereu licença administrativa 

para obras de alteração no prédio sito Rua dos Girassóis, Bairro da 

Petrogal, Bobadela, na União de Freguesias de Santa Iria de Azoia, São 

João da Talha e Bobadela; -----------------------------------------------------------------  

B. A propriedade resulta de cedência ao Município no âmbito de Alvará de 

Loteamento n.º 13/99, destinando-se a equipamento;------------------------------  

C. Pelo aumento de área de superfície de pavimento do equipamento em 

causa, deveriam ser previstos 10 lugares de estacionamento, acrescido de 

espaço para tomada e largada de passageiros, com a área correspondente 

a 3 veículos ligeiros, e 1 lugar para cargas e descargas; --------------------------  

D. A proposta não contempla quaisquer lugares na área da parcela. No 

entanto, por forma a dar uma melhor resposta às exigências do 

equipamento em causa, propõe a reformulação da zona exterior, pública, 

por forma a possibilitar 4 lugares de estacionamento na Rua dos Girassóis, 

sendo 1 dos lugares destinado a estacionamento de Mobilidade 

Condicionada e respeitando aos restantes 3 o espaço para tomada e 

largada de passageiros;---------------------------------------------------------------------  

E. A exigência de estacionamento pode ser excecionada nos termos do 

disposto no n.º 3, dos artigos 150.º do RPDM, e n.ºs 1-c) e 2 do artigo 33.º 

do RMEU; ---------------------------------------------------------------------------------------  
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F. O titular entregou parecer favorável - aprovação da Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, bem como do Instituto da Segurança Social; 

G. A Junta de Freguesia da União de Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 

João da Talha e Bobadela deu parecer favorável, através de e-mail 

constante do documento E/19008/2022; -----------------------------------------------  

H. Pela informação dos serviços municipais expressos na informação 

registada em sistema com o n.º E/13301/2022 e o despacho do Sr. Diretor 

do DPGU registado com o n.º E/32312/2022, é aplicável a exceção de 

isenção de dotação de estacionamento; -----------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da exceção prevista nos termos do 

n.º 3 do artigo 150.º do Regulamento do PDM, conjugado com o disposto na 

alínea a) do n.º 1 e n.º 6 do artigo 33.º do RMEU, aprovar: ----------------------------  

A isenção da totalidade de lugares de estacionamento, para resposta ao pedido 

de licença administrativa para obras de ampliação e alteração no prédio sito na 

Rua dos Girassóis, Bairro da Petrogal, em Bobadela, formulado por Centro 

Popular Infantil Nascer do Sol, no âmbito do processo n.º 

71101/URB_L_E/2021. (…)” --------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, iremos votar 

favoravelmente esta proposta, mas esta isenção, ainda que estejam previstos 

quatro lugares, parece-nos que podem vir a ser poucos para a circulação para 

as melhorias que todos queremos que sejam verificadas nesta escola. Assim, 

solicitava que o Departamento de Obras Municipais pudesse estudar, sem 

prejuízo deste processo e de todos os pareceres que foram conseguidos, a 

criação e o aumento destes lugares, face à necessidade que se pensa poder 

vir a acontecer com o aumento da procura para esta escola.  -------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, corroboro, em 

parte, com as afirmações do senhor Vereador Tiago Matias porque, de facto, é 

uma zona no Bairro da Petrogal que com a dimensão do equipamento que se 

propõe vai ficar sobrecarregada.  --------------------------------------------------------------  

A questão que se coloca aqui é outra, porque dificilmente no local onde está 

atualmente instalada esta escola, com as condições de circulação presentes no 

bairro, e o estudo de circulação será benvindo, mas o que queremos, nesta 

fase, é validar um projeto que vá para a frente, porque sabemos bem os 

avanços e recuos que houve nesta matéria. Portanto, havendo condições é de 

aprovar agora este processo, porque é um equipamento que faz falta numa 

zona nobre desta Freguesia, que presta um serviço inestimável até nas 

refeições escolares que são aqui servidas para a escola do bairro da Petrogal. -  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------------------------------- DECLARAÇÃO DE VOTO  ----------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: A bancada da Coligação 

Democrática Unitária quer congratular o Centro Popular Infantil Nascer do Sol 

por este passo que foi dado hoje, também, com a aprovação deste processo. O 

Município sempre acompanhou de perto a candidatura ao Programa de 

Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, para que pudesse ter um 

aumento de resposta de creche e, felizmente, essa candidatura foi aprovada e 

está em desenvolvimento.  ----------------------------------------------------------------------  

Portanto, queremos congratular a associação por mais este passo.  ---------------   

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

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

PONTO TRINTA - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 189/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA APROVAR A 

RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA CONSTANTE DA 

PROPOSTA Nº 187/2019 APROVADA NA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 

10.04.2019 -------------------------------------------------------------------------------------------  
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“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  

A. A deliberação nº187/2019, da 35ª reunião ordinária do executivo municipal 

de 10/04/2019, aprovou a minuta de acordo de colaboração a estabelecer 

entre o Município de Loures e a Associação Portuguesa de Escritores; ------  

B. No âmbito da informação registada sob o nº de webdoc E/15524/2022, em 

anexo, foi indicado como número de Identificação Fiscal da Associação 

Portuguesa de Escritores, o 200 257 841, quando deveria ter sido o 501 

064 141. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do disposto no artigo 

174º do Decreto-Lei nº4/2015 de 07 de janeiro, que aprovou o Código do 

Procedimento Administrativo, aprovar a retificação do número de 

identificação fiscal da Associação Portuguesa de Escritores, sendo que 

onde se lê “200 257 841” deve ler-se “501 064 141”, na respetiva 

deliberação e documentação subsequente. (…)” ------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO TRINTA E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 154/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA APROVAR 

A MINUTA DE CONTRATO DE VENDA EM CONSIGNAÇÃO E A FIXAÇÃO 

DO PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO DE IMANES ALUSIVOS AO MUSEU 

DO VINHO E DA VINHA, NAS LOJAS DA REDE DE MUSEUS DE LOURES ---  

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

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

A. Ao Município de Loures incubem, entre outras, atribuições no domínio da 

cultura e do fomento ao crescimento económico, nomeadamente, que 

concerne à promoção de produtos locais;  ----------------------------------------------  



 

                                                                                                                                            

86/91 

 

 

                                                                                                                                      13ª Reunião Ordinária - 2022-03-30 

B. No n.º 7 do artigo 31.º do regulamento interno da Rede de Museus de 

Loures é admitida a venda de produtos em regime de consignação, sendo 

aplicável a percentagem de 20% sobre o preço de custo; --------------------------  

C. A venda em consignação apresenta vantagens, pois permite, sem custos 

para o Município, diversificar a oferta de produtos aos visitantes das Lojas da 

Rede de Museus de Loures; -----------------------------------------------------------------  

D. As lojas da Rede de Museus de Loures divulgam e disponibilizam aos seus 

visitantes o conhecimento e possível aquisição de produtos, como forma de 

valorização do património local; ------------------------------------------------------------   

E. A JGF – Tecnologias e Serviços, Unipessoal Lda., veio propor a venda à 

consignação de imanes alusivos ao Museu do Vinho e da Vinha, nos termos 

do webdoc registado sob o nº E/146539/2021, nas lojas da Rede de Museus 

de Loures, pelo valor aí indicado. ----------------------------------------------------------  

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

Ao abrigo do n.º 7 do artigo 31.º do regulamento interno da Rede de Museus de 

Loures, em conjugação com a aI. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, e com o previsto no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, a aprovação da minuta de contrato de  venda em 

consignação de imanes alusivos ao Museu do Vinho e da Vinha, pela JGF – 

Tecnologias e Serviços, Unipessoal, nas lojas da Rede de Museus de Loures, 

bem como da fixação de preço para a respetiva venda ao público,  no valor de 

3,00€ (três euros) por unidade, nos quais já se inclui IVA, à taxa legal em vigor. 

(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- A PROPOSTA, POR CONSENSO DOS MEMBROS DA CÂMARA, FOI 

RETIRADA DA ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO TRINTA E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 155/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA APROVAR 

A MINUTA DE CONTRATO DE VENDA EM CONSIGNAÇÃO E A FIXAÇÃO 

DO PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO DE MEL FLORAL, NAS LOJAS DA 

REDE DE MUSEUS DE LOURES -------------------------------------------------------------  
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“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  

A. Ao Município de Loures incubem, entre outras, atribuições no domínio da 

cultura e do fomento ao crescimento económico, nomeadamente, que 

concerne à promoção de produtos locais;  --------------------------------------------  

B. No n.º 7 do artigo 31.º do regulamento interno da Rede de Museus de 

Loures é admitida a venda de produtos em regime de consignação, sendo 

aplicável a percentagem de 20% sobre o preço de custo; ------------------------  

C. A venda em consignação apresenta vantagens, pois permite, sem custos 

para o Município, diversificar a oferta de produtos aos visitantes das Lojas 

da Rede de Museus de Loures; -----------------------------------------------------------  

D. As lojas da Rede de Museus de Loures divulgam e disponibilizam aos seus 

visitantes o conhecimento e possível aquisição de produtos, como forma de 

valorização do património local;  ----------------------------------------------------------  

E. No âmbito do projeto “Lisboa Romana” do qual o Município de Loures é 

parceiro, veio a Cooperativa Agrícola de Loures, C.R.L propor a venda à 

consignação do produto mel floral, nos termos do webdoc registado sob o 

nº E/146539/2021, nas lojas da Rede de Museus de Loures e no Posto de 

Turismo de Loures, pelo valor aí indicado. --------------------------------------------  

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

Ao abrigo do n.º 7 do artigo 31.º do regulamento interno da Rede de Museus de 

Loures, em conjugação com a aI. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, e com o previsto no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, a aprovação da venda em consignação de mel 

floral, produzido e distribuído pela Cooperativa Agrícola de Loures, C.R.L, nas 

lojas da Rede de Museus de Loures e no Posto de Turismo de Loures, bem 

como da fixação de preço para a respetiva venda ao público,  no valor de 5,00€ 

(cinco euros) por unidade, nos quais já se inclui IVA, à taxa legal em vigor. (…)”  

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

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

--- A PROPOSTA, POR CONSENSO DOS MEMBROS DA CÂMARA, FOI 

RETIRADA DA ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------  
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III)  INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ----------------------------------------------------------   

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

--- Inscreveu-se para intervir o Sr. José Luís Rodrigues Real, residente na Rua 

1º de Setembro, nº 6 – 1º Drtº., Bairro Cativo, Santa Iria de Azóia, para pedir 

ajuda na retirada de um posto de transformação (PT) da EDP, que está 

instalado há cerca de quarenta anos, no seu terreno, junto à sua casa.  -----------  

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

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

--- Inscreveu-se para intervir o Sr. José Luís Ferreira Sarmento, residente na 

Rua António Aleixo, nº 29 - Bairro do Moinho, Apelação, sobre a demora na 

aprovação de um projeto de alteração urbanística para a sua habitação, que 

deu entrada há um ano, com o número de processo 69972/URB_L_E/2021. ----  

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

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

--- Inscreveu-se para intervir o Sr. João Vladimiro Soares Resa, residente na 

Rua das Forças Armadas, nº. 17, em Santo Antão do Tojal, sobre as questões 

referenciadas nos pontos seguintes:  ---------------------------------------------------------  

-  Solidariedade do Município de Loures para com a Ucrânia. Questionou, uma 

vez que existem vinte e nove conflitos mundiais, quando é que a Câmara 

Municipal de Loures vai ser solidária, também, com os outros vinte e oito;  ---  

-  Relativamente ao aumento do custo de vida e às necessidades cada vez 

maiores dos munícipes, questionou que cortes está o Executivo Municipal 

disponível para fazer em relação ao orçamento municipal.  ------------------------   

-  Condições de vida dos moradores na Urbanização do Aqueduto, em relação 

a todos os outros moradores de Santo Antão do Tojal;   ----------------------------  

-  Parquímetros na rua Quatro de Outubro em Loures;  --------------------------------  

-  Devolução do IRS pelo Município e taxa de direitos de passagem;  -------------  

- Estacionamento do ginásio Fitness Hut; -------------------------------------------------   

- Piso muito degradado em Sete Casas, nos Armazéns.pt, onde existem e 

funcionam várias empresas.  ----------------------------------------------------------------   
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--- Em relação à questão colocada pelo munícipe, senhor José Luís Rodrigues 

Real, o senhor Vereador Nuno Dias informou que é um processo muito antigo e 

que existe uma incongruência entre o que foi efetivamente registado a nível de 

alvará. Assim, solicitou que, com base na informação dos serviços, se possa 

marcar uma reunião no Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística 

para poderem conversar sobre este assunto.  ---------------------------------------------  

Quanto à questão do senhor José Luís Ferreira Sarmento, referiu que o 

processo inicial quando foi submetido tinha algumas desconformidades, 

nomeadamente, incumprimentos a nível do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal, do Regulamento Geral das Edificações Urbanas e do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação. Informou, ainda, que essas 

desconformidades foram notificadas ao requerente a quinze de fevereiro de 

dois mil e vinte e dois, e face a essas desconformidades houve uma proposta 

de indeferimento.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que posteriormente o senhor munícipe fez uma intervenção em reunião 

de Câmara, esteve reunido nos serviços para resolver essas mesmas 

desconformidades e o processo disponibilizado à técnica que está a avaliar o 

processo já corrigido, novamente, desde o dia vinte e um de março de dois mil 

e vinte e dois, para fazer essa mesma avaliação.  ----------------------------------------  

Mencionou que o processo pode ter demorado desde o início até ser notificado 

das desconformidades existentes, mas desde que foram corrigidas essas 

desconformidades está em avaliação há menos de dez dias. Fez saber, ainda, 

que continuam disponíveis para solucionar a situação, desde que esteja tudo 

conforme aquilo que é necessário para fazer a sua validação, o que não 

aconteceu na fase inicial do processo.  ------------------------------------------------------  

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

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

--- Quanto às questões apresentadas pelo senhor munícipe João Resa, o 

senhor Presidente da Câmara referiu que quase na sua totalidade já foram 

respondidas em outros fóruns e reuniões.  -------------------------------------------------  

Relativamente aos comentários que fez, referiu que é livre para os poder fazer, 

porque é assim que funciona a democracia. -----------------------------------------------  
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Relativamente à taxa de direitos de passagem, a única questão que ainda não 

foi abordada, referiu que mesmo que o Município isentasse os munícipes isso 

não tinha uma relação direta na fatura final. ------------------------------------------------    

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

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

VI)  ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO ------------------------------------------------ 

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

 - Informação nº 57/DPCA/LPP, E/35927/2022, prestando conhecimento das 

transferências para as Juntas/Uniões de Freguesia no âmbito do COVID19 de 

março a setembro de 2021 ----------------------------------------------------------------------  

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

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

V) - ARQUIVO DE DOCUMENTOS: ----------------------------------------------------------  

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

--- Nos termos do artigo quinto do Decreto-Lei n.º 45.362, de 21 de novembro 

de 1963, todos os documentos referenciados nas propostas e não reproduzidos 

na Ata dão-se aqui como transcritos, ficando arquivados, em suporte digital, na 

plataforma eletrónica “Acesso à Ordem do Dia”. ------------------------------------------  

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

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

--- SEGUIDAMENTE, POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR UNANIMIDADE, AO 

ABRIGO DO ESTATUÍDO NO N.º 3 DO ARTIGO 57.º DO ANEXO I DA LEI N.º 

75/2013, DE 12 DE SETEMBRO E NO N.º 4 DO ARTIGO 34.º DO CÓDIGO 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, FORAM APROVADAS EM MINUTA 

AS PROPOSTAS DELIBERADAS NA PRESENTE REUNIÃO, APÓS PRÉVIA 

DISTRIBUIÇÃO, EM SUPORTE DIGITAL, A TODOS OS MEMBROS DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

 --- Eram dezassete horas e trinta e cinco minutos quando foram encerrados os 

trabalhos constantes da Ordem do Dia, nos termos que ficam descritos. ----------  
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 --- A Reunião foi secretariada pela Diretora do Departamento de Gestão e 

Modernização Administrativa.  ------------------------------------------------------------------  

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

--- A PRESENTE ATA FOI APROVADA POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR 

UNANIMIDADE, NA REUNIÃO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, ABRIL, VINTE 

E SETE, NÃO TENDO PARTICIPADO NA VOTAÇÃO OS SRS. 

VEREADORES PAULO RUI AMADO E VITOR HUGO BATISTA CACITO, 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,  

 

 

 

  

 


