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-------------------------------------MANDATO 2017-2021  -------------------------------------  

-------------------------------------ATA DA 15ª. REUNIÃO ORDINÁRIA  

-------------------------------------DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES,  

-------------------------------------REALIZADA EM 2018-05-23, 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, do Senhor Vice-Presidente 

da Câmara, das Senhoras Vereadoras e dos Senhores Vereadores: ---------------   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--- Dada a circunstância da Vereadora, Senhora, Maria Rita Colaço Leão, se 

encontrar impossibilitada de comparecer à reunião, esteve presente, em sua 

substituição, o Senhor Carlos César Cipriano Araújo, tendo a Câmara 

deliberado justificar aquela falta. ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

maio, vinte e um, que registava um total de disponibilidades para o dia seguinte 

no montante de treze milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, oitocentos e 

quarenta e seis euro. ------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 

 

                                                                                                                                            

2/191 
 

 

                                                                                                                                      15ª Reunião Ordinária - 2018-05-23 

 

 

 

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

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

PONTO 1. ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA  

----------------MUNICIPAL DE LOURES, REALIZADA EM 2018.04.04 ---------------  

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

----------------ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

----------------LOURES, REALIZADA EM 2018.04.11 -------------------------------------  

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

PONTO 2. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 187/2018 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------CLÁUSULAS CONTRATUAIS RELATIVAS AO EMPRÉSTIMO DE  

----------------MÉDIO E LONGO PRAZO ------------------------------------------------------  

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

PONTO 3. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 168/2018- SUBSCRITA PELO  

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

----------------CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O  

----------------MUNICÍPIO DE LOURES E O CONSELHO PORTUGUÊS PARA A  

----------------PAZ E COOPERAÇÃO -----------------------------------------------------------  

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

PONTO 4. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 216/2018- SUBSCRITA PELO  

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

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

----------------DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS  

----------------DE 2017 ------------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 5. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 217/2018- SUBSCRITA PELO  

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

----------------DE APOIO FINANCEIRO À CERCIPÓVOA --------------------------------  

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

PONTO 6.  - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 218/2018- SUBSCRITA PELO  

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

----------------DE APOIO FINANCEIRO AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL  

----------------DE SÃO PEDRO DE LOUSA ---------------------------------------------------  
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PONTO 7. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 219/2018- SUBSCRITA PELO  

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

----------------DE APOIO FINANCEIRO À COMISSÃO UNITÁRIA DE  

----------------REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE SANTA IRIA DE  

----------------AZÓIA ---------------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 8. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 220/2018- SUBSCRITA PELO  

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

----------------ALTERAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO  

----------------DO DIREITO DE SUPERFICIE APROVADA POR DELIBERAÇÃO  

----------------CAMARÁRIA DE 28.06.2017; - SUBMETER A AUTORIZAÇÃO DA  

----------------ASSEMBLEIA MUNICIPAL A CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE  

----------------SUPERFICIE A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE  

----------------REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE SACAVÉM --------  

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

PONTO 9. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 221/2018- SUBSCRITA PELO  

----------------SR. PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAR O  

----------------PROCEDIMENTO DE DELIMITAÇÃO DE UNIDADE DE  

----------------EXECUÇÃO ABRANGENDO QUATRO PRÉDIOS RÚSTICOS, E  

----------------RESPETIVO RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO REQUERIDO PELA  

----------------HOVIONE, FARMACIÊNCIA S.A. ---------------------------------------------  

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

PONTO 10. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 222/2018- SUBSCRITA PELO  

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

----------------DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO ALVARÁ DE LICENÇA DE  

----------------LOTEAMENTO Nº 08/2006; - A HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE  

----------------VISTORIA; - A ESTIMATIVA ORÇAMENTAL E A EXECUÇÃO  

----------------COERCIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO; ACIONAR A  

----------------CAUÇÃO -----------------------------------------------------------------------------  

----------------(PROC. N.º 41.111/LA/L/PE - OBRIVERCA-CONSTRUÇÃO E  

----------------PROJECTOS, S.A.) ---------------------------------------------------------------  
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PONTO 11. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 223/2018- SUBSCRITA PELO  

----------------SR. PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAR O  

----------------INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO RELATIVA À OPERAÇÃO  

----------------URBANISTICA DE LICENCIAMENTO DE LOTEAMENTO, PARA  

----------------USO HABITACIONAL ------------------------------------------------------------  

----------------(PROC. N.º 53.748/LA/L/OR – GRACINDA GAMEIRO MARQUES  

----------------E OUTRO) ---------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 12. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 224/2018- SUBSCRITA PELO  

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

----------------DO CUMPRIMENTO DA TOTALIDADE DOS LUGARES DE  

----------------ESTACIONAMENTO EXIGÍVEIS POR VIA DO PDM--------------------  

----------------(PROC. Nº. 64.211/LA/E/OR – ANTONIO JORGE FURTADO  

----------------ALVES DA SILVA) -----------------------------------------------------------------  

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

PONTO 13. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 225/2018- SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR: - O PROJETO DE  

----------------ARQUITETURA E ESPECIALIDADES REVISTO; - O INICÍO, TIPO  

----------------E PEÇAS DO PROCEDIMENTO; - A DESIGNAÇÃO DO JÚRI E A  

----------------DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA CONDUÇÃO DO  

----------------PROCEDIMENTO; - A APROVAÇÃO DO ANÚNCIO DO  

----------------CONCURSO - RELATIVA À EMPREITADA DE REMODELAÇÃO E  

----------------AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA  

----------------ESCOLA BÁSICA DA PORTELA ----------------------------------------------  

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

PONTO 14. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 226/2018- SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO DO  

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

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

----------------VOLUNTÁRIOS DE LOURES  -------------------------------------------------  

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

PONTO 15. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 227/2018- SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO DO  
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----------------PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E  

----------------AMIZADE, AO TAEKWONDO CLUBE DE SANTO ANTÓNIO DOS  

----------------CAVALEIROS-----------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 16. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 228/2018- SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO DO  

----------------PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E  

----------------AMIZADE, À AKS - ASSOCIAÇÃO DE KARATÉ SHOTO -------------  

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

PONTO 17. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 229/2018- SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR AS MINUTAS DOS  

----------------ACORDOS DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O  

----------------MUNICÍPIO DE LOURES E OS AGENTES MUSICAIS DO  

----------------CONCELHO -------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 18. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 230/2018- SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A CELEBRAÇÃO DE  

----------------PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE  

----------------LOURES E A ASSOCIAÇÃO CHÃO DOS BICHOS 

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

PONTO 19. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 231/2018- SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A CELEBRAÇÃO DE  

----------------PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE  

----------------LOURES E A HARDLEVEL – ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA ------  

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

PONTO 20. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 232/2018 - SUBSCRITA PELA  

----------------SRA. VEREADORA MARIA EUGÉNIA COELHO PARA APROVAR  

----------------A TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA A COOPERATIVA A  

----------------SACAVENENSE E À ESCOLA DE MÚSICA DO  

----------------CONSERVATÓRIO NACIONAL -----------------------------------------------  

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

PONTO 21. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 233/2018- SUBSCRITA PELA  

----------------SRA. VEREADORA MARIA EUGÉNIA COELHO PARA APROVAR  
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----------------A ISENÇÃO DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO  

----------------DESPORTIVO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GENERAL  

----------------HUMBERTO DELGADO, À AMSAC - ASSOCIAÇÃO DE  

----------------MORADORES DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS -----------  

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

PONTO 22. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 234/2018- SUBSCRITA PELA  

----------------SRA. VEREADORA MARIA EUGÉNIA COELHO PARA APROVAR  

----------------A ISENÇÃO DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO  

----------------CINETEATRO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE LOURES,  

----------------AO IPTRANS - INSTITUTO PROFISSIONAL DE TRANSPORTES -  

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

PONTO 23. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 235/2018- SUBSCRITA PELA  

----------------SRA. VEREADORA MARIA EUGÉNIA COELHO PARA APROVAR  

----------------A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO FINANCEIRO ENTRE O  

----------------MUNICIPIO DE LOURES E A AGÊNCIA NACIONAL ERASMUS +  

----------------EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO ---------------------------------------------------  

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

PONTO 24. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 236/2018- SUBSCRITA PELA  

----------------SRA. VEREADORA MARIA EUGÉNIA COELHO PARA APROVAR  

----------------A ADENDA AO CONTRATO-PROGRAMA RELATIVO AO  

----------------FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO  

----------------FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS  

----------------DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO ANO LETIVO 2016/2017 --  

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

PONTO 25. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 237/2018- SUBSCRITA PELA  

----------------SRA. VEREADORA MARIA EUGÉNIA COELHO PARA APROVAR  

----------------A CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O  

----------------MUNICIPIO DE LOURES, O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  

----------------EDUARDO GAGEIRO E A LIGA DOS AMIGOS DA MINA DE SÃO  

----------------DOMINGOS -------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 26. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 238/2018- SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VEREADOR ANTÓNIO POMBINHO PARA APROVAR: - A  



 

 

 

 

                                                                                                                                            

7/191 
 

 

                                                                                                                                      15ª Reunião Ordinária - 2018-05-23 

 

 

 

----------------RETIFICAÇÃO E ALTERAÇÃO DO PROJETO DE LOTEAMENTO;  

---------------- - AS OBRAS DE URBANIZAÇÃO; - A DEMONSTRAÇÃO DE  

----------------VIABILIDADE FINANCEIRA DA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO E  

----------------GARANTIA DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO; -  

----------------LISTA DE PROPRIETÁRIOS E INTERESSADOS PARA A  

----------------CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS DE ADESÃO INDIVIDUAL -  

----------------REFERENTE À UGT 11 DO BAIRRO PORTELA DA AZÓIA,  

----------------UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO  

----------------JOÃO DA TALHA E BOBADELA  ---------------------------------------------  

---------------- (PROCº Nº 48.859/LA/OR) -----------------------------------------------------  

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

PONTO 27. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 239/2018- SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VEREADOR ANTÓNIO POMBINHO PARA APROVAR OS  

----------------VALORES A COBRAR NO EVENTO “ARINTO” & SABORES  

----------------SALOIOS 2018 ---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, vou passar à leitura de 

um voto de pesar. ----------------------------------------------------------------------------------  

“Faleceu ontem, dia vinte e dois de maio, aos noventa e dois anos, Júlio 

Pomar. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artista plástico, nascido em Lisboa em mil novecentos e vinte e seis, Júlio 

Pomar, deixou uma obra com uma enorme importância nas artes portuguesas 

do século vinte, iniciada nos anos quarenta e que granjeou um elevado 

prestígio nacional e internacional. -------------------------------------------------------------   

A sua obra, no plano das artes plásticas, foi acompanhada de uma intervenção 

cívica e política, em que se integrou a participação no movimento antifascista, 

designadamente, na Comissão Central do MUD – Movimento de Unidade 

Democrática. ----------------------------------------------------------------------------------------   
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Preso e julgado pelo regime fascista, período em que viu algumas das suas 

obras apreendidas pela PIDE e foi afastado do ensino, fez parte de um 

movimento mais geral de intelectuais destacados que lutaram pela liberdade e 

a democracia. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Perante este momento de luto, os eleitos da Coligação Democrática Unitária, 

na Câmara Municipal de Loures, propõem que se delibere: ---------------------------  

Um, guardar um minuto de silêncio em sua memória. Dois, remeter o presente 

Voto de Pesar à família enlutada.” ------------------------------------------------------------  

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

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, em nome da 

bancada do Partido Socialista, também gostaríamos de apresentar um voto de 

pesar pelo falecimento de António Arnaut, que, se me permitisse, passaria a 

ler. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“António Duarte Arnaut, natural de Cumeeira, no Concelho de Penela, deixou-

nos no passado dia vinte e um de maio, aos oitenta e dois anos. Abandonou-

nos a sua presença física, mas ficou, para bem de Portugal, todo o seu enorme 

legado. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Antifascista e resistente, pautou-se, desde muito cedo, pela luta, entrega e 

dedicação, à causa da Democracia, tendo sido fundador do Partido Socialista 

em mil novecentos e setenta e três, na reunião em Bad Münstereifel, na 

Alemanha, partido no qual desempenhou as funções de Presidente Honorário 

até aos seus últimos dias. -----------------------------------------------------------------------  

Advogado, político e poeta, foi um exemplo que dá maior relevo à palavra 

cidadão, enquanto modelo de verticalidade, verdade e de ética, alicerçando a 

sua vida nos pilares e valores da Liberdade, Igualdade e Fraternidade, com a 

defesa dos direitos sociais para todos os cidadãos, de um estado mais forte e 

justo, e com um papel fundamental na criação do Sistema Nacional de Saúde, 

em mil novecentos e setenta e nove, na qualidade de Ministro dos Assuntos 

Sociais do segundo Governo Constitucional, perdurando no tempo, a sua justa 

denominação de “Pai do Serviço Nacional de Saúde”. ----------------------------------  

Enquanto figura incontornável da nossa história e referência, também, para as 

gerações do presente e do futuro, a sua memória deverá ser preservada e, 



 

 

 

 

                                                                                                                                            

9/191 
 

 

                                                                                                                                      15ª Reunião Ordinária - 2018-05-23 

 

 

 

sobretudo, honrada, com uma menção a uma das suas mais marcantes 

citações: “O SNS é o meu melhor poema.” -------------------------------------------------  

Neste sentido, os Vereadores do Partido Socialista eleitos na Câmara 

Municipal de Loures, têm a honra de propor, que a Câmara Municipal, reunida 

a vinte e três de maio, delibere: primeiro, guardar um minuto de silêncio em sua 

memória. Segundo: remeter o presente voto de pesar à família enlutada e ao 

Partido Socialista.” ---------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, relativamente 

ao Voto de Pesar do Partido Socialista, eu sugeria que, onde se diz “Sistema 

Nacional de Saúde”, se dissesse “Serviço Nacional de Saúde”, porque sei que 

foi a grande criação, para a qual António Arnaut muito contribuiu e há, de facto, 

uma diferença significativa entre uma coisa e outra. -------------------------------------  

Portanto, com essa alteração, e se não houvesse mais documentos deste tipo, 

propunha que se passasse à votação, dos Votos de Pesar e se procedesse aos 

respetivos minutos de silêncio. -----------------------------------------------------------------  

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

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE JÚLIO POMAR, APRESENTADO 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. VICE-PRESIDENTE, SRª E SR. 

VEREADOR DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA, AO QUAL FOI 

ATRIBUÍDO O NÚMERO DE PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 240/2018. ---  

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

“Faleceu ontem, dia 22 de Maio, aos 92 anos, Júlio Pomar. ---------------------------  

Artista plástico, nascido em Lisboa em 1926, Júlio Pomar, deixou uma obra 

com uma enorme importância nas artes portuguesas do século XX, iniciada nos 

anos 40 e que granjeou um elevado prestígio nacional e internacional. ------------  

A sua obra no plano das artes plásticas foi acompanhada de uma intervenção 

cívica e política em que se integrou a participação no movimento antifascista, 

designadamente na Comissão Central do MUD.  -----------------------------------------  

Preso e julgado pelo regime fascista, período em que viu algumas das suas 

obras apreendidas pela PIDE e foi afastado do ensino, fez parte de um 

movimento mais geral de intelectuais destacados que lutaram pela liberdade e 

a democracia. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Perante este momento de luto, os eleitos da CDU na Câmara Municipal de 

Loures propõem que se delibere: --------------------------------------------------------------  

1. Guardar um minuto de silêncio em sua memória, -------------------------------------  

2. Remeter o presente Voto de Pesar à família enlutada.” -----------------------------  

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

--- APROVADA POR UNANIMIDADE, TENDO SIDO GUARDADO UM 

MINUTO DE SILÊNCIO EM MEMÓRIA DO FALECIDO.  ------------------------------  

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

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

--- APÓS A INTRODUÇÃO DA ALTERAÇÃO REFERENCIADA, O VOTO DE 

PESAR PELO FALECIMENTO DE ANTÓNIO DUARTE ARNAUT, 

APRESENTADO PELOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA, 

DEU ORIGEM À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 241/2018, QUE FICOU 

COM A REDAÇÃO SEGUINTE: ----------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“António Duarte Arnaut, natural de Cumeeira, no Concelho de Penela, deixou-

nos no passado dia 21 de maio, aos 82 anos. Abandonou-nos a sua presença 

física, mas ficou, para bem de Portugal, todo o seu enorme legado. ----------------  

Antifascista e resistente, pautou-se desde muito cedo pela luta, entrega e 

dedicação à causa da Democracia, tendo sido fundador do Partido Socialista 

em 1973, na reunião em Bad Münstereifel, na Alemanha, partido no qual 

desempenhou as funções de Presidente Honorário até aos seus últimos dias. --  

Advogado, político e poeta, foi um exemplo que dá maior relevo à palavra 

cidadão, enquanto modelo de verticalidade, verdade e de ética, alicerçando a 

sua vida nos pilares e valores da Liberdade, Igualdade e Fraternidade, com a 

defesa dos direitos sociais para todos os cidadãos, de um estado mais forte e 

justo, e com um papel fundamental na criação do Serviço Nacional de Saúde, 

em 1979, na qualidade de Ministro dos Assuntos Sociais do II Governo 

Constitucional, perdurando no tempo a sua justa denominação de “Pai do 

Serviço Nacional de Saúde”. --------------------------------------------------------------------  

Enquanto figura incontornável da nossa história e referência também para as 

gerações do presente e do futuro, a sua memória deverá ser preservada e, 
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sobretudo, honrada, com uma menção a uma das suas mais marcantes 

citações:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------“O SNS é o meu melhor poema.” ------------------------------  

Neste sentido, os Vereadores do Partido Socialista eleitos na Câmara 

Municipal de Loures têm a honra de propor que a Câmara Municipal, reunida a 

23 de maio, delibere: ------------------------------------------------------------------------------  

1. Guardar um minuto de silêncio em sua memória; -------------------------------------  

2. Remeter o presente voto de pesar à família enlutada e ao Partido Socialista.” 

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

--- APROVADA POR UNANIMIDADE, TENDO SIDO GUARDADO UM 

MINUTO DE SILÊNCIO EM MEMÓRIA DO FALECIDO.  ------------------------------  

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

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, relativamente aos 

contentores colocados na Escola EB1, nº. 1, de Camarate, nomeadamente, o 

facto de, há mais de um ano, aquele estabelecimento de ensino ter sido 

inaugurado e os referidos contentores continuarem sem qualquer utilização, 

voltava a colocar a questão que coloquei na reunião de Câmara anterior e para 

a qual não obtive resposta. ----------------------------------------------------------------------  

Aliás, recordo, que coloquei esta mesma questão numa reunião de Câmara de 

setembro de dois mil e dezassete, e, à data, a resposta do senhor Presidente e 

da senhora Vereadora da Educação, foi que existiriam várias solicitações que 

estavam naquele momento em análise e que, muito brevemente, os 

contentores iriam ser objeto de utilização. Portanto, como isso não aconteceu, 

reforço este pedido de informação. -----------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, tomámos conhecimento, ainda que de forma informal, e, 

por isso, gostávamos que o senhor Vice-Presidente nos pudesse confirmar a 

veracidade desta informação, que o IKEA – Móveis e Decoração, estará em 

vias de retirar a sua sede social do nosso Concelho. Gostávamos de saber 

alguma informação sobre isto, porque, a acontecer, não será uma notícia 

satisfatória para todos nós, o que é sinónimo de alguma preocupação. ------------  

Senhor Presidente, o terceiro tema que queria voltar a abordar, tem a ver com 

a GesLoures - Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., uma vez que existem 
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questões que estão por responder da reunião de Câmara anterior. Portanto, 

gostávamos de obter as respostas a essas mesmas questões, nomeadamente, 

para além daquela questão da oferta de emprego, que, do nosso ponto de 

vista, deve padecer de algum lapso, o esclarecimento relativamente às 

entidades concessionadas dos espaços de restauração da GesLoures, se 

estão todas nos termos do contrato, porque, daquilo que verificámos, não 

conseguimos apurar essa informação. -------------------------------------------------------  

Ainda em relação à GesLoures, quando, recentemente, o documento de 

Prestação de Contas veio a reunião de Câmara, tive a oportunidade de dizer, 

que, como era uma reunião com muitos pontos, não tínhamos tido a 

oportunidade de fazer a devida análise a esse documento. Fizemo-la agora e, 

por isso, gostaria de solicitar alguns esclarecimentos. Um primeiro, diz respeito 

à verba que se encontra inscrita na rúbrica “Outros rendimentos”, com a 

designação “Publicidade e patrocínios”, na qual verificámos que, em dois mil e 

dezassete, tinha havido um acréscimo substancial de uma verba que ronda os 

cinquenta mil euros e, que, para dois mil e dezasseis, estava uma verba de 

vinte e um mil. --------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, uma vez que a única parceria que vem mencionada no relatório, mas 

sem dizer se é um protocolo com um valor pecuniário ou não, é com a 

“Decathlon, Portugal”, gostaríamos de perceber de onde é que resulta este 

acréscimo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Depois, gostaria de comentar, que, no documento introdutório, é mencionado 

um forte investimento, em relação aos trabalhadores, nomeadamente, na área 

de formação. Mas, depois, confrontando com os valores despendidos nesta 

mesma rúbrica, estamos a falar de cento e oitenta e quatro euros, vírgula, 

noventa e cinco. Portanto, relativamente ao Plano de Formação para dois mil e 

dezoito, desejamos que seja bem mais ambicioso, do que aquele que se 

revelou ser o Plano de Formação dos trabalhadores da GesLoures, para dois 

mil e dezassete. ------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação à Prestação de Contas, eram estas as questões que, nesta fase, 

gostaríamos de colocar. --------------------------------------------------------------------------  

Ainda no âmbito da GesLoures, temos, mais uma vez, espelhado neste 

documento, setenta e três contratos com prestadores de serviços, nesta 
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empresa municipal. No entanto, olhando para o documento que foi trazido, 

recentemente, à Câmara, ao abrigo do enquadramento legal da regularização 

dos vínculos precários, apenas se perspetivam seis. Assim, a pergunta que 

faço é: deste diferencial - sessenta e sete trabalhadores -, fazendo com estes 

trabalhadores, uma jornada continua de trabalho, se não teríamos aqui a 

possibilidade de garantir a estabilidade profissional a mais prestadores. ----------  

Provavelmente, o Conselho de Administração da GesLoures terá feito esse 

exercício. Portanto, gostaria de perceber, se, efetivamente, poderá ser ou não, 

um elemento a considerar. ----------------------------------------------------------------------  

Por último, senhor Presidente, dizer o seguinte: no novo Contrato-Programa da 

GesLoures, tivemos algumas rúbricas que foram aumentadas. Uma delas, dizia 

respeito aos encargos com pessoal, na ordem dos cento e setenta e cinco mil 

euros. Aquando a sua aprovação em sede de reunião de Câmara, 

perguntámos o que é que estava previsto, tendo o senhor Vice-Presidente 

referido que dizia respeito ao descongelamento e progressão de carreiras dos 

trabalhadores da GesLoures. Bem sabemos todo o enquadramento que esta 

situação carece, mas a pergunta que, nesta fase, devemos colocar, é como é 

que a Administração está a trabalhar esta questão e quais os métodos que está 

a pensar imprimir, para que haja equidade do tratamento dos trabalhadores a 

este nível, no Município de Loures. -----------------------------------------------------------  

Esta é, substancialmente, a nossa grande preocupação e estou certa, que será 

a preocupação dos demais. ---------------------------------------------------------------------  

Dizer, também, que não vislumbramos, por um lado, com os documentos de 

que dispomos, por outro, com a estratégia que foi apresentada, aqui, em 

reunião de Câmara, qual a forma como o assunto irá ser abordado. ----------------  

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, também gostaria 

de sublinhar as questões que foram colocadas relativamente à GesLoures. 

Gostávamos, também, de sublinhar um ponto que nos pareceu importante esta 

semana, que foram os vinte anos da Expo’98. --------------------------------------------  

Notámos, mais uma vez, uma multiplicação de iniciativas e de entrevistas, a 

maior parte delas com pessoas responsáveis por aquilo que aconteceu em dois 

mil e doze, em relação ao Parque das Nações, nomeadamente à criação da 
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sua Freguesia e ao processo que envolveu uma perda monumental para o 

Concelho de Loures que, ainda hoje, as populações sentem. Aliás, os autarcas 

atuais, manifestaram isso mesmo. ------------------------------------------------------------  

Dizer, também, que manifestámos uma incrível estupefação, pelo facto de 

algumas pessoas que eram responsáveis à altura, virem agora falar deste 

processo, como se não tivessem tido nenhuma intervenção sobre ele e como 

se não tivessem tido nele, nenhuma participação.  ---------------------------------------  

Senhor Presidente, continuamos a perguntar, tal como perguntámos na 

campanha eleitoral, e ao longo dela, quando é que este Executivo Municipal, 

vai, efetivamente, confrontar, quer o Governo Central, quer a Câmara Municipal 

de Lisboa, relativamente às compensações a que tem direito e que ficaram 

estabelecidas, e que ainda não recebemos, nomeadamente, a compensação 

em termos de IMI, que, para o Município de Loures, representou quase meio 

milhão de euros anuais, de decréscimo de receita, a comparar pelos valores de 

hoje, além das receitas provenientes do casino e dos impostos relativos ao 

jogo. Portanto, gostávamos de deixar esta nota. ------------------------------------------  

Dizer, ainda, que acho que é tempo de nos unirmos, no sentido de 

questionarmos e confrontarmos, quer a Câmara de Lisboa, quer o Governo 

Central, pela compensação a que o Município de Loures tem direito e que 

ainda não foi ressarcido. -------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, gostava, ainda, de colocar duas questões: a primeira, como 

sabe, aliás, ouvimo-lo a falar disso há pouco tempo, a Lei, estabelecia um 

prazo até quinze de março, para que os proprietários procedessem  

à limpeza das matas e dos terrenos para prevenção de incêndios. Estamos a 

aproximarmo-nos, rapidamente, da época crítica de incêndios e, nos termos da 

Lei, diz o diploma agora em vigor, que a Câmara deve substituir-se aos 

privados, caso estes não o façam. ------------------------------------------------------------  

Assim, gostávamos de saber, se já se têm verificado situações destas, em que 

a Câmara notificou os proprietários e não houve nenhuma resposta? Se já 

houve intervenções de substituição? Que orçamento é que temos, porque 

estas intervenções, dada a extensão do Concelho, provavelmente, vão exigir 

um acréscimo orçamental? E, também, queríamos perguntar, muito 
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diretamente, se vamos pedir o reembolso ao Governo Central, em relação aos 

terrenos que são do Estado, e que, ele próprio, não faz a manutenção?  ---------  

Na minha opinião, se pedimos o reembolso aos privados, acho que também 

temos o direito de pedir ao Estado, o reembolso dos terrenos que são dele e 

que são da sua responsabilidade manter e prevenir, em termos da limpeza que 

está prevista na Lei. -------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, a grande questão, é se podemos e vamos pedir ao Governo Central, 

também, o reembolso destas despesas que são do Município e é dinheiro dos 

nossos munícipes. ---------------------------------------------------------------------------------  

Por ultimo, senhor Presidente, gostava de questioná-lo, relativamente a 

algumas queixas que nos têm chegado, através do “Portal da queixa”, em 

relação à Unidade de Cuidados de Saúde de Unhos, nomeadamente, quer em 

relação ao local, quer à acessibilidade, quer às condições físicas onde estão os 

profissionais e, também, onde os utentes esperam para ser atendidos. Saber, 

também, se é ou não verdade, o que tem sido dito, que já há um espaço 

público preparado para um outro equipamento público alternativo?  ----------------  

Portanto, gostaria de saber se isso está na expectativa, se está previsto que 

isso possa vir a acontecer? Porque, de facto, aquele espaço não tem o mínimo 

de condições, nem para atender com dignidade, nem para os utentes estarem 

com dignidade. -------------------------------------------------------------------------------------          

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador André Ventura, em 

relação à questão que colocou sobre a Expo’98, dizer ao senhor Vereador que 

o que se passou, foi que houve uma decisão da Assembleia da República, com 

os votos a favor do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, que 

aprovou a retirada de uma parte do terreno do Município de Loures, para o 

Município de Lisboa. ------------------------------------------------------------------------------  

Essa decisão, do ponto de vista jurídico, consolidou-se e, como na altura não 

foram acauteladas contrapartidas, julgo que é um processo que, neste 

momento, é muito difícil de retomar e de inverter. ----------------------------------------  

É verdade, e isso foi dito recentemente, que os Órgãos, tanto a Câmara, como 

a Assembleia Municipal, aprovaram, penso que por unanimidade, posições 

contrárias a essa decisão. No entanto, pouco mais aconteceu. Aliás, julgo até, 
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que, na altura, havia uma grande perseverança da parte do Município de 

Lisboa, presidido, à data, pelo Dr. António Costa, em conjunto com o Partido 

Social Democrata, para concretizarem esta alteração, que foi o que fizeram. ----  

E essa alteração, para além da questão financeira, que não são os números 

que o senhor Vereador referiu, são, aliás, bastante superiores, tem um outro 

problema, que eu diria que até é mais grave. É que as Freguesias de Sacavém 

e Moscavide, que têm fortes constrangimentos ao nível territorial, e que têm 

pouco espaço para implantação de equipamentos necessários, tinham na zona 

da Expo, os terrenos necessários para, de uma forma mais desafogada, 

implantar infraestruturas, como escolas, zonas verdes e parques urbanos e de 

recreio, que, desta forma, ficaram, como é visível, inviabilizados. -------------------  

Portanto, de facto, julgo que esse problema existiu, e que, neste momento, está 

consolidado. Julgo, também, que, nessa altura, se rompeu um contrato social 

territorial com as populações, sobretudo, daquelas duas Freguesias que 

suportaram uma parte significativa dos constrangimentos e dos problemas das 

obras, quer da própria Expo, quer dos acessos à Ponte Vasco da Gama, quer, 

ainda, a construção da CRIL – Circular Regional Interior de Lisboa, e tendo 

como perspetiva, por um lado, a melhoria do seu território, e por outro, a 

disponibilização de terrenos, para que uma série de equipamentos pudessem 

ser ali implantados. --------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, o que aconteceu em dois mil e doze, veio romper com esse 

compromisso, de uma forma abrupta, injustificada e feita com um total 

desrespeito por tudo o que estava para trás. Até podia ter havido uma 

negociação dos limites territoriais para a criação da Freguesia do Parque das 

Nações. Podia ter havido, também, acertos, porque havia situações difíceis de 

compreender por parte das pessoas que lá viviam, como, por exemplo, entre 

outras situações, prédios divididos a meio. No entanto, haveria, certamente, 

soluções mais equilibradas e que respeitassem o interesse do Concelho de 

Loures. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Infelizmente, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, decidiram, após 

duas tentativas falhadas, aprovar essa proposta e hoje é a realidade que temos 

e eu julgo que não há, neste momento, nenhuma via, nem jurídica, nem outra, 

para encararmos este problema de outra maneira. --------------------------------------  
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Quanto à Unidade de Cuidados de Saúde de Unhos, de facto, aquela Unidade 

não tem as condições desejáveis. No entanto, dizer que, há mais de quinze 

anos, que está disponibilizado um terreno, no Alto dos Migarrinhos, no Catujal, 

aliás, foi transferido para a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 

do Tejo, I.P., que permitiria construir um centro de saúde, que substituiria as 

Unidades de Unhos e Apelação, que se encontram em más condições. ----------  

É essa a solução que temos vindo a defender, desde o início dos nossos 

mandatos, com os dois Governos que estiveram neste entretanto, como 

matéria prioritária, manifestando a nossa disponibilidade para, tal como se 

assinou um protocolo com a participação da Câmara, para a construção da 

Unidade de Saúde de Santa Iria de Azóia, cujo processo está a avançar, 

estamos absolutamente disponíveis para fazer, exatamente, o mesmo, em 

relação a estas duas Unidades. ----------------------------------------------------------------    

Dizer, ainda, que, como neste momento, há novos responsáveis na 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., vamos 

continuar a insistir para que isto seja uma realidade e estou certo que, aqui na 

Câmara, todos nos acompanharão, relativamente a esta matéria. -------------------  

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, respondendo às questões 

colocadas pelos senhores Vereadores, nomeadamente, a da senhora 

Vereadora Sónia Paixão, em relação aos monoblocos, dizer que todos eles, há 

bastante tempo, têm um destino traçado. ---------------------------------------------------   

Terão utilizações diversas, nomeadamente, no Prior Velho, no Conservatório 

de Artes de Loures, na Escola Básica da Bela Vista, na Escola Básica do Prior 

Velho, na Escola do Infantado, na Escola número dois da Bobadela, na 

Freguesia da Portela e, também, no Serviço Municipal de Proteção Civil. 

Portanto, são estes os locais onde irão ficar instalados alguns destes 

monoblocos. O que acontece, é que, no espaço de tempo que medeia entre a 

desativação da escola e a data de hoje, é que tivemos que fazer um 

levantamento topográfico dos locais onde estes monoblocos irão ser 

colocados, para poderem ser assentes em devidas condições. ----------------------  

É que não se trata de uma construção metálica, “que se faz cair no terreno”. 

Tem que ter uma base e tem que se fazer um estudo, relativamente às 
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respetivas ligações de águas, esgotos, etc.. Portanto, esse trabalho tem vindo 

a ser desenvolvido, mas, mais do que isso, é necessário lançar e desenvolver 

um procedimento, para que se possa proceder ao transporte, à desmontagem, 

à remontagem e a todo o trabalho de construção civil associado a esta 

mudança física de local, que tem um tempo de preparação e execução, e todos 

nós sabemos que estamos a lidar com contratações públicas que, infelizmente, 

tem a celeridade que tem, e também é preciso ter agenciados os meios 

financeiros necessários, para poder ocorrer, uma vez que estamos a falar de 

um procedimento que rondará os duzentos e cinquenta e dois mil euros, cujas 

condições foi necessário criar, para que pudesse ser inscrito no Orçamento 

Municipal, para poder ser feito. ----------------------------------------------------------------  

Portanto, em resumo, neste momento, sabemos para onde vão os monoblocos, 

e que está a decorrer um procedimento, que visa a sua desmontagem, 

transporte, remontagem e instalação nos locais definitivos, e a nossa 

convicção, é que irá ocorrer ao longo deste ano, sendo que as tipologias e as 

formas como ficam ligados, são diversas, o que dará diferentes momentos de 

execução. --------------------------------------------------------------------------------------------  

De forma resumida, era isto que gostaria de esclarecer relativamente à questão 

dos monoblocos. -----------------------------------------------------------------------------------  

Em relação à admissão de um técnico administrativo para a GesLoures, bem 

como a questão colocada a propósito da exploração dos espaços de 

restauração e similares, cujos processos de gestão e lançamento da 

contratação, são da responsabilidade da GesLoures, de acordo com o que o 

Município lhe confiou, foram já respondidas à Câmara Municipal, estão em 

trânsito e, por isso, brevemente, chegarão ao conhecimento dos senhores 

Vereadores. Não disponho, aqui, desses elementos para poder dar essa 

resposta à senhora Vereadora, mas dentro de pouco tempo chegará ao 

conhecimento dos senhores Vereadores. ---------------------------------------------------  

Ainda em relação à GesLoures, foram colocadas várias questões, a propósito 

do Relatório de Gestão, relativo ao ano de dois mil e dezassete. Como não 

tenho o documento comigo, porque não contava que esta questão fosse 

colocada, se o senhor Presidente autorizasse, pedia ao doutor Rui Ferreira, o 
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nosso Diretor Geral, que pudesse prestar esclarecimentos em relação a alguns 

aspetos de maior detalhe. -----------------------------------------------------------------------  

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

O DIRETOR GERAL DA GESLOURES, DR. RUI FERREIRA: Relativamente às 

questões colocadas, a propósito do Relatório de Gestão, de dois mil e 

dezassete, dizer que, este ano, ocorreu um incremento dos rendimentos de 

publicidade, devido à celebração de vários contratos durante o ano de dois mil 

e dezasseis, alguns deles já perto do final do ano, cujos efeitos, em termos de 

rendimento para a GesLoures, ocorreram, na sua maior parte, já no ano de 

dois mil e dezassete. ------------------------------------------------------------------------------  

Posso recordar os contratos celebrados com a empresa “Gelpeixe”, com o 

“Novo Oculista de Loures” e com a empresa de transportes “Barraqueiro”, 

sendo que em termos de novos contratos de publicidade, o único que foi 

celebrado em dois mil e dezassete, foi com a “Decathlon Portugal”, como 

consta do Relatório. -------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao Plano de Formação, é verdade que, de dois mil e dezasseis 

para dois mil e dezassete, houve uma diminuição dos custos com formação, o 

que não significa que a formação ocorrida em dois mil e dezassete, tenha sido 

inferior à de dois mil e dezasseis, na medida em que em dois mil e dezassete, 

e fruto, pela primeira vez em muitos anos, da elaboração de um Plano de 

Formação, que se renovou este ano de dois mil e dezoito, foram realizadas um 

conjunto de formações através da colaboração com o Instituto de Emprego e 

Formação Profissional e com a Câmara Municipal de Loures, sendo que essas 

ações de formação não tiveram um custo direto refletível nas Contas para a 

GesLoures. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, também, possível, através de um trabalho de articulação com o IPDJ - 

Instituto Português do Desporto e da Juventude, I.P., conseguir uma 

certificação de uma ação de formação, ministrada por técnicos da própria 

empresa municipal, que decorreu no mês de dezembro de dois mil e dezassete 

e que abrangeu vinte e seis trabalhadores e mais um conjunto de prestadores 

de serviços, e que também não teve um custo direto refletível nas Contas. ------  

Portanto, optámos, em dois mil e dezassete e, também é esse o caminho a 

seguir em dois mil e dezoito, de contratar no mercado formações mais 
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específicas, para os quais não temos outra possibilidade de resposta, e 

procurar suprir, no âmbito da colaboração com a Câmara, com o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional e, também, através da certificação de ações 

internas, as necessidades de formação da GesLoures e dos seus 

trabalhadores. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Especificamente sobre as questões relativas ao Relatório de Gestão, julgo que 

seriam estas as duas respostas. ---------------------------------------------------------------  

Relativamente à regularização de vínculos precários, que ocorre nos termos da 

Lei cento e catorze, de dois mil e dezassete, o que essa Lei nos diz, é que 

devem ser regularizadas as situações a que correspondam vínculos precários e 

vínculos jurídicos inadequados. Não tendo o legislador oferecido uma 

densificação desse conceito, é necessário encontrar uma forma de o aplicar, 

sendo que o critério seguido, foi, precisamente, aquele que a senhora 

Vereadora Sónia Paixão aqui referiu. Ou seja, no sentido de serem 

regularizadas as situações que correspondiam a horários completos, sendo 

que todos os restantes prestadores de serviços não têm horários completos, 

não estando na GesLoures “a tempo inteiro”, digamos assim. ------------------------  

Dizer, ainda, que, relativamente ao incremento da verba do Contrato-Programa 

e à parte desse incremento que foi referido aqui na reunião de Câmara, como 

dizendo respeito a uma necessidade de prover um aumento dos custos com 

pessoal, o mesmo, era destinado, essencialmente, a satisfazer três 

necessidades. Uma, a de prover os meios para efetivar aquilo que se 

perspetivava que viessem a ser os descongelamentos das carreiras, através de 

progressões e promoções, sendo relevante, na minha opinião, sublinhar que o 

Orçamento da GesLoures e os trabalhos relativos à delegação do Contrato-

Programa, decorreram no conhecimento, apenas, da Proposta de Lei do 

Orçamento de Estado, que foi publicada em quinze de outubro, não sendo, 

ainda, conhecida, a sua versão definitiva. --------------------------------------------------  

Uma segunda necessidade, que visava ser suprida, e à qual era necessário 

perspetivar meios, tinha a ver, precisamente, com a regularização de vínculos 

precários, porque, em regra, um vínculo de trabalho, significa maiores custos 

para a entidade empregadora, do que um vínculo de prestação de serviços. ----  
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Um terceiro conjunto de necessidades que visavam ser supridas, e à qual é 

necessário afetar meios, era, precisamente, o aumento do número de 

trabalhadores da GesLoures, que foi, aliás, autorizado, recentemente, pela 

Câmara Municipal, com a aprovação de uma Proposta de admissão de onze 

novos trabalhadores, referindo-se essa Proposta, também, à cessação de 

alguns contratos. -----------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, relativamente ao incremento do Contrato-Programa, no que respeita 

ao aumento das despesas com pessoal, essencialmente, eram estas as 

situações que estavam em causa. ------------------------------------------------------------      

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, quanto à questão da limpeza 

dos terrenos, colocada pelo senhor Vereador André Ventura, dizer que, neste 

momento, está em curso um procedimento, que está na fase de intenção de 

adjudicação, que visa proceder à limpeza de um conjunto muito alargado de 

terrenos, mais de oitenta hectares, que vai para audiência prévia dentro de 

poucos dias.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Dizer, também, que, dos dois procedimentos que lançámos, um deles ficou 

deserto, como, aliás, receávamos que pudesse vir a acontecer, porque, como 

tive a ocasião, mais de uma vez, de dar nota a esta Câmara e à Assembleia 

Municipal, quando questionado a propósito do assunto, se detetou, aliás, 

situação comum a todo o país, que não havia, nem empresas, nem mão de 

obra, nem equipamento, para fazer face àquilo que, neste momento, está 

colocado como desafio a toda a gente, em relação à limpeza dos terrenos. ------  

Dizer, também, que, em relação ao procedimento relativo à rede viária florestal, 

o mesmo também ficou deserto. Por isso, neste momento, estamos a executar, 

com meios próprios, com equipamento municipal e dentro das nossas 

possibilidades, o trabalho de limpeza da rede viária florestal, porque, de facto, 

não apareceu nenhuma empresa. Por isso, estamos a fazê-lo por 

administração direta. Não é uma intenção de futuro, é algo que, repito, já está, 

neste momento, a acontecer. -------------------------------------------------------------------  

Dizer, também, que, até ao momento, foram notificados mais de dezena e meia 

de proprietários, cujos artigos matriciais foram identificados, por isso, sabemos 
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quem são. É um trabalho moroso e complexo, e estamos a fazê-lo em 

articulação com outras entidades.  ------------------------------------------------------------  

Em relação às faixas de gestão de combustível, gostaria, ainda, de dizer, que, 

pese embora todas estas dificuldades, até ao momento, foram executados 

pelos serviços municipais, sessenta mil metros quadrados. Grosso modo, são 

sessenta hectares, que já tiveram tratamento pelos nossos sapadores 

florestais, num quadro de grande escassez de recursos humanos.  ----------------  

O trabalho que temos pela frente, é de grande dificuldade, e, por isso, 

naturalmente, não podemos deixar de dar público reconhecimento, àquilo que é 

um trabalho muito difícil, mas muito necessário, que está a ser feito por 

trabalhadores municipais, que estão a dar o melhor de si, para que consigamos 

cumprir, na medida das possibilidades, aquilo que nos está lançado a todos, 

como responsabilidade. Portanto, em relação à limpeza das matas, era isto que 

tinha para dizer. ------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, se me permitisse, gostaria, agora, de dar nota de alguns 

brilhantes resultados, do ponto de vista desportivo, de Coletividades e 

Associações da Área do Concelho, neste caso do GimnoFrielas, que teve, 

entre os dias cinco e treze de abril, na Bélgica, atletas seus, no campeonato do 

mundo de ginástica acrobática, onde obteve um sexto lugar para o clube e para 

Portugal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Dizer, igualmente, que, no dia vinte e dois de abril, no Pavilhão de Odivelas, 

durante o “Gym For Life”, o GimnoFrielas, obteve uma menção de ouro, pelos 

seus atletas de competição e uma menção de prata pelos atletas de pré-

competição. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, julgo que é justo realçar, mais uma vez, a qualidade da ginástica que 

se vai praticando no Concelho de Loures e o trabalho de excelência que alguns 

clubes conseguiram atingir em termos das respetivas prestações desportivas. --  

Ainda a propósito da Expo’98, não posso deixar de fazer aqui um comentário, 

que é, de facto, aquilo que foi feito ao nosso Concelho, que, durante muitos 

anos, teve uma frente ribeirinha completamente desqualificada, que, na prática, 

era a lixeira do Concelho de Lisboa. Toda a gente sabe o que era a lixeira de 

Beirolas, o depósito de material de guerra de Beirolas, o que era a frente do rio 

Trancão, onde era impossível chegar, dada a quantidade de lixo que ali se 



 

 

 

 

                                                                                                                                            

23/191 
 

 

                                                                                                                                      15ª Reunião Ordinária - 2018-05-23 

 

 

 

acumulava e que, de repente, quando tudo foi requalificado, e é bom dizer que 

a Expo’98 só teve lugar neste Concelho, e ontem não ouvi nenhuma referência 

a esse facto, porque houve quem se tivesse empenhado para que ela viesse 

para aqui, porque, inicialmente, não era para aqui que ela estava pensada. 

Estava pensada para o Concelho de Oeiras e não para o de Loures. --------------  

O que aconteceu, foi que a então gestão autárquica deste Concelho, muito 

lutou, e conseguiu, para que, ao nível dos responsáveis governamentais, se 

pudesse infletir essa intenção e se pudesse requalificar, uma parte importante 

da zona oriental da cidade de Lisboa e devolver à sua população, e, também, à 

do Concelho de Loures, o contacto com o rio, “coisa” que, aliás, ainda não está 

completamente conseguido, como todos nós sabemos. --------------------------------  

O que aconteceu posteriormente, é uma coisa assaz extraordinária, que é, 

depois da requalificação ter tido lugar e depois de termos deixado de ter uma 

espécie de “quintal das traseiras” de Lisboa, no nosso Concelho, e uma 

espécie de caixote do lixo, daquilo que Lisboa não lhe interessava ter, por 

decisão da Assembleia da República, e houve partidos políticos que votaram a 

favor desta decisão, foi subtraído ao Concelho de Loures, uma parte 

qualificada do seu território, com a qual, nós e a população deste Concelho, 

lutámos todos, para que viesse a acontecer, aquilo que aconteceu, em termos 

de requalificação, e foram subtraídas, também, receitas, a este Concelho, no 

valor de mais de três milhões e meio de euros. -------------------------------------------  

E há aqui quem tenha responsabilidades. E se há desconfortos em relação à 

situação a que chegámos, estamos em muito boa altura de corrigir o 

desconforto e de fazer a proposta de reintegração, no Concelho de Loures, 

dessa parcela de território, que lhe foi subtraída. -----------------------------------------  

Para além de outros aspetos que se possam, eventualmente, ainda, levar em 

linha de consideração, do ponto de vista de eventuais compensações que, 

como o senhor Presidente já teve a oportunidade de dizer, se afiguram difíceis, 

mas, independentemente disso, então, que se façam propostas concretas, lá 

onde alguns tomam assento, alguns até com responsabilidades nos Órgãos 

Autárquicos do Concelho de Loures, no sentido de reintegrar em Loures, aquilo 

que passou, por decreto, para Lisboa. Portanto, estamos em muito boa altura 

de corrigir esta circunstância. -------------------------------------------------------------------  
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O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, também queria 

acrescentar, que ontem, houve um debate televisivo, no qual tive a 

oportunidade de participar, também com o senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Lisboa, bem como a intervenção e a presença dos Presidentes 

das Câmaras Municipais de Loures e de Lisboa, à época, onde toda esta 

realidade ficou bem esclarecida. Penso, também, que foi muito importante, 

para exprimir os pontos de vista do nosso Concelho e valorizar aquilo que foi 

feito na altura. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Ainda quanto à questão relacionada com a limpeza dos terrenos, senhor 

Vereador André Ventura, nós, numa Alteração Orçamental, já este ano, 

fizemos um reforço de duzentos e cinquenta mil euros para esta área. Portanto, 

praticamente, foi um duplicar da verba. ------------------------------------------------------  

Quanto à exigência do reembolso do Estado, vamos, certamente, fazê-lo, 

porque já fizemos limpezas de terrenos que não estavam limpos, que são 

propriedade do Estado, e, portanto, vamos pedir esse reembolso. ------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO POMBINHO: Senhor Presidente, relativamente 

ao IKEA, dizer que, de facto, tenho nota da informação pública de que esta 

empresa terá alterado a sua sede social. No entanto, não recebi na Câmara 

Municipal, qualquer comunicação sobre esta matéria. ----------------------------------  

Dizer, ainda, que, amanhã de manhã, terei uma reunião com responsáveis da 

empresa, que visa discutir vários assuntos, entre eles, este. Portanto, depois 

disso, informarei a Câmara sobre o resultado da mesma. ------------------------------   

Certamente, serão prematuros e eventualmente desnecessários e 

despropositados, quaisquer tipo de comentários. -----------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, gostaria de dar 

aqui duas notas: em relação à questão da Expo’98, que aqui tivemos a 

oportunidade de analisar, para que fique claro, e acho que não restaram 

dúvidas a ninguém, que, quando a última campanha eleitoral começou, houve 

um candidato que falou nisso. Esse candidato fui eu. E se quiserem ir com 

essa Proposta para a frente, terão o nosso aval total.  ----------------------------------  
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Nós, no Partido Social Democrata, quando discordamos, discordamos. E 

discordamos abertamente. E cá estaremos para discordar novamente. 

Acredite. Porque, quanto ao que foi feito e aos valores, foi uma vergonha. E 

nós temos que o dizer, porque a população que nos elege, tem que saber isso. 

E nós fomos os primeiros a dizê-lo. E dissemos que queríamos obter, da parte 

do senhor Presidente da Câmara de Lisboa, a possibilidade imediata de um 

encontro e de um debate que permitisse chegar aqui a algum consenso. ---------  

Eu acredito que a Câmara Municipal de Lisboa não tenha nenhum interesse 

nisto. Como é evidente. Mas a solução se não é jurídica, tem que ser política. E 

tem que se fazer um esforço para isso. ------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, eu admito que lhe digam não. Admito que lhe digam que vá 

falar para outro lado. Admito isso. Mas temos que fazer a nossa parte. ------------  

Na verdade, juridicamente, isto tem um nome. Chama-se enriquecimento sem 

causa. É isso que está aqui em causa. A Câmara de Lisboa, recebeu uma série 

de benefícios que, ainda por cima, foram aumentando, galopantemente, nos 

últimos anos, à custa do território de Loures. ----------------------------------------------  

Senhor Presidente, temos aqui um Boletim Municipal, de dois mil e doze, em 

que se falava, nomeadamente, das compensações do casino, a atribuir ao 

Município de Loures. Até hoje, quais foram essas compensações dos dinheiros 

do casino? Que eu saiba, nenhumas. Aliás, o casino que o, então, Presidente 

da Câmara de Loures, Carlos Teixeira, queria em Loures. Afinal, hoje, em 

relação ao casino, que é uma das maiores fontes de receita de Lisboa, que 

teve vinte milhões de visitantes até agora, o que é que nós recebemos daí? 

Absolutamente nada. -----------------------------------------------------------------------------  

Portanto, se não há uma via política, nós vamos ensaiar uma via jurídica. 

Alguma há de funcionar. Agora, tem é que haver vontade política para o fazer. 

Não pode ser, apenas, falarmos aqui uns com os outros. Tem que haver mais 

do que isso. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Vice-Presidente, se quiser avançar com uma proposta para a 

reintegração de parte, ou do Parque das Nações, em Loures, vamos a isso. 

Vamos desenhá-la e vamos propô-la. Até podemos ser chumbados e 

humilhados, mas vamos a isso. Vamos ver se temos a coragem de o fazer. Da 

nossa parte, podem ter a certeza, que cá estaremos para o fazer. ------------------  
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Senhor Presidente, perante os dados fornecidos pelo senhor Vice-Presidente, 

em relação àquilo que já foi feito no âmbito da limpeza das matas, gostava de 

solicitar à Câmara, que, logo que possível, começássemos a desenhar um 

instrumento uniforme, para solicitar às pessoas o reembolso. Porque nós temos 

que começar a desenhar como é que vai ser depois, porque, quando formos 

pedir o dinheiro às pessoas, a maior parte delas, como o senhor Presidente já 

disse, não vai poder pagar, outros irão negar-se a fazê-lo e outros, 

provavelmente, irão reclamar. ------------------------------------------------------------------  

Portanto, convinha termos esse documento o quanto antes, e gostávamos que 

isso viesse à Câmara, a tempo, e não quando já estivermos em cima da hora. 

Senhor Presidente, gostávamos de olhar para este documento, quer o que vai 

ser pedido reembolso ao Estado, quer o que vai ser pedido reembolso às 

pessoas. Porque não vamos fazer um pedido de reembolso para cada uma das 

pessoas. Temos que ter um modelo uniforme, o qual enviaremos aos 

proprietários faltosos, para ressarcirem a Câmara Municipal. E penso que isso, 

os munícipes percebem.  ------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, se há proprietários que têm condições financeiras para 

fazerem a limpeza dos seus terrenos, não é o dinheiro de todos os munícipes 

que vai servir para isso. Tem que ser o dinheiro dos proprietários. Por isso é 

que são proprietários e por isso é que ganham quando fazem negócios com a 

propriedade. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, no mínimo, eu acho que o que a população de Loures nos exige, é 

que tenhamos instrumentos ágeis, rápidos, céleres, para depois se poder pedir 

o reembolso desses valores. Por isso, gostávamos de pedir à Câmara que, até 

ao dia quinze de junho, esses documentos viessem à Câmara, para não 

estarmos, depois, em setembro, quando estivermos a pedir o dinheiro às 

pessoas, a ter que aprovar isto à pressa. ---------------------------------------------------    

Gostávamos de olhar para isto antes, por isso, fica aqui o nosso pedido aos 

serviços jurídicos da Câmara, através da figura do senhor Presidente, para 

que, tão rapidamente quanto possível, procedam à elaboração de uma minuta 

de pedido de reembolso aos proprietários e ao Estado, em relação às verbas 

que não foram culposamente utilizadas, na limpeza obrigatória das matas, para 

prevenção dos incêndios florestais. -----------------------------------------------------------  
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Esperamos que corra bem em Loures, porque, para além da questão humana e 

dos recursos, é uma responsabilidade nossa, também, como o senhor Vice-

Presidente fez questão de frisar numa das últimas reuniões. E porque é uma 

responsabilidade nossa, dos eleitos, era importante que isto fosse agilizado 

para termos instrumentos que possam, efetivamente, combater esta situação. -  

Portanto, repito, o nosso pedido, é que, até quinze de junho, tenhamos esse 

instrumento, para podermos discuti-lo aqui em reunião de Câmara. ----------------  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, agradeço os 

esclarecimentos do senhor Vice-Presidente. No entanto, relativamente à 

questão que coloquei, em relação aos monoblocos, não podemos deixar de 

registar que, efetivamente, aqui, algo não correu tão bem quanto expectável 

por todos, nomeadamente, na ausência de planeamento, uma vez que se já se 

sabia que a escola nova iria ocorrer em determinado período, logo, aqueles 

contentores iriam ficar desocupados. --------------------------------------------------------  

Se em setembro já tínhamos uma previsão para onde é que eles estavam 

destinados, estamos, praticamente, em junho, e ainda estamos a lançar o 

procedimento. O que é certo, é que à medida que o tempo vai decorrendo, e 

fruto do facto de eles não estarem ocupados, estão a ser sujeitos, cada vez 

mais, não só a atos de vandalismo, como à deterioração natural de um material 

que está, efetivamente, ao abandono. -------------------------------------------------------  

Quando, por vezes, apregoamos a questão do planeamento, permita-me que 

lhe diga, que, aqui, alguma coisa, no âmbito desse planeamento, não correu 

tão bem quanto desejável. ----------------------------------------------------------------------  

Quanto à GesLoures, agradeço, igualmente, as respostas e os esclarecimentos 

que me foram dados e, certamente, voltaremos ao tema na próxima reunião, já 

vou ser previsível, depois de olhar para as respostas que nos vão transmitir, a 

não ser que me diga já, que, em relação à oferta de emprego se tratou de um 

lapso, caso contrário, não voltaria a ela. Não tendo sido, tenho imensa 

curiosidade em saber qual vai ser a resposta. ---------------------------------------------  

Senhor Vice-presidente, dizer-lhe, que não houve abordagem relativamente às 

questões relacionadas com a alteração remuneratória dos trabalhadores da 

GesLoures e como é que esta questão estava a ser preconizada e qual é a 



 

 

 

 

                                                                                                                                            

28/191 
 

 

                                                                                                                                      15ª Reunião Ordinária - 2018-05-23 

 

 

 

estratégia que o concelho de administração pretende levar a cabo e o seu 

cronograma. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação à alteração dos vínculos precários, certamente, será do 

conhecimento de todos, que houve uma regulamentação muito recente, o que, 

efetivamente, torna aqui “a malha mais fina”, no sentido de permitir uma 

abordagem a alguns outros trabalhadores, nesta ótica de complementar 

horários de trabalho. Não significa que já tenham neste momento horários de 

trabalho completo, mas precisamente com o princípio que deve nortear a nossa 

intervenção, e sei que sim, que é a da estabilidade profissional dos 

colaboradores do Município. --------------------------------------------------------------------  

Gostaria, ainda, de aflorar outro ponto, em relação a duas questões aqui 

colocadas pelo senhor Vereador André Ventura, em relação ao tratamento dos 

terrenos municipais e dos terrenos do Estado. Como sabem todos, esta 

bancada, mais concretamente o senhor Vereador Nuno Dias, tem vindo, 

reiteradamente, a pedir informação, sobre esta questão, e que ainda não nos 

foi distribuída. Portanto, temos, manifestamente, este desconhecimento. ---------  

Uma das abordagens que tinha previsto fazer hoje, até porque ouvi 

atentamente o discurso do senhor Presidente, no passado sábado, na 

cerimónia de homenagem aos bombeiros do Concelho, onde o senhor 

Presidente, efetivamente, disse que o Município tem estado a fazer a limpeza 

dos terrenos municipais e dos terrenos do estado. Portanto, tendo em linha de 

conta esta afirmação, que, com certeza, está suportada em elementos que o 

levam a dizê-lo, gostávamos, uma vez mais, e como estão aqui as duas 

bancadas a solicitar, que nos seja, efetivamente, transmitida, quais foram os 

terrenos do Estado, e quando digo do Estado, englobo Administração Central 

e, também, da Autarquia, que já foram intervencionados, quer por via de 

administração direta, quer por via de contratação externa?  ---------------------------  

A minha última questão, que eu pensava que o senhor Presidente me pudesse 

responder, relativamente à questão do património da Parque Expo, e que, fruto 

da reorganização administrativa da cidade de Lisboa, Loures, perdeu aquela 

fatia importante do nosso concelho, dizer ao senhor Vereador André Ventura, 

que não era eleito neste Município, à data, que o Partido Socialista, quer na 

Câmara, quer na Assembleia Municipal, teve uma posição. E a nossa posição 
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foi contra, senhor Vereador. Portanto, não acompanhámos a decisão e o 

entendimento, em sede de Assembleia da República. Aqui, felizmente, e por 

unanimidade, tivemos todos os partidos ao lado da defesa do nosso território. --  

Portanto, as medidas que, neste momento, o senhor Presidente entender por 

bem, encetar, naturalmente, que estamos cá para as ouvir e analisar, na 

certeza, porém, de que também os próprios munícipes, do nosso ponto de 

vista, nesta data, e volvido este período, também deviam, eles próprios, ser 

auscultados. -----------------------------------------------------------------------------------------        

Dizer, ainda, ao senhor Vereador André Ventura, que houve uma contrapartida 

para este Município. Podemos questionar se foi muita ou pouca. Se calhar, foi 

pouca. Foi a Biblioteca Ary dos Santos, de Sacavém, que foi o valor que, na 

altura, ficou identificado, um milhão e duzentos mil euros, que, salvo erro, era o 

valor que ficou contabilizado como perda de IMI, àquela data. Portanto, foi o 

valor que ficou alocado para a construção daquela Biblioteca. -----------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, dois milhões e meio, 

pelas contas dos nossos serviços, à altura. ------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª MARIA EUGÉNIA COELHO: Senhor Presidente, gostaria 

de dizer aos senhores Vereadores, que, como habitante do Concelho de 

Loures e da Freguesia de Sacavém, posso ficar muito mais sossegada, porque, 

finalmente, creio que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, para 

além dos discursos e das posições que têm tomado nas reuniões de Câmara e 

Assembleia Municipal, talvez possam influenciar os seus Grupos 

Parlamentares, na Assembleia da República, a apresentarem Propostas que 

deem corpo a esta tão eloquente posição, à retirada daquele território do 

Concelho de Lisboa. A Coligação Democrática Unitária, manterá a posição que 

sempre teve.-----------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, gostaria, ainda, de dar nota, de algumas atividades 

realizadas na semana que passou. Assim, dizer, que terminou, na sexta feira, a 

semana da educação, que foi recheada de um conjunto de atividades, 

envolvendo a comunidade educativa. Atividades que se dirigiram à infância, 

mas, também, às pessoas mais velhas, e que teve uma participação muito 
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elevada e foi pautada por atividades com grande criatividade, com um enorme 

empenho e, como muitos de nós pudemos verificar, mostraram a vitalidade, o 

envolvimento e a criatividade de toda a comunidade educativa no Concelho de 

Loures. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Penso que foi uma iniciativa muito importante, que já é uma tradição, e que 

vem, de alguma forma, homenagear e dar um olhar especial, às questões da 

educação em Loures. -----------------------------------------------------------------------------  

Como sabemos tivemos atividades de mostras de projetos educativos, 

lançamento da revista, o encontro de universidades séniores e a gala da 

educação.  Penso que no próximo ano poderemos fazer melhor, no entanto, 

não podemos deixar de referir, que, de facto, as escolas, Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, e as Universidades séniores do concelho 

de Loures, enchem-nos, com certeza, a todos de orgulho. ----------------------------  

Queria, também, informar que, no âmbito destas iniciativas no dia vinte e um, 

estreou a “Camarata de Loures”, da “Orquestra Geração”, no Auditório da 

Caixa Geral de Depósitos. Um grupo de enorme qualidade do qual, 

brevemente, será possível assistir a outros espetáculos, no nosso concelho. ----  

Também está a decorrer, neste momento, a quarta viagem cultural da 

“Academia dos Saberes”, sob o lema “A rota das cerejas”. E no próximo 

sábado, irá realizar-se a já habitual visita à “Galeria de Arte Pública” na Quinta 

do Mocho, para a qual, naturalmente, estão todos convidados. ----------------------     

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Vou dar a palavra ao Dr. Rui Ferreira, para 

responder, ainda, a uma questão que foi colocada pela senhora Vereadora 

Sónia Paixão, relativamente ao descongelamento das carreiras. --------------------  

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

O DIRETOR GERAL DA GESLOURES, DR. RUI FERREIRA: Senhor 

Presidente, em relação à questão que a senhora Vereadora Sónia Paixão 

levantou, relativamente ao descongelamento das carreiras e categorias e ao 

tratamento de equidade, relativamente àquilo que se passa no Município, dizer 

que, na GesLoures, as carreiras e categorias, foram descongeladas em abril, 

com efeitos retroativos a janeiro, naturalmente. -------------------------------------------  
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Na GesLoures, a maior parte das situações de progressão, acontece pelo 

decurso do tempo e foi contato todo o tempo. Nas situações em que essa 

evolução salarial ocorre por promoção, todos os trabalhadores foram 

promovidos um nível, sendo que este descongelamento abrangeu cerca de 

noventa por cento dos trabalhadores. Ou seja, todos aqueles que estavam em 

condições de ser objeto desse descongelamento. Os restantes, ou estão no 

topo da carreira, ou, então, estão na empresa há relativamente pouco tempo e, 

por isso, ainda não reúnem as condições. --------------------------------------------------  

Quanto ao efeito desse descongelamento, ele está a ser processado 

faseadamente. Isto é, na percentagem de vinte e cinco por cento, de janeiro a 

agosto e nas demais percentagens previstas na Lei. ------------------------------------  

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

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

B. PERÍODO DA ORDEM DO DIA  -----------------------------------------------------------  

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

PONTO UM – ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE LOURES, REALIZADA EM 2018.04.04 -------------------------------  

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

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

UNANIMIDADE -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES, 

REALIZADA EM 2018.04.11 --------------------------------------------------------------------  

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

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

UNANIMIDADE -------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. CARLOS CÉSAR CIPRIANO ARAÚJO, NÃO 

PARTICIPOU NA VOTAÇÃO, POR NÃO TER ESTADO PRESENTE NA 

REUNIÃO A QUE RESPEITA A ATA ---------------------------------------------------------  
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PONTO DOIS – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 187/2018 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR AS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS RELATIVAS AO EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO 

PRAZO ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Na 2.ª Reunião da 1.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Loures, 

realizada em 1 de março de 2018, sob proposta da Câmara Municipal de 

Loures aprovada na sua 4.ª Reunião Ordinária, realizada em 20 de 

dezembro de 2017, foi autorizado, nos termos do n.º 2 do artigo 51.º da Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro, conjugado com a alínea ccc) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que os 

investimentos constantes da proposta de deliberação n.º 596/2017 fossem 

financiados por um empréstimo de médio e longo prazo, até ao montante de 

7.500.000,00€ (sete milhões e quinhentos mil euros), enquadrado dentro dos 

limites da dívida total do Município definidos na Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro; -----------------------------------------------------------------------------------------  

B. Na 3.ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Loures, realizada 

no dia 26 de abril de 2018, sob proposta da Câmara Municipal de Loures 

aprovada na 4.ª Reunião Extraordinária, deste órgão municipal, realizada em 

4 de abril de 2018, foi autorizada a adjudicação da contratação do 

empréstimo de médio e longo prazo, até ao montante de 7.500.000,00€ 

(sete milhões e quinhentos mil euros), à CGD - Caixa Geral de Depósitos, 

nas condições descritas na proposta de deliberação n.º 151/2018. --------------  

C. Após a deliberação supra identificada, e no âmbito da comunicação da 

adjudicação às diversas entidades, foram solicitadas, à CGD - Caixa Geral 

de Depósitos, as cláusulas contratuais inerentes à formalização da 

contratação autorizada. -----------------------------------------------------------------------  

D. As cláusulas contratuais enviadas foram objeto de análise conjunta pelos 

serviços da CGD - Caixa Geral de Depósitos e da Câmara Municipal de 

Loures. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da deliberação tomada 

na 3.ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Loures, realizada no 

dia 26 de abril de 2018, sob proposta da Câmara Municipal de Loures aprovada 

na 4.ª Reunião Extraordinária, deste órgão municipal, realizada em 4 de abril 

de 2018, que recaiu sobre a proposta de deliberação n.º 151/2018, a 

aprovação das cláusulas contratuais constantes da minuta de “Contrato de 

empréstimo.” (…)” ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DA SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA E DA SENHORA VEREADORA E 

DOS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA  -------  

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

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

PONTO TRÊS – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 168/2018 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A CELEBRAÇÃO 

DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E 

O CONSELHO PORTUGUÊS PARA A PAZ E COOPERAÇÃO ----------------------  

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

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

A. O Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) é uma 

organização sem fins lucrativos, que tem por fim contribuir para a defesa da 

paz, da segurança e da cooperação internacionais, e para a amizade e 

solidariedade entre os povos, em harmonia com o espírito da Carta das 

Nações Unidas, através da mobilização da opinião pública; -----------------------  

B. O Município de Loures tem-se afirmado como um parceiro estratégico do 

CPPC, estabelecendo ao longo dos anos vários protocolos de cooperação 

com esta instituição; ---------------------------------------------------------------------------  

C. O movimento “Municípios pela Paz” foi constituído em novembro de 2016 e 

contou desde logo com a adesão do Município de Loures, tendo subscrito 

juntamente com outros municípios, os “10 compromissos pela Paz”; -----------  

D. Entre os compromissos assumidos pelos municípios, é de realçar 

“Desenvolver atividades em colaboração com outras entidades, 
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designadamente autarquias, associações, sindicatos e escolas que 

contribuam para promover a liberdade, a democracia, o fim das guerras e 

outras ocupações e ingerências, o desarmamento geral e controlado…”; -----  

E. Para 2018, pretende-se renovar esta parceria através da celebração de um 

novo protocolo de cooperação, no qual, para além do apoio à atividade geral 

do CPPC, estabeleça-se igualmente o apoio da Câmara Municipal de Loures 

à realização do Encontro para a Paz, iniciativa de carácter nacional e que, 

por solicitação do CPPC, irá realizar-se no nosso município. ----------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do disposto no n.º 1 e das 

alíneas d) e m) do n.º 2 do artigo 23.º do regime jurídico das autarquias locais, 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação da celebração de protocolo de 

cooperação entre a Câmara Municipal de Loures e o Conselho Português para 

a Paz e Cooperação, nos termos e condições da minuta (…)”. -----------------------  

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

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

----------------------------------“MUNICÍPIO DE LOURES ------------------------------------  

--------------CONSELHO PORTUGUÊS PARA A PAZ E COOPERAÇÃO -----------  

-------------------------------PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ----------------------------  

Entre: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

1º OUTORGANTE: MUNICÍPIO DE LOURES, pessoa coletiva número 501 294 

996, com sede na praça da Liberdade, 2674-501, Loures, representada pelo 

senhor presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino José Torrão 

Soares, com poderes para o ato, nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 35º 

do regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, doravante designado por Município de Loures; -----------------------------  

E --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2º OUTORGANTE: CONSELHO PORTUGUÊS PARA A PAZ E 

COOPERAÇÃO, pessoa coletiva número 500 988 579, com sede na rua 

Rodrigo da Fonseca, 56 – 2º, 1250-193 Lisboa, neste ato representado pela 

sua Presidente Maria Ilda da Costa Figueiredo, portadora do CC nº 00640839, 

com poderes para o ato, nos termos do artigo 29.º dos seus Estatutos 

conferidos na reunião da Direção Nacional, doravante designado por CPPC; ---  
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Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  

1. O Conselho Português para a Paz e Cooperação é uma associação sem fins 

lucrativos, de organização e intervenção plural, de grande prestígio nacional 

e internacional, que, desde a sua criação, em 1976, intervém ativamente na 

luta pela Paz, pela solidariedade e cooperação entre os povos, defendendo 

a resolução pacífica dos conflitos e o desarmamento, pautando a sua ação 

pela mobilização do povo português; -----------------------------------------------------  

2. O CPPC é membro do Conselho Mundial da Paz, pertencendo ao seu 

Secretariado, e é o coordenador para os Movimentos da Paz na Europa; -----  

3. O CPPC é uma Organização Não Governamental reconhecida pela 

Organização das Nações Unidas como Mensageiro da Paz; ----------------------  

4. O Município de Loures está empenhado em apoiar e desenvolver atividades 

em favor da Paz e da Cooperação entre os povos do Mundo, 

designadamente contribuindo para a cultura da Paz e da cooperação entre 

os povos do mundo; ---------------------------------------------------------------------------  

5. O Município de Loures, nos termos do nº 1 e das alíneas d) e m) do nº 2 do 

artigo 23º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, tem por atribuições a promoção e salvaguarda 

dos interesses próprios das respetivas populações, designadamente, no 

domínio da educação e promoção do desenvolvimento; ----------------------------  

6. Neste âmbito compete à Câmara Municipal deliberar sobre as formas de 

apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com 

vista à realização de eventos e, bem assim apoiar atividades de natureza 

cultural, educativa ou outra de interesse para o Município (cfr. alíneas o) e u) 

do nº 1 do artigo 33º do referido regime jurídico; --------------------------------------  

7. Se justifica, face à insuficiência de recursos da associação o apoio logístico 

e financeiro para o desenvolvimento da atividade daquela entidade. ------------  

É livremente celebrado e de boa fé reduzido a escrito o presente Protocolo que 

se regerá pelas cláusulas seguintes: -----------------------------------------------------  

---------------------------------------------Cláusula 1ª ---------------------------------------------  

-----------------------------------------------(Objeto) ------------------------------------------------  
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O presente Protocolo define o quadro de cooperação entre o Município de 

Loures e o Conselho Português para a Paz e Cooperação no desenvolvimento 

da sua atividade no Concelho de Loures. ---------------------------------------------------  

----------------------------------------------Cláusula 2ª --------------------------------------------  

----(Obrigações do Conselho Português para a Paz e Cooperação no âmbito ---  

-----------------------------------------da atividade geral) ----------------------------------------  

Para efeitos do presente protocolo o CPPC compromete-se a:  ----------------------  

1. Disponibilização painéis de exposições, boletins e outros materiais 

produzidos pelo CPPC para distribuição em bibliotecas, escolas, 

associações, juntas de freguesia e outras instituições que a Câmara 

Municipal preveja e organizando ou participando em outras atividades 

culturais, designadamente Concertos pela Paz;  --------------------------------------  

2. Participação em sessões de informação e debates nas escolas do Concelho 

de acordo com proposta de calendário da Câmara Municipal; --------------------  

3. Disponibilização de um exemplar de todas as exposições que o CPPC 

realizar em 2018; -------------------------------------------------------------------------------  

4. Disponibilização de 30 exemplares do livro "Décadas de luta pela Paz" com 

destino às bibliotecas municipais e escolares. -----------------------------------------  

---------------------------------------------Cláusula 3ª ---------------------------------------------  

----(Obrigações do Município de Loures no apoio à atividade geral do CPPC) ---  

O Município de Loures compromete-se a: --------------------------------------------------  

1. Para a atividade geral do CPPC, comparticipar financeiramente, no âmbito 

do presente Protocolo, o valor de 2.000€ (dois mil euros), no quadro das 

Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal de Loures para o ano de 

2018; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Reprodução da edição do jornal que vai sair imediatamente a seguir ao 

Encontro pela Paz (5 mil exemplares); ---------------------------------------------------  

3. Reprodução de dois exemplares da exposição "Sim à Paz! Não às armas 

nucleares!" constituído por oito painéis que ficarão de forma permanente sob 

gestão da Câmara Municipal de Loures. -------------------------------------------------  

--------------------------------------------Cláusula 4ª ----------------------------------------------  

----(Obrigações do Conselho Português para a Paz e Cooperação no âmbito ---   

---------------------------da organização do Encontro pela Paz) ---------------------------  
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Para efeitos do presente protocolo, no âmbito da organização do Encontro pela 

Paz, o CPPC compromete-se a:  --------------------------------------------------------------  

1. Organizar, promover e realizar o Encontro pela Paz, no Concelho de Loures, 

no último trimestre de 2018, em local a designar.  ------------------------------------  

--------------------------------------------Cláusula 5ª ----------------------------------------------  

------(Obrigações do Município de Loures no apoio à realização e promoção -----  

--------------------------------------do Encontro pela Paz) --------------------------------------  

Para efeitos do presente protocolo, no âmbito da organização do Encontro pela 

Paz, o Município de Loures compromete-se a:  -------------------------------------------  

1. Disponibilização de um espaço com capacidade para acolher a iniciativa, 

com perspetiva de várias centenas de participantes, bem como assegurar as 

condições logísticas necessárias para a sua realização (som, decoração do 

espaço e divulgação); -------------------------------------------------------------------------  

2. Acompanhar a preparação do evento e participar nas reuniões da comissão 

organizadora. ------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------Cláusula 6ª -------------------------------------------  

-------------------------------------------(Entrada em vigor) --------------------------------------  

O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura. ---------------------  

----------------------------------------------Cláusula 7ª --------------------------------------------  

----------------------------------------------(Vigência) ----------------------------------------------  

O presente Protocolo vigora até final do ano de 2018. ----------------------------------  

---------------------------------------------Cláusula 8ª ---------------------------------------------  

---------------------------------------------(Denúncia) ----------------------------------------------  

O presente Protocolo cessa os seus efeitos, por vontade expressa de qualquer 

um dos OUTORGANTES, mediante comunicação por carta registada com 

aviso de receção, até 30 (trinta) dias antes do termo do seu período de 

vigência. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente protocolo, elaborado em duplicado, será assinado e rubricado pelos 

outorgantes, destinando-se um exemplar a cada um deles.” --------------------------  

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

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

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

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



 

 

 

 

                                                                                                                                            

38/191 
 

 

                                                                                                                                      15ª Reunião Ordinária - 2018-05-23 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, relativamente a 

este ponto, que tinha sido de manter em Ordem do Dia, foi completada a 

informação, a pedido de uma das bancadas, por isso, penso que estamos em 

condições de o votar. -----------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, há aqui um 

aspeto, que, como se sabe, é muito sensível, que é a questão das escolas. 

Uma delas, é saber, até que ponto, é que o referencial para a educação, para a 

segurança, a defesa e a paz, é considerado neste contexto. Isto é, as escolas 

são obrigadas a ter um documento norteador para este tipo de situação. ---------  

Por isso, gostava de saber, até que ponto, é que este Protocolo considera este 

referencial para as escolas e para a educação? ------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, este Protocolo, como 

outros que a Câmara tem com várias entidades, que depois estão ao dispor 

das escolas para poderem ali desempenhar participações em debates, é um 

Protocolo de Acordo entre estas duas entidades. Depois, cada escola fará os 

convites que entender e, naturalmente, conformará essa realidade, com as 

orientações que tem que cumprir. -------------------------------------------------------------  

Portanto, a Câmara não impõe a nenhuma escola, nem poderia, a realização 

deste ou daquele debate. Mas isso, parte, depois, da iniciativa das escolas, 

com esta disponibilidade, que, de resto, aconteceu no último ano. ------------------   

Portanto, é nesse plano que a questão se deverá colocar e não aqui no 

Protocolo. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, acontece que 

já falámos nisto algumas vezes e voltarei, certamente, muitas vezes a fazê-lo. 

Trata-se daquilo que é a agenda paralela.  -------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Maria Eugénia Coelho, fica um pouco incomodada, mas 

vai continuar a ficar incomodada quando eu falar nisto. É que as escolas, neste 

momento, têm um conjunto de referenciais de educação, espelho dessa ordem. 

E para tudo. E tudo é imputado à escola. E, por muito boa vontade que as 

organizações tenham, aliás, até a Câmara tem responsabilidades acrescidas, 



 

 

 

 

                                                                                                                                            

39/191 
 

 

                                                                                                                                      15ª Reunião Ordinária - 2018-05-23 

 

 

 

já que é parceiro dos Conselhos Municipais de Educação, cada Agrupamento 

de Escolas, tem o seu Projeto Educativo e o seu Plano Anual de Atividades.  ---  

É a procura, não de dizer se estão disponíveis ou não, mas é inverter o ónus. É 

dizer, de que maneira é que a Autarquia pode contribuir, para o enriquecimento 

dos projetos educativos e dos Planos Anuais de Atividades. --------------------------  

E, como eu chamo a atenção para este diferencial de educação, para a 

segurança, a defesa e a paz, ele já considera, em muitos aspetos, que, 

eventualmente, esta Proposta que nos é apresentada, eventualmente, possa 

vislumbrar, e a nossa perspetiva é que deve ser pensada de que forma é que 

pode vir a contribuir para a afirmação, não só daquilo que as escolas estão 

obrigadas, por imperativo legal, e tendo em conta estas referências, mas, 

obviamente, acrescentar, aqui, algo diferente, no âmbito deste Protocolo. --------  

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

A VEREADORA, SRª MARIA EUGÉNIA COELHO: Senhor Vereador, dizer-lhe 

que eu não fico incomodada, até porque sabemos perfeitamente que, quem 

tem a autoridade de construir o Plano Anual de Atividades, de acordo com as 

orientações do projeto educativo, são os Agrupamentos das escolas.  -------------  

E o que a Câmara tem feito, é disponibilizar um conjunto de projetos que estão 

inscritos no Guia de Respostas Educativas, que as escolas podem ou não, 

usar. E este Protocolo, também é mais um projeto que pode ser usado pelas 

escolas. A decisão é delas, que têm que entender, se vai ao encontro daquilo 

que são as suas necessidades e expetativas, ou não. ----------------------------------  

Não é a Câmara que impõe qualquer projeto às escolas. Nem podia. Pelo 

menos no anterior mandato e no atual, que é por esses que posso dar 

resposta. As escolas só aderem se entenderem. Ou solicitam apoios no âmbito 

dos cerca de cinquenta projetos que estão inscritos no guia, para que os 

nossos técnicos possam ajudar no desenvolvimento desses projetos. E é assim 

que continuaremos. -------------------------------------------------------------------------------  

Tentamos, cada vez mais, que os projetos que estão inscritos no guia, possam 

ter uma qualidade pedagógica forte e que venham ao encontro do que são as 

orientações curriculares do pré-escolar, dos currículos ou das atividades 

transversais ao curriculum. Tentamos melhorar nesse sentido. E todos os anos, 

como todos sabemos, inscrevemos novos projetos no guia, mas também, 
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tiramos outros. Aqueles que as escolas não manifestaram interesse, e que, por 

isso, servem para pouco. ------------------------------------------------------------------------  

É assim que continuaremos, apesar de haver sempre um caminho no sentido 

de aprofundar a qualidade daquilo que é oferecido pela Câmara, que, do meu 

ponto de vista, enquanto técnica na área, penso que tem, na sua grande 

maioria, uma enorme qualidade e que as escolas e os agrupamentos têm 

aproveitado em prol das crianças, e muito bem. ------------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO QUATRO – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 216/2018 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAR A 

PROPOSTA A APRESENTAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL REFERENTE 

AOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS DE 

2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 75.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, sem prejuízo dos documentos de prestação de contas individuais 

previstos na lei, os municípios apresentam contas consolidadas com as 

entidades detidas ou participadas; --------------------------------------------------------  

B. Atendendo ao disposto no n.º 2 do artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, os documentos de prestação de contas consolidados são 

elaborados e aprovados pela câmara municipal e submetidos à apreciação 

da assembleia municipal durante a sessão ordinária do mês de junho do ano 

seguinte àquele a que respeitam; ----------------------------------------------------------  

C. De acordo com estipulado no n.º 3 do artigo 75.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, o grupo autárquico é composto por o município, entidade 

consolidante, e pelas entidades controladas, de forma direta ou indireta, 

considerando-se que o controlo corresponde ao poder de gerir as políticas 
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financeiras e operacionais de uma outra entidade objetivando beneficiar as 

suas atividades; ---------------------------------------------------------------------------------  

D. O grupo autárquico do Município de Loures é composto pela Câmara 

Municipal de Loures, Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de 

Loures e Odivelas, pela LOURES PARQUE - Empresa Municipal de 

Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda. e pela GesLoures - Gestão de 

Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda.; ---------------------------------------  

E. Nos termos do n.º 7 do artigo 75.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, os 

documentos de prestação de contas consolidadas constituem um todo e 

compreendem o relatório de gestão e as seguintes demonstrações 

financeiras: balanço consolidado, demonstração consolidada dos resultados 

por natureza, mapa de fluxos de caixa consolidados de operações 

orçamentais e anexo às demonstrações financeiras consolidadas, com a 

divulgação de notas específicas relativas à consolidação de contas, incluindo 

os saldos e os fluxos financeiros entre as entidades alvo da consolidação e o 

mapa de endividamento consolidado de médio e longo prazos e mapa da 

dívida bruta consolidada, desagregado por maturidade e natureza; -------------  

F. Compete ao auditor externo que procede anualmente à revisão legal das 

contas emitir parecer sobre os documentos de prestação de contas do 

exercício, nomeadamente sobre a execução orçamental, o balanço e a 

demonstração de resultados consolidados, de acordo com a alínea e) do n.º 

2 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ------------------------------    

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos termos do n.º 2 do artigo 76.º 

da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro conjugado com a alínea i) do n.º 1º do 

artigo 33.º e a alínea l do n.º 2 do artigo 25.º, ambas da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, aprovar, para posterior submissão a apreciação da Assembleia 

Municipal de Loures, para apreciação e votação, os documentos de prestação 

de contas consolidados de 2017, que incluem: --------------------------------------------  

− Relatório de Gestão consolidado; ----------------------------------------------------------  

− Demonstrações Financeiras consolidadas; ---------------------------------------------  

− Mapa de fluxos de caixa consolidado de operações orçamentais; ---------------  
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− Certificação legal das contas consolidadas e Parecer sobre os documentos 

de Prestação de Contas consolidadas, emitidas pelo Revisor Oficial de 

Contas do Município.” -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, já muito discutimos as 

Contas, quer da Câmara, quer dos SIMAR, na apresentação das mesmas. No 

entanto, quanto às Contas Consolidadas, gostaria de dar algumas notas que 

considero, também, fundamentais, para que tenhamos todos, uma maior 

apreciação sobre o documento que está para aprovação. -----------------------------  

Relativamente aos pareceres dos revisores oficiais de contas, gostaria de 

saber o que é que o Município está a fazer, para debelar as reservas que são 

aqui elencadas pelos revisores oficiais de contas? Estamos a falar, 

nomeadamente, do ponto quatro, do cinco e do oito, da reserva, para saber se, 

efetivamente, estamos a ter aqui alguma ação preventiva. ----------------------------  

Senhor Presidente, quanto menos reservas tiver um relatório de um revisor, 

melhores serão, também, as contas da entidade. De facto, são reservas que 

têm sido recorrentes ao longo, já de alguns anos, no Município, e julgo que já 

devíamos de ter aqui maturidade suficiente, para conseguir debelar algumas 

delas, porque, de facto, parece-me, que, até de acordo com o clausulado legal 

e com as explicações do revisor, poderiam ser facilmente debeladas. -------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, de facto, estas questões 

são recorrentes. Em relação aos três pontos que referiu, nós temos uma 

interpretação diferente daquela que é feita pelo Revisor Oficial de Contas e que 

nos parece mais fundamentada e mais lógica, em termos de contabilização dos 

proveitos e dos custos e, sobretudo, do momento da sua contabilização. ---------  

Portanto, senhor Vereador, aqui julgo que em nenhum destes três pontos se 

trata de matéria em que é preciso continuar a aperfeiçoar. Na minha opinião, 

trata-se de matéria de discordância de apreciação, em relação ao que nos diz o 
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revisor oficial de contas. E é para isso que servem os relatórios do revisor, que 

não são uma bíblia, são alertas e pode haver questões em que, de facto, temos 

que reconhecer que é preciso continuar a trabalhar para as suprir. Não temos a 

mesma interpretação e temos fundamentos para não a ter. ---------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DA SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA E DA SENHORA VEREADORA E 

DOS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA  -------  

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

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

PONTO CINCO – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 217/2018 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A ATRIBUIÇÃO DE 

APOIO FINANCEIRO À CERCIPÓVOA -----------------------------------------------------  

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

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

A. No território de Loures as instituições sociais que prestam apoio direto aos 

cidadãos adultos portadores de deficiência ou incapacidade são insuficientes 

para dar resposta às necessidades da população; -----------------------------------  

B. As famílias dos munícipes com deficiência têm que procurar respostas nas 

instituições de Concelhos limítrofes com intervenção neste âmbito; -------------  

C. A CERCIPÓVOA - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos 

Inadaptados, apoia munícipes de Loures desenvolvendo a sua intervenção 

no âmbito da deficiência e da saúde mental; -------------------------------------------  

D. A CERCIPÓVOA apoia atualmente 42 pessoas com deficiência residentes 

no Concelho de Loures; ----------------------------------------------------------------------  

E. O apoio prestado pela CERCIPÓVOA é essencial para as referidas pessoas 

com deficiência e suas famílias; ------------------------------------------------------------  

F. A educação, a ação social e a saúde são atribuições dos Municípios, de 

acordo com o consignado nas alíneas d), h) e g) do n.º 2 do artigo 23.º, do 

Anexo I, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. ----------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea u) do n.º 1 

do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a 

atribuição de subsídio para apoio financeiro nas despesas decorrentes do 

funcionamento e da prestação de serviços a cidadãos portadores de deficiência 

residentes no Município de Loures, à CERCIPÓVOA no valor de 13.860€ (treze 

mil oitocentos e sessenta euros). (…)” -------------------------------------------------------  

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

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

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

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

A VEREADORA, SRª. SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, naturalmente, que 

nada temos contra a atribuição deste apoio financeiro, até porque, bem sei que 

é por muito bem empregue à CERCIPÓVOA - Cooperativa de Educação e 

Reabilitação de Crianças Inadaptadas C.R.L.. Recordo, apenas, a última 

discussão que tivemos em dois mil e dezasseis, aquando da aprovação, 

também, de um valor para a mesma entidade. --------------------------------------------  

Senhor Presidente, gostaria de deixar, apenas, algumas questões, para uma 

eventual reflexão. Uma, tem a ver com a justificação que é dada para a 

atribuição deste apoio financeiro, dando nota de que não existe no nosso 

Concelho. Temos todos, o conhecimento de que teremos, brevemente, a 

CREACIL - Cooperativa de Reabilitação, Educação e Animação para a 

Comunidade Integrada do Concelho de Loures, C.R.L., em pleno, a funcionar 

em Moscavide e a questão que deixo, é que este argumentário, certamente, vai 

ser diferente, ou é intenção do Município, a partir do momento em que a 

CREACIL esteja em pleno funcionamento, vamos deixar de apoiar a 

CERCIPÓVOA? Esta é a primeira questão. ------------------------------------------------  

A segunda questão, que, do nosso ponto de vista, este apoio financeiro, devia 

de estar suportado no estabelecimento de um Protocolo. Já foi feito no 

passado, agora não, e, em vez disso, há a atribuição desta verba. -----------------  

Agradeço o facto de, neste processo, estar espelhada a forma como foi 

calculado o apoio financeiro, que era algo que nós, na última reunião, em dois 

mil e dezasseis, aquando a aprovação do outro apoio, identificámos como uma 



 

 

 

 

                                                                                                                                            

45/191 
 

 

                                                                                                                                      15ª Reunião Ordinária - 2018-05-23 

 

 

 

necessidade, mas, do nosso ponto de vista, este apoio devia de estar 

consubstanciado no estabelecimento de um protocolo. ---------------------------------  

Por último, também para reflexão e análise dos serviços, termos a certeza, 

todos, de que este apoio financeiro, não é duplicado com outras respostas, 

nomeadamente, com o um programa que existe nas escolas e que tem a ver 

com o centro de recursos para a inclusão, em que as escolas já apoiam 

instituições desta índole e onde entra para esse apoio financeiro, a questão dos 

transportes. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, poderemos ou não, esperemos que não, estar aqui a duplicar para o 

mesmo destino, o apoio financeiro do Estado. ---------------------------------------------  

Eram estas as análises que nos apraz registar em relação a este ponto.----------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, a análise que fizemos, 

do ponto de vista jurídico, é de que não é necessário um Protocolo. Basta esta 

decisão. Não se diz na Proposta que não há resposta no Concelho de Loures, 

o que se diz é que as respostas das instituições que prestam apoio aos 

cidadãos adultos portadores de deficiência ou incapacidade são insuficientes 

para dar resposta às necessidades da população. Portanto, não se diz que não 

existem. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à última questão que a senhora Vereadora colocou, da duplicação, 

penso que essa duplicação não existe, mas, naturalmente, estaremos atentos 

na fiscalização da aplicação desta matéria, para garantir que assim o seja. ------  

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, em relação ao 

Protocolo, sendo uma decisão pontual, estamos de acordo, embora, pela sua 

regularidade anual, poderia ser colocada essa questão. Mas, tanto quanto 

sabemos, há aqui alguma alternância em relação aos anos, talvez não seja 

necessário um Protocolo, trazemos uma decisão pontual. -----------------------------  

Senhor Presidente, no seguimento de algumas questões que nos pareceram 

aqui pertinentes, gostávamos, também, de colocar duas questões. A primeira, 

em relação ao critério, que é o aplicado pela Câmara de Vila Franca de Xira, o 

critério que consta na informação, na nossa opinião, é um critério um pouco 

pobre, porque, na verdade, considera, apenas, o número de utentes, na 
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verdade, e por não ter mais informação, não permite ter outros critérios de 

ponderação, no apoio a atribuir, ---------------------------------------------------------------  

Por exemplo, num ano em que até haja menos utentes, mas que haja uma 

degradação evidente dos equipamentos que lá existem. Ou em que haja 

menos utentes, mas haja uma especificidade qualquer que tenha ocorrido e 

que justifique isso. ---------------------------------------------------------------------------------  

E nós não podemos avaliar isso, porque não temos os “tais” relatórios que nós 

vimos a insistir há muito tempo, e que digam o que é que se passou nesse ano, 

no que é que o dinheiro foi usado e qual a situação final. ------------------------------   

Portanto, e tal como foi dito pela senhora Vereadora Sónia Paixão, isto é uma 

reflexão para os serviços, que nos parece importante, honestamente. Estamos 

a falar de valores que são, face a outras coisas, efetivamente, reduzidos. O 

dinheiro não podia ser melhor empregue, nenhum de nós tem dúvidas disto, 

mas eu acho que os munícipes têm de saber como é que o dinheiro é gasto, de 

que forma e para quê. ----------------------------------------------------------------------------  

Dizermos que foi para a associação “tal”, isso às pessoas pode dizer pouco. Na 

minha opinião, devíamos saber a forma como o dinheiro é, efetivamente, 

utilizado. Isto é, quando chega ao fim, porque não um relatório a dizer onde é 

que o dinheiro foi utilizado. Se foi na aquisição de um novo equipamento de 

apoio a cidadãos com deficiência, numa obra que foi preciso realizar, ou de 

uma necessidade específica. Como não temos isso, só temos um critério, é o 

número de utentes. Para o ano, se tiverem menos utentes, recebem menos. 

Mesmo que as necessidades tenham aumentado. ---------------------------------------  

Portanto, do ponto de vista dos critérios, parece-nos que era justo haver aqui 

uma outra abordagem, à semelhança do que é feito em outros municípios, 

onde há respostas à deficiência um pouco mais avançadas e consistentes ------  

Um dos exemplos que podemos dar, é o Município de Oeiras, que tem uma 

resposta, neste âmbito, muito consistente e que tem sido avaliada de uma 

forma extraordinária, até por serviços internacionais. -----------------------------------  

A segunda questão, era solicitar, que estas instituições, no final do ano, 

reportassem o que é que, efetivamente, foi feito e quais as suas necessidades 

mais prementes, para nós termos um pouco a ideia de como é que este 

dinheiro vai e para que é que vai. Não é apenas um dinheiro dado 
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matematicamente. Temos que ter aqui uma forma, não de controlo, porque 

todos acreditamos na boa fé dessas instituições, mas de sabermos como é que 

o dinheiro é canalizado. --------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, registo a sua sugestão. 

De qualquer maneira, dizer que este apoio, historicamente, tem sido sempre 

muito vinculado, embora não seja, formalmente, assim, à questão do apoio 

para o transporte, porque, de facto, esta instituição, transporta uma série de 

cidadãos portadores de deficiência do nosso Concelho, e isso é um encargo 

muito grande, dada a dispersão que os obriga a ter no seu serviço de 

transportes, para a instituição. Saí que a base tenha sido, no passado, até em 

Executivos anteriores, esta base, por isso é que está vinculado ao número de 

utentes. De qualquer maneira, essa sua sugestão, pode sempre ser atendida.  -  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, há pouco, na minha 

intervenção, referi que vinha no documento técnico. Mas não é no documento 

técnico, é na ata da reunião onde tivemos a discussão passada, em que foi dito 

que se tratava de um apoio pontual.  ---------------------------------------------------------  

Não existem respostas no concelho a este nível, mas, para o ano, esperamos 

colmatar esta situação, com a abertura do Centro de Apoio Social que estão 

previstos. Portanto, reparar o que disse, porque era na ata e não na informação 

técnica, que dá suporte a esta informação. -------------------------------------------------    

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, a nossa 

intervenção, estende-se, um pouco, a todas as outras que vamos ter de 

seguida, e para não nos estarmos a repetir, não só em relação aos critérios, 

gostaria de solicitar que, nestes apoios, haja sempre uma base documental 

final, eventualmente, anual, a trinta e um de dezembro, ou uma data a reportar, 

em que haja um relatório de utilização do dinheiro que é da Câmara e do 

dinheiro dos munícipes de Loures, que é pago com os seus impostos, com a 

sua dificuldade, para poderem, também, saber, em que é que o dinheiro é 

gasto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Portanto, solicitava aos serviços, que o fizessem, não só em relação a este 

caso, mas em relação a instituições com esta finalidade social. Ou seja, que 

tivessem esta preocupação de, no final, dizerem que a verba recebida, neste 

caso, pela Câmara Municipal, foi de “x” e para que é que foi canalizada, 

anexando os documentos comprovativos. --------------------------------------------------  

É uma coisa simples, todas as instituições privadas o fazem, e acho que nós 

também o devíamos de fazer. ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 218/2018 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAR A ATRIBUIÇÃO DE 

APOIO FINANCEIRO AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO PEDRO 

DE LOUSA -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. As instituições com resposta social aos seniores do Concelho de Loures 

constituem uma importante rede de solidariedade local, com um 

desempenho inequívoco, quer na revitalização social e cultural da pessoa 

idosa, quer na identificação e capacidade de resposta às necessidades 

concretas e quotidianas; ----------------------------------------------------------------------  

B. O desempenho destas é marcado por especificidades de carácter funcional, 

social e cultural que influenciam quer o tipo de respostas sociais, quer a 

própria dinâmica de funcionamento, quer a dinamização de ações sócio 

recreativas; ---------------------------------------------------------------------------------------  

C. O Centro Social e Paroquial de São Pedro de Lousa é uma instituição 

particular de solidariedade social centrada no apoio à infância e aos 

seniores, tendo como respostas sociais as de centro de dia, centro de 

convívio, centro de atividades de tempos livre e cantina social; -------------------  

D. O Centro Social e Paroquial de São Pedro de Lousa solicitou ao Município 

auxílio financeiro (E/44604/2018) para aquisição de equipamento de cozinha 
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por forma viabilizar as atividades e respostas sociais previstas junto da 

comunidade local. ------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea u) do nº 1 do artigo 33º 

da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar a 

comparticipação no valor de 10.000,00€ (dez mil euros) ao Centro Social e 

Paroquial de São Pedro de Lousa, contribuinte n.º 501 683 755. (…)” -------------  

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

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

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Em relação à última intervenção do senhor 

Vereador André Ventura, devo dizer que estes dois casos seguintes são 

diferentes, porque se trata de apoio para obras e a despesa foi comprovada. ---  

O apoio financeiro, é para apoiar uma despesa já realizada pelas instituições 

sociais. Neste caso temos o Centro Social e Paroquial de São Pedro de Lousa, 

que nos solicitou um apoio para suportar os custos referentes à aquisição de 

equipamento de cozinha. ------------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, o senhor diz que 

houve o comprovativo da despesa. No entanto, uma das questões que tinha a 

observar é, precisamente, que esse comprovativo não consta da 

documentação. Por isso, aquilo que solicitamos, era que, de alguma forma, 

houvesse uma uniformização no tratamento dos processos. --------------------------  

Aliás, nesta mesma reunião de Câmara, temos situações idênticas, em que o 

senhor Presidente, há pouco, disse que não era necessário Protocolo, contudo, 

depois, há outras em que o temos. Por exemplo, há pouco falou do ponto 

cinco, em que não era necessário Protocolo, mas hoje aprovámos o ponto três 

e tem um Protocolo. -------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, os serviços, até dentro das próprias Unidades Orgânicas, deveriam 

uniformizar este tipo de procedimentos, para que fosse mais fácil para todos 
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nós, sobretudo, para quem delibera e pretende fazê-lo, de forma o mais clara e 

transparente possível. ----------------------------------------------------------------------------  

Dizer, ainda, que, neste ponto, ao contrário de outros, não está o “tal” 

documento de despesa. O senhor Presidente diz que há. Ainda bem. Por isso, 

é que, na minha opinião, creio que urge o “tal” tratamento do Regulamento que 

o senhor Presidente já referiu que está em elaboração, para que possamos, 

efetivamente, estar a fazer esta distribuição, de forma equitativa pelas 

entidades. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 219/2018 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAR A ATRIBUIÇÃO DE 

APOIO FINANCEIRO À COMISSÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, 

PENSIONISTAS E IDOSOS DE SANTA IRIA DE AZÓIA ------------------------------  

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

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

A. As instituições com resposta social aos seniores do Concelho de Loures 

constituem uma importante rede de solidariedade local, com um 

desempenho inequívoco, quer na revitalização social e cultural da pessoa 

idosa, quer na identificação e capacidade de resposta às necessidades 

concretas e quotidianas; ----------------------------------------------------------------------  

B. O desempenho destas é marcado por especificidades de carácter funcional, 

social e cultural que influenciam quer o tipo de respostas sociais, quer a 

própria dinâmica de funcionamento, quer a dinamização de ações sócio 

recreativas; ---------------------------------------------------------------------------------------  

C. A Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Santa Iria de 

Azóia instituição particular de solidariedade social que desenvolve a sua 

atividade com a população sénior na localidade de Santa Iria de Azóia desde 

1981, no âmbito das respostas sociais de centro de dia e apoio domiciliário; -  
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D. A Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Santa Iria de 

Azóia solicitou ao Município auxílio financeiro (E/115841/2017) por obras de 

adequação realizadas e necessárias para viabilizar a continuidade de 

atividades e das respostas sociais junto da comunidade sénior local. ----------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea u) do nº 1 do artigo 33º 

da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar a 

comparticipação no valor de 10.000,00€ (dez mil euros) à Comissão Unitária de 

Reformados, Pensionistas e Idosos de Santa Iria de Azóia, contribuinte n.º 501 

706 410. (…)” ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a seguinte intervenção: --------  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, nada temos contra 

este apoio financeiro. Aliás, louvamos muito o trabalho da CURPISIA - 

Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Santa Iria de 

Azóia, que é a instituição que, no Concelho, acompanha o maior número de 

utentes, em diferentes valências. --------------------------------------------------------------  

No entanto, gostaria de fazer um reparo, que é a questão dos contentores. Na 

minha opinião, talvez pudéssemos dar uma ajuda a esta instituição, fazendo a 

reafectação dos contentores, ou, pelo menos, parte deles. Poderia ter sido, 

efetivamente, uma solução e diminuía os custos, não só da instituição, como, 

agora, aqueles que nós vamos apoiar. ------------------------------------------------------   

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, fica registada a sua 

sugestão. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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PONTO OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 220/2018 - SUBSCRITA 

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

DA MINUTA DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE 

SUPERFÍCIE APROVADA POR DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 28.06.2017; 

- SUBMETER A AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A 

CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO 

COMUNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE 

SACAVÉM -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Na 2.ª Reunião da 3.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada 

em 14.06.2017, foi deliberada a aprovação da desafetação do domínio 

público municipal, da parcela de terreno com a área de 3604,63 m2, a 

acrescer à área de 2500 m2 aprovada desafetar do domínio público 

municipal na 1.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal realizada em 

27.02.2007, perfazendo a área total de 6104,63 m2; ---------------------------------  

B. As deliberações destinam-se à cedência em direito de superfície, a título 

gratuito, à Associação Comunitária de Reformados, Pensionistas e Idosos 

de Sacavém (doravante designada por Associação), da parcela de terreno 

designada por “Parcela H”, com a área de 6104,63 m2, sita na atual 

Urbanização Terraços da Ponte, em Sacavém, freguesia da União das 

Freguesias de Sacavém e Prior Velho, destinada à implantação de um lar 

para a Terceira Idade; -------------------------------------------------------------------------  

C. Por forma a outorgar escritura de constituição em direito de superfície entre 

o Município de Loures e a Associação, torna-se necessário atribuir valor 

patrimonial à referida “Parcela H”, tendo a Autoridade Tributária atribuído o 

valor de € 764.270,00, destinado a lote de terreno para construção; ------------  

D. Atendendo à alteração do valor patrimonial da parcela, após avaliação pela 

Autoridade Tributária, conforme caderneta predial urbana em anexo, 

entende-se, não só prestar conhecimento do valor patrimonial atribuído, 

como à luz do disposto no artigo 25.º, n.º 1, alínea i) da Lei n.º 75/2013, de 

12.09, solicitar nova deliberação municipal tendente à oneração da 

propriedade municipal pelo valor supracitado de € 764.270,00; -------------------  
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E. Com as mencionadas desafetações torna-se necessário proceder à 

alteração da cláusula Primeira da Minuta de Contrato de Constituição de 

Direito de Superfície aprovada na 93.ª Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal realizada em 28.06.2018 (a ficha predial corresponde atualmente 

ao n.º 2519/Sacavém, e o artigo urbano corresponde ao 2429/União das 

Freguesias de Sacavém e Prior Velho, proveniente do artigo 1529). ------------  

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

1. Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no Anexo I, artigo 

33.º, n.º 1, alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e artigo 52.º, n.º 

2, alínea c) do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, aprovar a alteração 

da cláusula Primeira relativa à identificação do prédio objeto do contrato; -----  

2. Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no Anexo I, artigo 

33.º, n.º 1, alínea ccc) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à 

Assembleia Municipal para que esta delibere, nos termos do disposto no 

artigo 25.º, n.º 1, alínea i) do mesmo diploma legal, autorizar a Câmara 

Municipal a onerar a “Parcela H”, com 6104,63 m2 e valor patrimonial de € 

764.270,00, sita na atual Urbanização Terraços da Ponte, em Sacavém, 

freguesia da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, conducente à 

outorga de escritura de constituição de direito de superfície entre o Município 

de Loures e a Associação Comunitária de Reformados, Pensionistas e 

Idosos de Sacavém. (…)” --------------------------------------------------------------------  

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

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

-------------------------------------“Minuta de Contrato  -----------------------------------------  

--------------------------de Constituição de Direito de Superfície --------------------------  

---------------------------------Cláusula Primeira – (Proposta) -------------------------------  

------------------------Identificação do prédio objeto do contrato--------------------------- 

Pelo presente contrato é constituído a favor da Associação Comunitária de 

Reformados, Pensionistas e Idosos de Sacavém (doravante, Associação) o 

direito de superfície sobre o prédio localizado em Urbanização Terraços da 

Ponte, em Sacavém, freguesia da União das Freguesias de Sacavém e Prior 

Velho, com a área de 6.104,63 m2, melhor localizado em planta anexa, de que 

o Município de Loures (doravante, Município) é legítimo proprietário, inscrito na 
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matriz sob o artigo 2429 da referida freguesia e descrito na ficha predial n.º 

2519/Sacavém. -------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusulas aprovadas na 93.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal realizada 

em 28.06.2017 --------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------Cláusula Primeira ----------------------------------------  

---------------------------Identificação do prédio objeto do contrato  

Pelo presente contrato é constituído a favor da Associação Comunitária de 

Reformados, Pensionistas e Idosos de Sacavém (doravante, Associação) o 

direito de superfície sobre o prédio localizado em Urbanização Terraços da 

Ponte, em Sacavém, freguesia da União das Freguesias de Sacavém e Prior 

Velho, com a área de 6.104,63 m2, melhor localizado em planta anexa, de que 

o Município de Loures (doravante, Município) é legítimo proprietário, inscrito na 

matriz sob o artigo 1529 da referida freguesia e descrito nas fichas prediais n.os 

2409/Sacavém e 705/Sacavém. ---------------------------------------------------------------  

Cláusula Segunda ---------------------------------------------------------------------------------  

Propriedade------------------------------------------------------------------------------------------  

O imóvel, objeto do presente contrato, encontra-se em conformidade com os 

limites da propriedade municipal, respeitante ao processo n.º 

62.721/LA/E/OR/2015. ----------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------Cláusula Terceira----------------------------------------- 

--------------------------------------------Licenciamentos -----------------------------------------  

A Associação obriga-se a diligenciar pelo(s) licenciamento(s) devido(s) no 

âmbito da sua atividade, e dentro dos prazos fixados pela Administração, sob 

pena de resolução do contrato e extinção do direito de superfície nos termos da 

cláusula décima primeira. ------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------Cláusula Quarta-------------------------------------------- 

-----------------------------------Gratuitidade do contrato----------------------------------- 

O direito de superfície é constituído pelo prazo de 70 (setenta) anos e a título 

gratuito.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------Cláusula Quinta-------------------------------------------- 

-------------------------------Objeto do direito de superfície----------------------------------- 

O direito de superfície constituído destina-se à construção de edifício para 

instalação de lar de idosos, centro de dia e serviço de apoio domiciliário.--------- 
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-----------------------------------------Cláusula Sexta--------------------------------------------- 

----------------------Acompanhamento e fiscalização pelo Município-------------------- 

O Município de Loures tem o direito de, quando e pelos meios que entender 

convenientes, acompanhar e fiscalizar o exercício de todas as atividades direta 

ou indiretamente relacionadas com o âmbito do direito de superfície constituído 

e solicitar informação escrita adequada sobre o cumprimento das condições 

que resultam do direito de superfície.-------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------Cláusula Sétima------------------------------------------- 

--------------------------------------Direito de preferência--------------------------------------- 

No caso de alienação do direito de superfície, o Município goza do direito de 

preferência em primeiro lugar.------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------Cláusula Oitava------------------------------------------- 

-----------------------------Oneração do direito de superfície--------------------------------- 

O direito de superfície só poderá ser onerado pela Associação para garantia de 

financiamento de obras a realizar no edifício construído, sob pena de extinção 

do direito de superfície e reversão do prédio para o Município.----------------------- 

-----------------------------------------Cláusula Nona--------------------------------------------- 

-----------------------------------Responsabilidade contratual--------------------------------- 

Em qualquer caso, a Associação é a única entidade responsável pelo 

cumprimento das obrigações a que fica adstrita em tudo o que se relacione de 

forma direta ou indireta com o direito de superfície constituído, podendo o 

Município resolver o presente contrato em caso de incumprimento de alguma 

daquelas obrigações, nos termos previstos na cláusula décima. ---------------------  

--------------------------------------Cláusula Décima ---------------------------------------------  

-----------------Resolução do contrato e extinção do direito de superfície ------------  

1.  Ao Município é conferido sempre o direito de resolver o contrato, em caso de 

incumprimento pela Associação, dos deveres e obrigações que resultam da 

presente constituição do direito de superfície. ---------------------------------------------  

2.  O direito de superfície extingue-se ainda ao abrigo do disposto no artigo 1536.º 

do Código Civil, com a reversão do imóvel para o Município, designadamente: -  

2.1. se o imóvel for afeto a fim diverso do fixado no ato de constituição do 

direito de superfície; ------------------------------------------------------------------------  



 

 

 

 

                                                                                                                                            

56/191 
 

 

                                                                                                                                      15ª Reunião Ordinária - 2018-05-23 

 

 

 

2.2. se houver paralisação da atividade e sem motivo justificado por período 

superior a 6 (seis) meses; ----------------------------------------------------------------  

2.3. se for alienado o direito de superfície sem autorização expressa do 

Município; -------------------------------------------------------------------------------------  

2.4. se a Associação deixar de ter existência jurídica própria e autónoma; ------  

2.5. se a Associação proporcionar o uso privativo do local, total ou 

parcialmente, de forma permanente sem prévia autorização do Município. 

----------------------------------Cláusula Décima Primeira -------------------------------------  

---------------------------------Eficácia do ato de resolução -----------------------------------  

Declarada a extinção do direito de superfície pelo Município, a mesma opera, 

sem dependência de qualquer outra formalidade e para todos os efeitos legais, 

incluindo para inscrição no registo predial, com a notificação da superficiária. ---  

--------------------------------Cláusula Décima Segunda --------------------------------------  

------------------------------------------Reversão ---------------------------------------------------  

1. Expirado o prazo para que foi constituído, resolvido o contrato ou extinto o 

direito de superfície, por qualquer causa, o prédio e todas as obras e 

construções existentes no terreno e em bom estado de conservação, 

integrarão o património municipal, sem qualquer indemnização para a 

Associação pelas benfeitorias entretanto realizadas. --------------------------------  

2. O decurso do prazo pelo qual foi constituído ou a extinção do direito de 

superfície por qualquer outra razão implicam: ------------------------------------------  

2.1. a entrega do local pela Associação, no prazo de 30 (trinta) dias, contado 

de qualquer dos factos determinantes da reversão, livre de pessoas e 

bens; ------------------------------------------------------------------------------------------  

2.2. a tomada de posse do local pelo Município, caso não se verifique o 

cumprimento do prazo e condições de entrega. ----------------------------------  

-----------------------------------Cláusula Décima Terceira ------------------------------------  

---------------------------------------Legislação aplicável ----------------------------------------  

A presente constituição do direito de superfície rege-se pelo disposto na Lei n.º 

31/2014, de 30 de maio e pelo Código Civil. (…)” ----------------------------------------  
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--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, em relação a este 

assunto, dizer que, quando se procurou proceder ao registo deste direito de 

superfície, o valor da propriedade que foi indicado pelas finanças, era diferente 

daquele que tinha sido aqui deliberado e que fundamentava a deliberação, por 

isso, tem que se fazer esta correção. --------------------------------------------------------  

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

O SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, gostaria de colocar, apenas, 

duas questões sobre este assunto, o qual nos suscita alguma preocupação. A 

primeira, em relação ao direito de superfície que aqui é apresentado, o qual, na 

cláusula oitava, diz o seguinte: “(…) O direito de superfície só poderá ser 

onerado pela Associação para garantia de financiamento de obras a realizar no 

edifício construído, sob pena de extinção do direito de superfície e reversão do 

prédio para o Município. (…)”. Dando, portanto, a entender, que podem ser 

lançados ónus reais sobre o imóvel, só pela Associação. ------------------------------  

O que costuma ser feito, tanto quanto sabemos, é que esta oneração tenha a 

aprovação prévia do Município. E aqui não é dito que tem que ter a aprovação 

prévia do Município. Ou seja, podem ser lançados encargos reais sobre o 

imóvel, sem que o Município tenha qualquer conhecimento ou autorização. 

Portanto, parece-nos, um pouco, um contrassenso, que isto possa acontecer, 

uma vez que é apenas um direito de superfície. Portanto, deveria, sempre, de 

haver autorização do Município, para que seja lançado um ónus real, por 

exemplo, sobre o imóvel. ------------------------------------------------------------------------  

A segunda questão, tem a ver com a cláusula décima, na qual se estabelece 

uma série de situações de resolução do contrato. Assim, senhor Presidente, 

queremos perguntar-lhe muito diretamente: é ou não possível, que esta 

Associação, proceda, depois, ao arrendamento do espaço, ainda que seja para 

a mesma finalidade, uma vez que isso não está aqui acautelado, também? -----  
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O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, penso que isso não é 

possível, porque se diz que a Associação não pode proporcionar o uso 

privativo do local, de forma permanente, sem prévia autorização do Município. -  

E o arrendamento, trata-se de uma utilização privativa do local, que exigirá uma 

autorização do Município.------------------------------------------------------------------------  

Quanto à outra questão que colocou, o que está aqui, é uma coisa muito típica 

deste tipo de contratos para as instituições, neste caso, uma instituição social, 

ou de outro tipo, que é poderem recorrer a financiamento para a edificação das 

suas sedes, dos seus equipamentos, como é o caso, estabelecendo-se, 

sempre, a possibilidade de poderem dar como garantia, o próprio direito de 

superfície sobre o imóvel. -----------------------------------------------------------------------  

Julgo que nós temos que autorizar, porque é um ónus real sobre o terreno e já 

aconteceu noutras situações. E isso decorre da Lei Geral. No fundo, o sentido 

desta cláusula, é excluir qualquer tipo de ónus, à exceção deste, e, mesmo 

este, naturalmente, terá que ser autorizado. -----------------------------------------------  

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

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

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

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

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

--- Eram dezasseis horas e quinze minutos quando a reunião foi interrompida, 

tendo recomeçado às dezasseis horas e quarenta minutos. --------------------------  

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

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

PONTO NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 221/2018 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAR O PROCEDIMENTO 

DE DELIMITAÇÃO DE UNIDADE DE EXECUÇÃO ABRANGENDO QUATRO 

PRÉDIOS RÚSTICOS, E RESPETIVO RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO 

REQUERIDO PELA HOVIONE, FARMACIÊNCIA S.A. ---------------------------------  

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

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

A. A informação dos serviços a fl. 176 e o despacho do Diretor do 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística a fl.177; -------------------  
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B. O requerimento da Hovione, Farmaciência S.A., que deu entrada nos 

serviços municipais em 2 de agosto de 2017, com o objetivo de que a 

Câmara delimite uma unidade de execução, nos termos do Plano Diretor 

Municipal de Loures (PDML) em vigor, envolvendo terrenos na posse da 

empresa a norte das suas instalações fabris; ------------------------------------------  

C. Na sequência deste, foi tal pretensão submetida a discussão pública, nos 

termos do artigo 148.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (RJIGT), que decorreu entre 17 de outubro e 14 de novembro de 

2017, por deliberação da Câmara, na sua 99.ª sessão ordinária, realizada 

em 20 de setembro de 2017, com a aprovação da proposta n.º 499/2017; ----  

D. Nos termos do n.º 6 do artigo 89.º do RJIGT, foram ponderadas as duas 

participações formalizadas durante o período de discussão pública, dando 

origem ao consequente relatório de ponderação que consta a fls. 132 a 175 

do processo em referência (5/DPRU/2017); --------------------------------------------  

E. Das participações analisadas, foi admitida a necessidade de melhor precisão 

da volumetria admitida para a construção destinada a portaria e balneários 

que é preconizada para a zona de intervenção, bem como de formalizar a 

exigência de que o projeto de intervenção esteja condicionado ao 

levantamento e caracterização das espécies arbóreas existentes na zona de 

intervenção; --------------------------------------------------------------------------------------  

F. A zona de intervenção, abrangendo quatro prédios rústicos, está 

classificada, quanto à sua aptidão, nos termos do PDML, como “solo 

urbanizado – espaço verde - verde de recreio e lazer”, que importa mobilizar 

para a sua disponibilização à utilização pública para o fim preconizado, 

nomeadamente à população residente na envolvente (Bairro da Milharada e 

Sete Casas); -------------------------------------------------------------------------------------  

G. Tal objetivo poderá ser garantido em 70% da área envolvida, facultando a 

utilização privativa dos 30% remanescentes, nos termos da compatibilidade 

admitida pelo PDML para utilização privativa da empresa com parqueamento 

afeto às suas instalações de equipamento de portaria e balneários; ------------  

H. Para tais objetivos contribuirá, quer a ampliação de resposta de lugares 

públicos de recreio e lazer, quer a resolução das necessidades de 

parqueamento e de funcionalidade, decorrentes do desenvolvimento e 
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diversificação das atividades económicas locais, particularmente do 

importante pólo de indústria, investigação e inovação, consubstanciado na 

empresa Hovione, bem como a beneficiação do seu enquadramento na 

envolvente; ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, nos termos dos artigos 89.º e 148.º do 

Decreto-Lei n.º 80/2015 (RJIGT), de 14 de maio, aprovar: -----------------------------  

1. A delimitaçao da unidade de execução, requerida pela Hovione, 

Farmaciência S.A. abrangendo 4 prédios da sua propriedade, com uma área 

total de 26.177,78 m2, localizados a norte das instalações fabris da empresa, 

no sentido da sua mobilização em respeito pela aptidão conferida pelo 

PDML em vigor – verde urbano de recreio e lazer e tirando partido da 

compatibilidade admitida para a realização de instalações de portaria e 

estacionamento de apoio, de acordo com os termos de referência, a fls.84 a 

131, que acompanham a presente proposta, sob o título “Unidade de 

Execução do Verde de Recreio e Lazer – Sete Casas – Loures”; ----------------  

2. O relatório de ponderação, a fls. 132 a 175, e consequente divulgação nos 

termos do n.º 6 do artigo 89.º do RJIGT. (…)” ------------------------------------------  

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

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

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, têm presente o 

Relatório de Ponderação, que, para além de incluir as participações dos 

cidadãos que entenderam fazê-lo, tem a resposta e a fundamentação das 

opções tomadas. Por outro lado, acolhe algumas das questões que foram 

colocadas, como matérias a considerar na ponderação das participações. -------  

Uma das questões colocadas, é a ideia de que há uma volumetria de oito 

andares e um conjunto de outras considerações sobre essa matéria, que não 

corresponde àquilo que, de facto, está previsto e entende-se que é útil uma 

maior precisão naquilo que, efetivamente, já estava considerado, mas que 
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pode não ter ficado tão claro na apresentação do Plano para discussão pública, 

e isso foi considerado. ----------------------------------------------------------------------------   

Por outro lado, também de acordo com questões levantadas nestas 

participações, o que se propõe, é que o projeto de intervenção, seja 

condicionado ao levantamento e caracterização das espécies arbóreas 

existentes na zona de intervenção. Uma questão que também foi colocada 

nestas participações. De resto, as participações não foram muito numerosas, 

embora, algumas delas, com bastante dimensão e com uma série de questões 

colocadas.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Dizer, também, que determinei que se juntasse ao processo, igualmente, uma 

informação em que, para além do que está referido no Relatório de 

Ponderação, que tem a ver com este processo urbanístico específico, se dá 

informação em relação a uma série de outras questões levantadas pelas 

participações dos cidadãos, que não têm integração diretamente na Proposta 

de deliberação, que, em sentido estrito, aqui estamos a apreciar, mas que, 

tendo sido colocadas, me pareceu que deviam de ter uma resposta no 

processo, para se poder avaliar, de forma global, tudo aquilo que foi colocado. 

Portanto, essa informação está, também, presente. -------------------------------------  

Há, também, um conjunto de questões relacionadas com o abate de 

determinadas espécies arbóreas, em relação às quais, há legislação específica 

que tem que ser respeitada para o seu abate, exigindo, designadamente, 

autorização prévia do ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas, e a informação que é prestada, é que essa autorização foi obtida, 

por parte da empresa. ----------------------------------------------------------------------------  

Portanto, penso que estão reunidas as informações e as considerações 

necessárias para podermos deliberar sobre este Relatório de Ponderação e 

aprovar a delimitação desta unidade que, relembro, permitirá disponibilizar para 

o Município, setenta por cento da área envolvida, a que será dado o uso como 

espaço verde e verde recreio, tal como está previsto no Plano Diretor Municipal 

e será um elemento disponibilizado à utilização pública, para melhorar a 

qualidade de vida da população residente na envolvente desta unidade 

industrial. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, a questão que 

começo por colocar, e tendo eu estado eleita no mandato anterior, portanto, 

acompanhei o processo desde o seu início, e da utilização do mecanismo 

legislativo que estava, então, previsto, para este reconhecimento de Interesse 

Público Municipal, por parte do setor empresarial, há uma questão um pouco 

colateral ao processo, que hoje estamos aqui a analisar, mas que, do ponto de 

vista da documentação e processual da análise do mesmo, e creio que era 

oportuno deixarmos este esclarecimento efetuado, que tem a ver com o 

seguinte: aquando da apresentação do pedido de reconhecimento de Interesse 

Público Municipal, por parte da HOVIONE, Farmaciência, S.A., ou seja, em 

vinte e oito de setembro de dois mil e quinze, no âmbito da excecionalidade 

concedida pelo Decreto-Lei cento e sessenta e cinco, de dois mil e catorze, há 

uma questão para a qual temos que fazer aqui a devida ressalva, que é o facto 

de a HOVIONE, que invoca este mesmo diploma legal, para pedir a expansão - 

e foi assim que nós aprovámos -, com o objetivo de expansão da atividade 

empresarial, até então desenvolvida, portanto, para a ampliação de atividades 

económicas, foi com esta fundamentação jurídica, que os serviços da Câmara 

fundamentaram o seu parecer, para atribuição deste mesmo reconhecimento. 

Aquilo que viemos, depois, a constatar, não foi colocado por ninguém, à data, e 

não tínhamos informação que nos permitisse colocar, é que, efetivamente, 

àquela data, a HOVIONE, não era proprietária dos terrenos para os quais 

queria fazer o seu processo de ampliação da sua atividade económica, e 

sublinho mais uma vez, esse foi o fundamento do nosso reconhecimento de 

Interesse Público Municipal. --------------------------------------------------------------------  

A questão que coloco, é se a atribuição deste reconhecimento, com este 

fundamento, é legal ou não, sabendo que o terreno, objeto dessa ampliação, 

ainda não era propriedade da empresa. E coloco esta questão por puro 

desconhecimento. Não sei se esta questão já tinha sido ou não, analisada 

pelos serviços. --------------------------------------------------------------------------------------  

Queria, ainda, solicitar, um pedido de clarificação, em relação à documentação, 

uma vez que, do ponto de vista da categorização do solo, há aqui várias 

terminologias. Ou seja, há documentos que indicam, aliás, o próprio 

requerimento da HOVIONE diz isso, que é uma zona verde de proteção 
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enquadramento para fruição pública. Os títulos dos termos de referência, para 

a Unidade de Execução, é de verde, recreio e lazer. Na carta de Ordenamento, 

diz solo urbanizado, espaços verdes, verde, recreio e lazer e na Proposta 

refere, verde urbano de recreio e lazer. Portanto, penso que devíamos de 

concertar, aqui, devidamente, a classificação do solo. ----------------------------------  

Por último, dizer que, na minha opinião, deveríamos de balizar o que é que 

estamos aqui a aprovar no dia de hoje. É esta Unidade de Execução que 

compreende uma área de dois hectares e meio, em que, dezassete, vírgula, 

cinco, serão cedidos ao Município para a construção de um espaço de recreio 

e laser, o qual será para usufruto da população. E acho que esta é, 

efetivamente, uma vantagem, pela qual, devemos, naturalmente, todos, 

defender, aqui, este processo. -----------------------------------------------------------------  

Por outro lado, acho que é de salientar, e permita-me senhor Presidente que 

lhe diga, que devemos estar todos conscientes daquilo que vamos hoje 

aprovar, os restantes sete mil e quinhentos metros quadrados, têm três 

destinos. Um, um estacionamento de duzentos lugares. E sabemos o que é 

que hoje acontece naquela área, com a ausência de um estacionamento para 

os trabalhadores da HOVIONE. A construção de uma portaria com balneários e 

a construção de um edifício com doze metros de altura, correspondente a três 

andares, cada um com quatro metros. Ou seja, bem abaixo dos índices de 

edificabilidade que ali estão permitidos. De sublinhar que, na Proposta que hoje 

temos para aprovar aqui em Câmara, era conveniente que esta ressalva 

ficasse, devidamente, salvaguardada. -------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, li com atenção as pertinentes questões que foram 

colocadas pelas pessoas que entenderam participar, no âmbito da discussão 

pública. Compreendo as respostas que são dadas pelos serviços e pergunto se 

essas respostas já foram transmitidas aos interessados ou se, só após esta 

reunião, é que lhes serão transmitidas, uma vez que nada consta da tramitação 

processual nesta fase. ----------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, corroboro as 

preocupações da senhora Vereadora Sónia Paixão, no entanto, suscitaram-nos 
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algumas dúvidas, num outro nível, quando tivemos conhecimento deste 

dossier. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Obviamente, é desejável a expansão da área industrial da HOVIONE, já que 

vem contribuir para o enriquecimento desta empresa, em particular, no 

concelho e que, certamente, constituirá uma mais valia, a curto e a médio 

prazo. No entanto, esta expansão deixa algumas preocupações relativamente 

aos moradores. -------------------------------------------------------------------------------------  

Efetivamente, ficam salvaguardadas de qualquer outra intervenção, setenta por 

cento da área sobre a qual estamos a falar. Mas duas outras questões se 

levantam: primeiro, a tipologia dos equipamentos. Falamos num edifício de 

doze metros de altura, bem abaixo dos limites, mas tudo depende da tipologia 

dos equipamentos que ali são colocados. --------------------------------------------------  

É porque os moradores queixam-se que, possivelmente, alguns equipamentos 

poderão ter uma interferência muito avultada, nos moradores que lá existem, 

com implicações, obviamente, na qualidade de vida dos habitantes. ---------------  

Uma segunda questão, é saber de que forma é que o Município pensa articular 

estas duas dimensões. Isto é, promover e criar condições para que a empresa 

se possa expandir e, por outro lado, como garantir a qualidade dos habitantes 

que ali estão há muitos anos e que, certamente, querem garantir essa 

qualidade de vida. ---------------------------------------------------------------------------------  

Um outro aspeto, prende-se, não com a preservação de algumas espécies 

arbóreas que são protegidas por Lei, mas com um depósito de terras a oeste 

da estrutura da HOVIONE. Não sei se a Câmara terá conhecimento disso, se 

haverá uma razão para isso, mas penso que a empresa não estará distraída 

relativamente a essa situação, de qualquer maneira, gostaria de saber qual é a 

posição da Câmara relativamente a esse depósito de terras, que é colocado 

naquele local, que julgamos ser propriedade da HOVIONE.---------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, temos duas 

questões para colocar. A primeira, prende-se, precisamente, com uma que me 

parece que já foi respondida, relativa à autorização do Instituto da Conservação 

para a Natureza, mas como não tenho aqui esse documento, e uma vez que se 



 

 

 

 

                                                                                                                                            

65/191 
 

 

                                                                                                                                      15ª Reunião Ordinária - 2018-05-23 

 

 

 

trata do abate de árvores que estão integradas numa tipologia que é descrita 

pela Lei, gostaria de saber qual foi a abrangência dessa autorização. -------------  

A segunda questão, é que, na minha opinião, devemos verificar, sob pena, de 

poder afetar o processo, se, quando foi feito o pedido, esse terreno já era 

propriedade da empresa ou não, porque, caso contrário, a menos que seja 

junta à Proposta, uma promessa de aquisição, não vejo como é que ela possa 

ser válida. Ou seja, se a empresa ainda não for proprietária do terreno, na 

altura em que obtém a declaração do interesse público. -------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador em relação à 

transmissão das respostas às participações feitas, ela só pode efetivar-se após 

a aprovação do Relatório de Ponderação, porque, até lá, ele não é sólido e não 

está legitimado. -------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à interferência nos moradores das proximidades da empresa, que o 

senhor Vereador António Marcelino referiu, este edifício não é industrial. É um 

edifício para apoio, como balneário e outras infraestruturas deste tipo, o que 

significa que tem menor impacto nos moradores que estão mais perto, do que 

se fosse um edifício industrial. -----------------------------------------------------------------  

Uma outra questão colocada pela senhora Vereadora Sónia Paixão e que deve 

ser valorizada, é a questão do estacionamento. Todos conhecemos aquela via, 

a estrada municipal trezentos e setenta e quatro, na qual há um largo conjunto 

de estacionamento, muito dele, nas imediações da HOVIONE, porque há 

exiguidade de estacionamento para os seus próprios trabalhadores. ---------------  

Esta intervenção virá mitigar, bastante, esse problema, com benefício para a 

circulação e segurança rodoviária e para outros aspetos de interesse público. 

Portanto penso que é um elemento a valorizar nesta matéria. ------------------------  

Daria, agora, a palavra ao senhor Diretor do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística para prestar, também, alguns esclarecimentos. ----------------  

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

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETO LUIS CARVALHO: Senhores Vereadores, eu, 

essencialmente, iria separar as matérias em dois campos distintos. Um, tem a 

ver com aquilo que é o Decreto-Lei, cento e sessenta e cinco, e outra coisa 
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bem distinta, é aquilo que é a delimitação da Unidade de Execução, que, de 

facto, é aquilo que vem hoje à Câmara para ser deliberado. --------------------------  

Relativamente à legitimidade, chamemos-lhe assim, de ser ou não proprietário 

de determinados terrenos, dizer que, antes de mais, este processo é orientado 

pelo IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à 

Inovação, com o apoio da CCDR - Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional, da APA - Agência Portuguesa do Ambiente, e são 

estas entidades que depois fazem o relatório de fundamentação da aprovação, 

ou não, da aceitação do referido Decreto-Lei. ---------------------------------------------  

A Câmara aqui, tem a responsabilidade de fazer a declaração de interesse 

pública, e quando a faz, é sobre a HOVIONE, independentemente da área que 

ela possui e sobre a qual ela é proprietária. Portanto, a deliberação da Câmara 

é sobre a HOVIONE.  -----------------------------------------------------------------------------  

Importa, também, aqui, dizer, que, eventualmente, e eu não sei se há aqui 

alguma questão ao nível legal sobre a propriedade, mas atrevo-me a dizer que 

até uma situação mais transparente, haver um processo associado ao Decreto-

Lei cento e sessenta e cinco, independentemente, dos proprietários e, depois, 

eventualmente, ser adquirido o terreno, de que um processo inverso. Parece-

me que, aqui, a especulação imobiliária, eventualmente, estaria melhor 

defendida. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente àquilo que é a delimitação da Unidade de Execução, a definição 

daquilo que é a caracterização do solo, importa dizer que a definição que está 

escrita nos vários pontos do relatório, não está errada. A definição completa é 

solo urbano e espaço verde, verde, recreio e lazer. --------------------------------------  

O que acontece no texto, é que foram sendo postos partes da definição e não a 

definição na sua globalidade. No entanto, não há aqui nenhum erro nem 

nenhuma incompatibilidade. --------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao balneário, ele vai ter seiscentos metros de implantação, uma 

altura de doze metros, em que o uso é a portaria e balneários. Nada mais do 

que isso. Como complemento, os duzentos lugares de estacionamento que 

estão garantidos. -----------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à movimentação de terras e à suposta degradação de alguns sobreiros, 

importa dizer que não recaem sobre a Área da Unidade de Execução. É uma 
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área que está para além daquilo que é a Área de Delimitação da Unidade de 

Execução. O processo de licenciamento do muro que deu aso a essas 

movimentações, está concretizado e o abate dos sobreiros está sustentado por 

uma autorização da APA – Agência Portuguesa do Ambiente. Portanto, parece-

nos que, neste aspeto, não há questões que tenham ficado pendentes. ----------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Para complementar, dizer que está, 

também, na “tal” informação que pedi para incluir no processo, sobre questões 

fora da matéria relativa à Unidade de Execução, uma referência ao processo 

do muro, que também foi referido nas participações, embora não tivesse 

diretamente a ver com esta Unidade de Execução. --------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, queria solicitar, 

apenas, dois esclarecimentos, que se prendem com o seguinte: a declaração 

de interesse público, é uma declaração de interesse público sobre uma obra. 

Não é sobre uma entidade. Não é um interesse público sobre aquela entidade 

nem sobre a estrutura. Se não, tínhamos que lhe alterar a estrutura jurídica. ----  

É uma empresa privada, que pode ter interesse público, num determinado 

projeto. Portanto, essa declaração de interesse público, fica, de alguma forma, 

afetada, se, quem faz o pedido e o tramita, não é, sequer, o proprietário 

daquele local onde vai ser feita a “tal” obra de interesse público. --------------------  

Atenção que não é a empresa que é de interesse público. A empresa não é de 

utilidade pública. Nem uma empresa pública com capital público. Esta empresa 

é privada. O que pode ser de interesse público é esta obra. O que é diferente. 

E a obra tem como pressuposto, o terreno.  Portanto, se, quem faz, não é 

proprietário, conforme foi ali dito, nós temos aqui uma coisa insanável. -----------   

Isto causa-me alguma perplexidade. Em qualquer caso, penso que era 

importante vermos a forma como se chegou a essa decisão de interesse 

público. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

A outra questão, e que, na minha opinião, era importante, era vermos o parecer 

do Instituto de Conservação da Natureza, porque é imperativo legal que seja 

analisado e que seja integrado no processo de decisão, também. E, tanto, 

quanto sei, não está aqui.  ----------------------------------------------------------------------  
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O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, em relação à última 

questão, na informação do Diretor de Departamento, que pedi para anexar ao 

processo, há uma referência a essa autorização. Não tenho a certeza que 

esteja a própria autorização, mas há a informação que, a sete de novembro de 

dois mil e dezassete, houve autorização prévia. ------------------------------------------  

Trata-se de matéria que não tem a ver com o relacionamento entre a empresa 

e a Câmara. É entre a empresa e uma entidade da Administração Central. 

Portanto, é natural que não tenhamos esse documento, porque se trata de 

matéria que não tem a ver com esta Unidade de Execução.  -------------------------  

Dizer, também, que, neste processo, houve uma reclamação de que teria 

havido abate ilegal destas árvores. No entanto, essa questão foi averiguada e 

os nossos serviços tiveram a informação que esse abate foi autorizado pelo 

ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Houve, também, 

há alguns meses, uma visita/auditoria da CCDR - Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional e de um conjunto de outras entidades, ao local, 

para averiguar estas situações. ----------------------------------------------------------------  

Quanto à questão da declaração de interesse público, trata-se de uma 

declaração de interesse público, no quadro do Decreto-Lei cento e sessenta e 

cinco, de dois mil e catorze, que regula um mecanismo excecional para 

regularização urbanística ou para intervenção urbanística, de determinadas 

atividades económicas e só nalguns setores de atividade económica. -------------  

Tivemos vários exemplos desses aqui no nosso Município, em particular no 

último mandato, e este é um processo em que a empresa, ao pedir que lhe seja 

aprovada pelo IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas, a 

sua inclusão da sua expansão neste processo, um dos requisitos, é ter uma 

declaração de Interesse Público Municipal, pelo Município, como um 

investimento relevante. E foi isso que o Município fez em relação a esta 

empresa, como em relação a várias outras. Aliás, foram algumas dezenas de 

empresas que estiveram abrangidas no nosso concelho por esse processo. ----  

Aliás, até gostaríamos que tivessem sido mais, mas algumas não conseguiram 

reunir os elementos necessários para aceder a este mecanismo. -------------------  

Portanto, isso é uma coisa. A outra coisa, é a delimitação desta Unidade de 

Execução. E isso não colide, nem tem uma interferência, com esse outro 
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processo regulado pelo Decreto-Lei cento e sessenta e cinco, de dois mil e 

catorze. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, o senhor disse que, 

em particular, foi utilizado este mecanismo do Decreto-Lei cento e sessenta e 

cinco, no último mandato, porque o Decreto-Lei é de dois mil e catorze. ----------   

Senhor Presidente, tenho o Decreto-Lei à minha frente, e digo-lhe que, do 

nosso ponto de vista, não podemos dissociar uma circunstância da outra. 

Porque a Proposta que hoje nos é apresentada, tem a montante, o pedido de 

reconhecimento municipal que foi solicitado a esta Câmara. --------------------------  

Mas se houve, aqui, algum problema de comunicação interna (que eu acho 

que, se calhar, também houve), é outra questão. Aliás, o que a letra e o espírito 

da norma dizem, é claro. Dizem “as infraestruturas já criadas e a ampliação das 

mesmas”. É condição, naturalmente, ser proprietário do terreno onde 

pretendemos expandir. ---------------------------------------------------------------------------  

Atenção, senhor Presidente, que nós tivemos mais de uma dezena de 

situações deste reconhecimento, aprovadas em Câmara, e nenhuma delas, 

creio eu e do conhecimento que tenho, das outras empresas, nenhuma delas 

estava nestas circunstâncias de ainda não ser proprietária do terreno onde 

pretendia expandir a sua área de atividade. A Lei fala, claramente, e peço a 

todos esta análise. ---------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, pese embora a interpretação que esta Unidade de 

Execução tenha feito, acho que ela pode estar ferida de uma irregularidade a 

montante, que, creio, poderá ser, certamente, suprimida, como qualquer outra 

irregularidade. Portanto, salvo melhor opinião, eu mantinha o documento em 

Ordem do Dia, solicitava um parecer jurídico sobre esta circunstância e 

estávamos todos mais confortáveis numa próxima Reunião de Câmara. ----------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, não somos nós que 

determinamos a inclusão das empresas no processo especial do Decreto-Lei 

cento e sessenta e cinco, de dois mil e catorze. Portanto, a aferição das 

condições para beneficiar desse regime excecional, não é feita pela Câmara. 

Nós não aprovámos nenhuma aplicação desse regime a esta empresa nem a 
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nenhuma outra. O que nós aprovámos, em todos esses casos, foi uma 

declaração de Interesse Público Municipal dos projetos empresariais dessas 

empresas. E esse elemento, era um dos vários elementos exigidos às 

empresas pela Administração Central, pelo IAPMEI - Instituto de Apoio às 

Pequenas e Médias Empresas, para poderem ser consideradas no âmbito 

deste processo excecional. ---------------------------------------------------------------------  

Algumas das empresas a quem nós concedemos declaração de Interesse 

Público Municipal, não conseguiram cumprir todos os requisitos, porque 

quando o IAPMEI foi fazer a avaliação de todos os requisitos, considerou que, 

apesar de ter este, não tinha outros, e esse processo não avançou. ---------------  

Portanto, não estou a ver, como é que nós podemos estar aqui a condicionar 

uma delimitação de uma Unidade de Execução, à validade de uma decisão 

sobre o regime excecional, que é tomada por outra entidade. Essa entidade, o 

IAPMEI, validou a inserção desta empresa, nesse regime excecional. Validou. 

A senhora Vereadora pode ter as interpretações que quiser, mas uma entidade 

da Administração Central validou que o processo da empresa HOVIONE, 

reunia os requisitos para ser incluído neste regime excecional. E esse processo 

terminou nesse momento. -----------------------------------------------------------------------  

O que temos aqui, é uma “coisa” que vem depois, e que não tem que 

questionar aquilo que não foi validado por nós, nem tinha que sê-lo. Ou então, 

o que estamos a dizer, é que consideramos que a decisão do IAPMEI não foi 

válida e que, considerando isso, não podemos fazer nenhuma deliberação, 

porque não sabemos se essa decisão foi válida. -----------------------------------------  

O que nós temos que presumir, salvo melhor opinião, é que, quando uma 

entidade da Administração Central, tem a obrigação legal de aplicar um 

determinado regime legal excecional e aferir os requisitos para a ele aceder, 

que o faz. Se o fez, essa questão está encerrada. E não cabe à Câmara 

questionar a validade ou não, da inserção da HOVIONE ou de qualquer outra 

empresa, neste regime excecional. Portanto, na minha opinião, estamos a 

confundir duas coisas bastante diferentes. -------------------------------------------------  

Imagine-se que havia um vício legal, um qualquer, no processo da HOVIONE, 

junto do IAPMEI. Mas como é que nós podemos, aqui, fazer a aferição de um 

processo, que não é articulado por nós? Não podemos. Portanto, se há uma 
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declaração de que a empresa se insere neste processo excecional, se até 

agora não houve nenhum questionamento jurídico, judicial, ou outro, para pôr 

em causa essa decisão, de quem tinha a competência para o fazer, como é 

que nós vamos fazê-lo, agora, aqui? Acho que estamos a confundir dois planos 

bem diferentes e a introduzir aqui uma questão que nem tem resolução do 

nosso lado, porque não fomos nós que validámos a inserção da HOVIONE no 

Decreto-Lei cento e sessenta e cinco, de dois mil e catorze. --------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO POMBINHO: Senhores Vereadores, apesar de 

o senhor Presidente já ter dito, praticamente, tudo, dizer que nós estamos, do 

ponto de vista formal, a correr o risco de estar a confundir dois processos que, 

obviamente, têm a ver um com o outro, mas que não são o mesmo. ---------------  

Portanto, relativamente à declaração de Interesse Público Municipal que 

aprovámos nesta Câmara, relativamente ao processo da HOVINE, ao abrigo do 

Decreto-Lei cento e sessenta e cinco, de dois mil e catorze, aquilo que 

deliberámos, foi corretamente deliberado, no quadro dessa mesma legislação. -   

Senhores Vereadores, de facto, a HOVIONE era proprietária dos terrenos que 

estavam em causa, ao abrigo do Decreto-Lei cento e sessenta e cinco, de dois 

mil e catorze. Outra coisa, é a Unidade de Execução que está proposta hoje à 

Câmara Municipal e relativamente ao qual, a HOVIONE, também é proprietária.  

Repito. Aquilo que nós estamos aqui hoje a propor à Câmara, é a delimitação 

de uma Unidade de Execução, que permita continuar com o processo de 

licenciamento, daquilo que se pretende fazer naquele terreno. Essa é a 

questão. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

No outro processo relativamente à declaração aprovada pela Câmara 

Municipal, está tudo de acordo com a legislação e validado pela devida 

entidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara até pode deliberar contestar e acionar o IAPMEI pelas deliberações 

que tomou. Não sei se é isso que queremos. ----------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, eu acrescentaria, 

ainda, um parecer jurídico para explicar o quê? A validade da decisão do 

IAPMEI? ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, o senhor Vereador 

António Pombinho, respondeu àquele que é, ao fim e ao cabo, o grande erro 

onde este processo enferma. -------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, nós, em vinte e oito de outubro de dois mil e quinze, 

aprovámos uma declaração de Interesse Público Municipal, em que o senhor 

Vereador António Pombinho diz o seguinte: “(…) Tenho a honra de propor à 

Câmara Municipal que delibere: Aprovar e submeter à apreciação da 

Assembleia Municipal, o Reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização/ampliação das instalações dos requerentes (…)”. São quatro 

empresas, uma delas é a HOVIONE.  -------------------------------------------------------  

Os considerandos desta Proposta, estão todos de acordo com o 

enquadramento legal do Decreto-Lei cento e sessenta e cinco, de dois mil e 

catorze. Para a aplicação deste enquadramento legal, e para nós estarmos 

perante uma decisão correta e legalmente instruída, a HOVIONE, como 

qualquer outra das empresas, teria que ser proprietária dos terrenos onde já 

estava em elaboração e onde pretendia ampliar a sua atividade. É disso que 

estamos a falar. ------------------------------------------------------------------------------------  

Bem sei, aliás, fui eu própria que disse há pouco, que estou a trazer um 

processo colateral àquele que hoje está aqui a ser deliberado. É colateral, mas 

foi ele que, ao fim e ao cabo, originou a deliberação que temos hoje. Por isso, 

senhor Presidente, deliberámos, ao abrigo do enquadramento cento e sessenta 

e cinco, de dois mil e catorze. A escritura foi realizada a vinte e seis de julho de 

dois mil e dezassete. Portanto, foi nessa data que a HOVIONE adquiriu os 

terrenos onde pretende ampliar a sua atividade. ------------------------------------------  

Senhor Presidente, creio que esta análise deveria de ser melhor salvaguardada 

e interpretada por nós. Salvo melhor opinião, e há pouco quando disse que 

aqui, se calhar, tinha havido um problema de comunicação interna, a 

HOVIONE poderia ter feito as “coisas” de outra forma, como, por exemplo, ter 

feito um pedido de informação prévia ao Departamento de Planeamento de 

Gestão Urbanística. -------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, não sei se há algum “timing” definido para esta questão, 

mas eu gostava de votar este assunto com todo o conforto e confiança e com 

todo o respeito e consideração que uma empresa desta natureza, no nosso 
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concelho, nos merece. O problema que aqui está não é da empresa. O 

problema é nosso e temos que o analisar. E, na minha opinião, não é por mais 

quinze dias, que irá haver problema. ---------------------------------------------------------   

Senhor Presidente, o Partido Socialista quer votar favoravelmente este ponto. 

Mas quer fazê-lo em plena consciência. Por isso, se não obstaculizar a nada, 

peço-lhe que o mantenha em Ordem do Dia e que os serviços jurídicos da 

Câmara analisem a questão que, já por duas vezes, claramente, aqui referi e 

que a outra bancada também acabou por subscrever. ----------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, nós 

compreendemos a questão que aqui se coloca, que é, na verdade, o processo 

de decisão que agora é tomado, nada ter que ver com aqueles prossupostos. E 

isso também temos que saber aqui dividir. -------------------------------------------------  

Acho que a questão é muito simples. Se esta questão da autorização que aqui 

foi levantada, que gostávamos que aqui estivesse, mas como não está, vamos 

partir de um pressuposto que existiu, e isto é um pressuposto, e aqui não é 

responsabilidade da Câmara, é de quem o pediu, que esta autorização ao 

Instituto da Conservação da Natureza, está mesmo no processo, e que é sobre 

esta situação efetiva, esta questão, do ponto de vista legal, também nos 

parece, a nós, que pode gerar aqui uma situação de nulidade, sobre o 

procedimento, o facto de eles não serem proprietários. ---------------------------------  

Tratando-se de uma nulidade sanável, isto é, de algo que possa ser corrigido “à 

posteriori”, isso não obstaria à aprovação, hoje, e depois ser corrigida, caso se 

verificasse, ou alguém levantasse essa nulidade. Caso seja insanável, também, 

muito honestamente, não vale a pena nós aprovarmos, porque o procedimento 

não vai valer de nada. ----------------------------------------------------------------------------  

Agora, tratando-se de algo que possa ser sanado, mesmo que fosse hoje 

aprovado, mesmo que alguém, depois, levantasse o problema, poderia ser 

corrigido. Portanto, eventualmente, a melhor solução que temos aqui, é manter 

o ponto em Ordem do Dia, até termos estes documentos e ver que 

pressupostos é que foram dados.  ------------------------------------------------------------  

Porque, senhor Presidente, o senhor Vereador António Pombinho disse uma 

coisa diferente: é que os terrenos já eram da empresa. Se é assim, então, 
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estamos a falar de coisas diferentes. Por isso, temos que verificar se eram ou 

não. Embora não sejamos nós os fiscalizadores desta matéria. ----------------------   

Mas, no pressuposto que à Câmara também compete salvaguardar e verificar a 

legalidade das opções que toma, se sabemos isso, e é evidente e é notório, 

também podemos travar aqui a tempo, uma irregularidade. ---------------------------   

Agora, também queremos deixar isto muito claro: se for considerado uma 

nulidade, que é sanável, com o procedimento que se seguirá, da nossa parte, 

não há nenhum obstáculo a que ela possa ser aqui aprovada. Voltamos a 

sublinhar, no pressuposto que esta informação é fidedigna. Por isso, 

gostávamos de ter aqui a informação. Não temos, vamos partir do pressuposto 

e dar-lhe boa fé. Mas há uma questão que pode vir a inquinar, um pouco, o 

procedimento. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Mas se os processos forem urgentes, e se houver aqui um “timing” de urgência, 

então teremos que avaliar a situação de outra forma. -----------------------------------  

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

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETO LUIS CARVALHO: Apenas esclarecer que, 

quando há pouco referi que era uma Declaração de Interesse Público 

Municipal, à empresa, o que eu estava a querer dizer, é que era à empresa e 

ao seu plano de expansão. Naturalmente. --------------------------------------------------  

Outra coisa que eu queria também aqui dizer, é o seguinte: estou convencido 

que, independentemente daquilo que resulta do Decreto-Lei cento e sessenta e 

cinco, nós podemos fazer de forma independente, uma Unidade de Execução 

com esta localização, referente à HOVIONE, ou de outra empresa qualquer 

que esteja ali. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, a delimitação e a aprovação da Unidade de Execução, pode 

acontecer, mesmo na ausência da aprovação do Decreto-Lei cento e sessenta 

e cinco. Ou seja, julgo que é claro que são situações separadas. Daí, em 

relação à nulidade que o senhor Vereador está aqui a referir, relativamente à 

Unidade de Execução, não percebo em que termos é que ela pode ser 

concretizada. ----------------------------------------------------------------------------------------    
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O VEREADOR, SR. ANTÓNIO POMBINHO: Senhores Vereadores, nós 

deliberámos a Declaração de Interesse Público Municipal, na Câmara, 

relativamente ao processo que a HOVIONE submeteu para os investimentos 

que necessitava de fazer. E esses investimentos, referem-se a uma localização 

de terrenos que eram propriedade da HOVIONE.  ---------------------------------------  

Agora, a delimitação da execução, não é sobre o mesmo licenciamento. É 

sobre uma fase subsequente, que envolve mais terrenos, que, esses sim, 

foram adquiridos pela HOVIONE, em dois mil e dezassete, na data que a 

senhora Vereadora Sónia Paixão referiu. ---------------------------------------------------  

Portanto, são processos diferentes que envolvem terrenos diferentes. A 

deliberação que tomámos, foi sobre uma informação correta, relativamente a 

terrenos que eram propriedade da HOVIONE. --------------------------------------------  

Agora, para a delimitação da Unidade de Execução, há, salvo erro, dois 

terrenos a mais, que, aí sim, a HOVIONE adquiriu posteriormente, mas que 

não estavam no processo. Nem tinham que estar. ---------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, a questão é, como 

o senhor Diretor estava a tentar explicar, mesmo que a HOVIONE não tivesse 

participado no processo do Decreto-Lei cento e sessenta e cinco, este 

processo poderia, à mesma, ser feito. Portanto, um não tem relação com o 

outro. É outra coisa. -------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, estar a fazer depender a aprovação desta Unidade de Execução, de 

um outro processo que, aliás, tem outra amplitude, que foi inserido no Decreto-

Lei cento e sessenta e cinco, é que não faz grande sentido. --------------------------  

Não havendo o Decreto-Lei cento e sessenta e cinco, a informação que temos, 

é que esta Unidade de Execução poderia avançar à mesma. A HOVIONE 

compraria os terrenos e apresentaria os seus projetos quando entendesse, que 

seriam analisados pela Câmara. Portanto, não me parece que haja vantagem 

alguma em juntar as duas coisas. -------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, apenas para 

perceber, da intervenção do senhor Vereador António Pombinho, se bem 

entendi, há uma questão que parece subsistir daqui. É se entre a área que foi 
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aprovada e aceite, como Área de Interesse Público, é coincidente com a área 

que nós agora estamos a trabalhar da Unidade de Execução. -----------------------  

Senhor Presidente, esta questão, na minha opinião, parece-me que é 

fundamental ser respondida. --------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, mantendo a minha 

proposta, gostaria de lhe dizer o seguinte: nós sabemos o que é uma Unidade 

de Execução. Sabemos que uma Unidade de Execução, é um instrumento de 

planeamento que resulta do Plano Diretor Municipal.  -----------------------------------  

Portanto, sabemos perfeitamente, que podemos lançar mão deste instrumento, 

independentemente, de ter existido, ou não, o reconhecimento. Aliás, comecei 

por dizer, logo na minha primeira intervenção, que ia colocar uma questão que 

podia ser interpretada como colateral a esta. Só que o senhor Presidente 

consubstancia toda a sua Proposta, que hoje vai deliberar na Câmara, com o 

Decreto-Lei, cento e sessenta e cinco, de dois mil e catorze. -------------------------  

O senhor Diretor, na sua informação, faz a sua argumentação, no ponto seis, 

nas “Pretensões relevantes, no âmbito da prossecução da atividade”, 

começando logo por dizer, no ponto seis, ponto um, que: “(…) No âmbito do 

Decreto-Lei, 165/2014, de 5 de novembro, a empresa HOVIONE, apresentou 

um pedido para ampliação da atividade que já exerce em Sete casas para um 

terreno adjacente às respetivas instalações (dezembro de 2015) (…)”. E depois 

continua, mencionando os passos todos. Ou seja, todo este processo foi 

alicerçado, neste mesmo reconhecimento. -------------------------------------------------  

E perdoe-me o senhor Vereador António Pombinho, mas gostava que, de facto, 

pudéssemos ter aqui essa identificação, se, àquela data, o que estávamos a 

falar em termos de expansão, não é a mesma coisa do que estamos aqui a 

falar. Efetivamente, de todos os elementos que dispomos e da consulta que foi 

feita ao processo, a interpretação que fazemos, é que esta ampliação estava 

prevista, desde o início. Portanto, desde que o processo deu entrada nos 

serviços que o senhor Vereador dirige, estávamos, efetivamente, a abranger, 

uma área de terreno que não era propriedade da HOVIONE. -------------------------  

Por outro lado, dizer que a letra e o espírito da norma, parte desta premissa. 

Porque a empresa que está a solicitar o reconhecimento, tem, de facto, o título 
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de posse, da área para a qual se pretende expandir. Mas, efetivamente, àquela 

data, não tinha, porque a escritura é feita a vinte e seis de julho, de dois mil e 

dezassete. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO POMBINHO: Senhores Vereadores, a Câmara 

Municipal não conhece os projetos de investimento da HOVIONE, até, pelo 

menos, aos próximos dez anos. Tenta acompanhar, mas não conhece. 

Portanto, vamos supor que esta empresa tem projetos de expansão e de 

investimento, algures no Concelho de Loures. Podemos sempre dizer, como 

agora podemos dizer, que, desde a primeira Unidade da HOVIONE, nas Sete 

Casas, nos anos sessenta, que o processo se desenrola.  ----------------------------  

Podemos sempre dizer isso e até podemos discutir porque é que a Câmara 

Municipal de Loures, não foi capaz, nos anos dois mil, de garantir à HOVIONE, 

condições para que o seu Centro de Inovação, não fosse para o Lumiar e 

tivesse ficado em Loures. Mas essa discussão vale zero, relativamente a este 

processo, e é uma discussão do ponto de vista económico e fundamentalmente 

político. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Agora, aquilo que podemos dizer, é que o processo de Declaração de Interesse 

Público, suscitado e aprovado pela Câmara e pela Assembleia Municipal de 

Loures, não tem a ver com este processo. E os terrenos necessários para 

aquele processo, eram propriedade da HOVIONE naquele momento. E os 

terrenos necessários para a definição da Unidade de Execução agora, são 

terrenos que são propriedade da HOVIONE, neste momento. ------------------------  

Portanto, a deliberação que tomámos, tomámos bem. E a deliberação que é 

agora proposta, também. Repito, a deliberação que tomámos anteriormente, ao 

abrigo do Decreto-Lei, cento e sessenta e cinco, de dois mil e catorze, não se 

referia a outros terrenos que foram posteriormente adquiridos. ----------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereadores, tenho muita 

dificuldade em vislumbrar qual é o apuramento jurídico que se tem que fazer 

em relação a este processo. Portanto, estar a deixar este assunto em Ordem 

do Dia, para não termos nenhum elemento adicional, para além de todos os 

que já estão em cima da mesa, a mim parece-me um pouco espúrio. --------------  
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Julgo que temos todas as condições para deliberar sobre esta Unidade de 

Execução e que nenhuma das questões levantadas têm uma relação com este 

processo, que possa pô-lo em causa, do ponto de vista da sua legitimidade 

processual. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O que eu propunha, era que não fizéssemos aqui uma dilação. Não que eu 

tenha qualquer dificuldade, quando há dúvidas, em manter os assuntos em 

Ordem do Dia. Já o temos feito muitas vezes e iremos fazê-lo, certamente, 

muitas outras. Agora, o que eu não estou a ver, é o que é que vai mudar daqui 

até à próxima reunião, porque não há mais nenhum esclarecimento para dar, 

do que aqueles que estamos a dar aqui, relativamente à autonomia deste 

processo, quanto às questões que estão a ser colocadas, em relação a uma 

outra matéria anterior. ----------------------------------------------------------------------------  

Portanto, senhores Vereadores, propunha que votássemos este ponto, porque 

penso que, daqui a quinze dias, não haverá alterações substanciais, em 

relação ao que estamos aqui a deliberar e à fundamentação do que estamos 

aqui a deliberar. Portanto, o adiamento será um ato inútil que eu julgo que não 

devíamos fazer. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETO LUIS CARVALHO: Senhor Presidente, perante o 

que tem sido aqui discutido, chamo a atenção para o seguinte: como eu referi 

aqui, considero que esta Unidade de Execução não está dependente do 

Decreto-Lei cento e sessenta e cinco. Naturalmente que o Plano de Expensão 

da HOVIONE importa e ele é sustentado, também, na deliberação do referido 

Decreto-Lei.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

No entanto, sendo que os serviços estão a criar outras Unidades de Execução, 

nomeadamente, do outro lado da estrada nacional, que a classificação do solo 

é a mesma, os objetivos, naturalmente, são diferentes, porque, para empresas 

diferentes, objetivos diferentes, a questão que eu coloco, é se, porventura, não 

for aceite esta Unidade de Execução, a nível de critério e de coerência dos 

serviços, como é que depois se vão aceitar as outras? ---------------------------------  

Quer dizer, estamos a querer que fique associada ao Decreto-Lei cento e 

sessenta e cinco. As outras não foram antecedidas do mesmo Decreto-Lei, e 
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depois serão aceites? O que eu quero sublinhar é que, de facto, são situações 

independentes. Tem cursos e processos independentes. ------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, permita-me que 

diga ao senhor Diretor que compreendi a sua preocupação. Mas, da parte do 

Partido Socialista, sublinho, que a nossa vontade, é votar favoravelmente esta 

Unidade de Execução, pese embora tenhamos aqui uma dúvida sobre o tema 

que está na base do processo que hoje nos é aqui apresentado. --------------------  

Pelos vistos tem uma resposta que o senhor Vereador António Pombinho já 

aqui transmitiu e há elementos que, provavelmente, permitem suportar aquilo 

que foi a sua explanação. O que eu lamento, senhor Presidente, é que, mais 

uma vez, num ato altamente democrático da sua parte, o senhor queira, hoje, 

votar o ponto, não deixando que os serviços entreguem a documentação que o 

senhor Vereador aqui invocou. -----------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, se o senhor entender, pode-se deixar este assunto para o 

fim, para que os serviços façam essa distribuição de elementos. --------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, essa documentação 

já está distribuída … ------------------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Não, não, senhor Presidente. Eu não 

tenho nenhuma documentação na minha posse, onde possa tirar a conclusão 

que, há data da deliberação que nós tomámos a vinte e oito de outubro de dois 

mil e quinze, o processo de ampliação que nos foi apresentado pela HOVIONE, 

que já estávamos a falar de terrenos que eram da propriedade da referida 

empresa. Não tenho nada. ----------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador António Pombinho afirma que eram. Assim, aquilo que 

estamos a solicitar é que o demonstrem distribuindo o documento. Se, 

efetivamente, há esse documento, se ele está no processo, distribuam o 

documento. é tão simples como isso. Acho que não há aqui nenhuma questão 

de estar a ver um episódio que não está a acontecer. ----------------------------------  
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O VEREADOR, SR. ANTÓNIO POMBINHO: Senhora Vereadora, aquilo que eu 

disse, é que a deliberação que tomámos em dois mil e quinze, sobre a 

Declaração de Interesse Municipal, referia-se a terrenos que não eram os 

mesmos que estão aqui em causa. -----------------------------------------------------------  

Portanto, todos os terrenos que estavam envolvidos eram propriedade da 

HOVIONE. Não disse que eram os mesmos terrenos. ----------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, estes processos são 

de tal complexidade, que é sempre possível ter uma dúvida sobre qualquer 

coisa que está a montante. E exigir que seja produzida uma fundamentação, 

um parecer, quando para o que estamos aqui a deliberar, há todos os 

elementos em presença …. Aliás, esta deliberação tem vida autónoma. Não 

está dependente das considerações que se façam em relação ao processo do 

Decreto-Lei cento e sessenta e cinco. -------------------------------------------------------  

É evidente que há um contexto geral do desenvolvimento do projeto da 

HOVIONE, que tem a ver com o regime excecional do Decreto-Lei cento e 

sessenta e cinco. Isso é o panorama geral em que se fará todo esse 

desenvolvimento. Esta unidade, em particular, mesmo que não tivesse havido o 

referido Decreto-Lei, teria viabilidade por ela própria. E é isso que temos que 

deliberar aqui. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Senhora Vereadora, dúvidas, todos teremos, sempre, sobre as mais diversas 

matérias, sobretudo, em processos que não são simples. São processos 

complexos, têm muitas ramificações legais e outras. Mas temos, também, com 

a segurança que aqui está garantida, que ter um pouco de bom senso e 

espírito prático, para podermos avançar com alguns processos, sobretudo, 

processos que têm muita importância para o desenvolvimento económico do 

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

Não estamos a falar de uma coisa qualquer. Portanto, apelava aos senhores 

Vereadores que pudéssemos votar este ponto, porque não vejo qualquer razão 

para não o fazermos, porque, efetivamente, não vejo que se vá alterar 

nenhuma questão fundamental.  ---------------------------------------------------------------  

Senhores Vereadores, se mantemos um assunto para o aperfeiçoar, corrigir ou 

alterar, é uma coisa. Agora, em relação a este processo, nestas semanas, não 
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há qualquer perspetiva de ter algum desenvolvimento, porque não se está a ver 

qual é o desenvolvimento. Portanto, na minha opinião, o seu adiamento, seria 

um ato inútil. -----------------------------------------------------------------------------------------   

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, queríamos deixar 

aqui bem claro, que não é compararmos com outras situações, de outras 

Unidades de Execução, que podemos discutir esta questão. Cada caso é um 

caso, cada ponto é um ponto. Hoje estamos a analisar este, e se é uma 

questão de legalidade, tem que ser analisado na legalidade. E a função dos 

eleitos também é defender a legalidade.  ---------------------------------------------------  

Senhor Presidente, no parecer do Instituto de Conservação da Natureza, o qual 

queria agradecer a sua disponibilização, no segundo parágrafo, diz que: “(…) 

Esta autorização válida pelo período de um ano, é concedida à HOVIONE, na 

qualidade de titular da propriedade. (…)”. Portanto, também há aqui um 

reconhecimento, que esta empresa é a titular da propriedade.  ----------------------  

Portanto, queríamos deixar aqui muito claro, que é com base neste 

pressuposto e naquilo que foi aferido pelo senhor Vereador António Pombinho, 

que procederemos à nossa votação. ---------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DO VEREADOR, SR. NUNO DIAS  -  

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

----------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO ------------------------------------  

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, as minhas 

intervenções neste ponto, constituem a minha declaração de voto. -----------------  

Acrescento a estas declarações, a atitude democrática do senhor Presidente 

da Câmara, que não permitiu, que a este processo, que não fosse corrigido, 

mas que fosse aclarado, era o termo, que a bancada do Partido Socialista 

solicitou, no âmbito da sua oposição responsável, que sempre tem levado a 

cabo neste Executivo Municipal. ---------------------------------------------------------------  
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--- Pelo senhor Presidente da Câmara, foi, ainda, proferida a seguinte 

intervenção:------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Senhora Vereadora, considero essa observação de uma profunda injustiça, 

uma vez que têm havido inúmeros casos, nesta reunião de Câmara e no 

mandato anterior, também, em que as matérias, ou foram retiradas, ou 

mantidas em ordem do Dia, mesmo quando eu não tinha dúvidas sobre elas, 

para que se pudessem esclarecer as questões que eram colocadas pelos 

senhores Vereadores. ----------------------------------------------------------------------------  

Por isso, acho a sua intervenção de uma profunda injustiça. A prática não tem 

sido a de, à força, procurar impor o avanço da Ordem do Dia, sem possibilitar a 

prestação de esclarecimentos. -----------------------------------------------------------------  

O que julgo que tem que existir na condução dos trabalhos, é uma avaliação 

sobre a vantagem de adiarmos um ponto. Ora, a minha avaliação neste 

momento, e nada do que aqui foi dito, alterou, é que nada de fundamental vai 

acontecer, entre este momento e outro momento posterior, que altere as 

condições em que podemos votar esta Proposta.  ---------------------------------------  

Portanto, na minha opinião, o adiamento seria um ato inútil. E essa avaliação 

também tenho o direito de a fazer. Tal como noutros momentos, mesmo tendo 

uma forte convicção, de que há todas as condições para votar, tenho acolhido 

as dúvidas e as propostas dos senhores Vereadores das bancadas da 

oposição, para que o assunto, não seja, imediatamente, votado. Aliás, isto 

acontece muito frequentemente. ---------------------------------------------------------------  

Portanto, senhora Vereadora, repito, acho essa observação de uma profunda 

injustiça. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhora Vereadora, a senhora, na sua declaração de voto, fez uma 

observação em relação à condução dos trabalhos. Se calhar, devia de ter feito 

uma interpelação à mesa. A figura regimental que usou, talvez tenha sido 

errada. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora fez uma observação sobre a condução dos trabalhos. 

Então, era o que mais faltava, que quem conduz os trabalhos não pudesse dar 

a sua opinião sobre essa observação. Isso é que não é muito democrático. É a 

senhora Vereadora poder fazer essa observação, em relação à forma como eu 
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estou a conduzir os trabalhos, e eu não poder justificar-me perante essa sua 

observação. Nem lhe fica bem, senhora Vereadora. -------------------------------------  

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

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

PONTO DEZ - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 222/2018 - SUBSCRITA 

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

DE CADUCIDADE DO ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO Nº 08/2006; 

- A HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA; - A ESTIMATIVA 

ORÇAMENTAL E A EXECUÇÃO COERCIVA DAS OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO; ACIONAR A CAUÇÃO ----------------------------------------------------  

(PROC. N.º 41.111/LA/L/PE - OBRIVERCA-CONSTRUÇÃO E PROJECTOS, 

S.A.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O teor das informações dos serviços municipais a fls 1500 a 1502 e o 

despacho do Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística 

a fl. 1507; -----------------------------------------------------------------------------------------  

B. Relativamente à urbanização a que respeita o alvará de loteamento 08/2006, 

em Vila de Rei, em Bucelas, o prazo para a conclusão das obras de 

urbanização, nos termos das condições da licença, e vencidas já as 

prorrogações e extensões excecionais, terminou em 27 de outubro de 2011;  

C. As sucessivas notificações à titular do alvará de loteamento para concluir as 

obras de urbanização a partir dessa data e as diferentes oportunidades 

concedidas à titular para o efeito; ----------------------------------------------------------  

D. Se encontram apurados todos os trabalhos em falta relativos às obras de 

urbanização e a consequente estimativa orçamental; --------------------------------  

E. As notificações ao Administrador da Insolvência da empresa titular, para se 

pronunciar sobre a intenção de declaração de caducidade do alvará, e de 

realização coerciva das obras em falta por parte do Município, bem como do 

valor das mesmas, sem que aquele se tenha pronunciado; ------------------------  

F. O parecer favorável da Junta de Freguesia de Bucelas, a fl. 1509. --------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal delibere, relativamente ao alvará de licença 

loteamento e de obras de urbanização nº. 08/2006, de 22 de setembro de 

2006, na localidade de Vila de Rei, freguesia de Bucelas, e face à pretensão 

instruída no processo 41.111/LA/L/PE, em nome de Obriverca – Construções e 

Projetos, S.A.  ao abrigo do disposto nos artigos 71.º e 84.º do RJUE (Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação), estabelecido pelo Decreto – Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na atual redação: --------------------------------------------  

1. Aprovar a declaração de caducidade da licença de loteamento e obras de 

urbanização do alvará 08/2006; ------------------------------------------------------------  

2. Homologar o auto de vistoria a fls. 1377 a 1388 e aprovar a estimativa 

orçamental, a fls. 1491 a 1495, no valor de 181.207,59€ (cento e oitenta e 

um mil, duzentos e sete euros e cinquenta e nove cêntimos) relativa às 

obras de urbanização em falta;  ------------------------------------------------------------  

3. Proceder à execução coerciva das obras de urbanização em falta, de acordo 

com os trabalhos identificados e nos termos da estimativa orçamental; --------  

4. Acionar a caução existente no âmbito da garantia bancária n.º 328712 de 10 

de agosto de 2006 do Banco Espírito Santo, com valor atual de 177.747,88€ 

(cento e setenta e sete mil setecentos e quarenta e sete euros e oitenta e 

oito cêntimos). (…)” ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, este ponto tem a 

ver com a Urbanização dos Cerejais, em Vila de Rei, na qual, o promotor, não 

realizou as obras a que estava obrigado, no espaço público. -------------------------  

A avaliação das obras necessárias, que foi sendo feita e a aferição orçamental 

do seu custo, levou à conclusão que, neste momento, o custo das obras, é 

superior ao valor da caução. Portanto, o que se propõe para defesa do 

interesse público, apesar do valor remanescente não ser muito elevado, mas 

isso não é muito relevante para o processo, é que se acione a garantia e se 

declare a intenção de executar coercivamente as obras, e que, em simultâneo, 
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se declare a caducidade do alvará, para que o promotor seja obrigado, na 

retoma do seu processo urbanístico, a suprir o valor que falta, em relação às 

obras a realizar, relativamente ao valor da caução. --------------------------------------  

É este o conteúdo desta Proposta. ------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, o senhor já 

respondeu, na explicação prévia que fez, à questão que eu ia colocar. No 

entanto, reafirmo a questão. O valor da caução, ou seja, a execução coerciva 

das obras, através do levantamento da caução, não cobre, totalmente, as obras 

necessárias. Mas nesse cálculo orçamental das obras necessárias, estão 

incluídos os acessos e a rotunda que, segundo o processo, é responsabilidade 

do IP- Infraestruturas de Portugal?------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, a informação de que 

disponho, é que essa rotunda se baseava num pressuposto da existência de 

uma via que a IP- Infraestruturas de Portugal, entretanto, abandonou que, 

neste momento, já não se verifica. Portanto, não se fará da mesma forma. ------  

De momento, não consigo detalhar essa matéria mais em pormenor, mas a 

inexistência da rotunda nesse local, implicará um acerto na via e no passeio, 

que também está contabilizado nestas obras que são necessárias fazer. ---------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, então, quer dizer, 

que ainda não há nenhuma decisão definitiva, sobre se se faz, ou não, a 

rotunda, ou qual é a alternativa à rotunda. Correto? -------------------------------------  

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, a informação que tenho 

é que, neste momento, a rotunda não se considera uma necessidade. ------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Mas se se vier a considerar, tem que 

ser a custas do Município e terá que vir a reunião de Câmara. Certo? -------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, não tenho essa 

informação em relação a essa via. Mas o que lhe posso dizer é que a via que 

circundava por aquela zona de Bucelas e que iria “encaixar” nesta rotunda, foi 
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abandonada pela IP- Infraestruturas de Portugal. Aliás, esta situação já é 

bastante antiga. ------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, essa questão não está aqui considerada, mas implica outro tipo de 

trabalhos, porque o desenho estava preparado para a rotunda e agora, não 

havendo rotunda, tem que ser corrigido. ----------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, começo por 

relevar a importância da conclusão desta urbanização em Bucelas, quer em 

termos de património, quer em termos da população, uma vez que este 

investimento, promete a fixação de mais população naquela zona rural. ----------  

Um aspeto que já foi ligeiramente aflorado pela bancada do Partido Social 

Democrata, a questão do diferencial, parece-nos, também, pouco significativo. 

Reportava-se, também, um pouco, à questão da rotunda, e, para quem 

conhece aquela estrada, e independentemente de ser do IP- Infraestruturas de 

Portugal, a importância que tem para aquela zona.  -------------------------------------  

É que as rotundas têm algumas funções. Não só a de regular o trânsito, mas, 

também, de reduzir a velocidade dos automobilistas. E, ali, parece justificar-se, 

que a Câmara defenda, junto desta entidade, a necessidade de uma redução 

que não basta, apenas, os sinais. -------------------------------------------------------------  

Uma segunda questão, prende-se com o que verificámos no histórico, 

nomeadamente, com o facto do alvará ter caducado. É imperativo que isto 

aconteça, porque isto não aconteceu em situações anteriores. ----------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, isso acontece aqui, 

porque o valor estimado das obras é superior ao valor da caução. É essa a 

razão. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto às outras questões, irei dar a palavra ao senhor Diretor do 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, para responder a essas 

questões. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETO LUÍS CARVALHO: Relativamente à rotunda, a 

sua execução, não era obrigação do promotor e, neste momento, ela foi 
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deslocalizada para a outra posição, pelo que não interfere com esta 

urbanização. Portanto, o valor não está em causa porque não era da sua 

responsabilidade e a sua alocação é noutra posição. -----------------------------------  

Relativamente à caducidade do alvará, o que se passa aqui é que, de facto, e 

em situações semelhantes, nós não temos tido essa prática, porque não 

consideramos que a declaração de caducidade tenha interesse público. 

Contudo, neste caso, porque o valor, num montante de cerca de três mil e 

quinhentos euros, extravasa o valor da caução existente, e a declaração de 

caducidade, é uma garantia e uma defesa para o Município, de que tem mais 

um instrumento para depois poder ser ressarcido desse valor que está para 

além do valor da caução. Ou seja, podemos condicionar a transação comercial 

dos lotes, ou o licenciamento dos lotes que estão por executar, nos termos de 

sermos ressarcidos previamente desse valor que não está previsto na caução.  

Estando o assunto resolvido, a caducidade é levantada e o processo 

desenvolve-se de forma natural. ---------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, em relação a este 

processo, apenas colocar duas questões. Uma sobre este ponto que o senhor 

Vereador António Marcelino referiu, porque, na verdade, ao caminharmos para 

isto, temos que fazer antes a posse administrativa do terreno.  ----------------------  

E sobre isto, a Lei diz que a posse administrativa de um imóvel, com vista à 

realização de obras, indispensáveis à sua segurança, quando o proprietário, ou 

se recusa ou não responde a fazer, só podem ter lugar, quando, previamente, o 

prédio tenha sido objeto de vistoria, e penso que foi, há um Auto de Vistoria, o 

proprietário possa nela ter tido intervenção, penso que terá sido notificado para 

isso, também, tenham sido identificadas as obras que se impõem fazer, e 

penso que isso também foi feito, tenha sido obtido um orçamento para elas e o 

proprietário tenha sido notificado deste.  ----------------------------------------------------  

Era em relação a esta última parte, que eu queria perguntar, se o proprietário, 

que, aparentemente, está em insolvência, foi notificado do valor orçamentado 

para estas obras. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, foi e está no processo. --  
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O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, em relação ao 

orçamento? Especificamente? -----------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Sim. ---------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Muito bem. ------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente era mesmo 

isso. Aliás, trata-se do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. O que 

nós estranhámos, foi o facto de ser acionado este mecanismo agora, e não o 

ter sido anteriormente. Nunca o correlacionámos com o diferencial que existia 

entre aquilo que era a caução, mas é imperativo legal, independentemente, 

penso eu, dos valores serem diferentes. ----------------------------------------------------  

Até porque, depois, a parte da execução da obra, reporta-se, mais à frente, 

com o mesmo normativo. Mas, mais do que isso, o tramite foi cumprido agora e 

não o foi anteriormente. Esta posse administrativa, advém do facto de, mais 

tarde, podermos assumir a execução coerciva. -------------------------------------------  

Um aspeto que se prende um pouco com os moradores, é que aquele espaço, 

efetivamente, carece de uma intervenção rápida, uma vez que o espaço está 

muito degradado. Bastante degradado, aliás, em alguns aspetos.  ------------------  

Outra questão, prende-se, também, com alguns lotes, do qual é proprietária a 

própria entidade que é responsável pela urbanização. Assim, gostaria de saber, 

qual é a situação em que fica este proprietário que está na posse desses lotes? 

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, esta caducidade do 

alvará, não afeta os proprietários das casas que já foram transacionadas. 

Portanto, têm a sua situação regularizada. -------------------------------------------------  

Naturalmente, vai obrigar, para futuras transações, a que seja retomado o 

processo de alvará e é nesse contexto que nós procuraremos que a Câmara 

seja ressarcida do valor em falta. É esse o objetivo desta matéria. ------------------  

Portanto, senhor Vereador, o que eu queria salientar, é que estes são bons 

problemas que nós aqui temos. Porque, até há poucos anos atrás, não haviam 

processos de execução de garantias bancárias. As urbanizações eram feitas, 
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eram vendidas com maquetas muito bonitas, com fotografias excelentes e, 

depois, numa parte significativa dos casos, os promotores vendiam as casas e, 

depois de terem o dinheiro da venda dessas casas, não terminavam os 

arranjos exteriores e um conjunto de infraestruturas, que também estiveram na 

base do preço que cobraram às pessoas que compraram as casas. ---------------  

De tal maneira esta prática não existia no Município, que nem havia rúbrica no 

Orçamento para a execução de cauções. ---------------------------------------------------  

Isso, hoje, felizmente, é uma prática habitual, que é complexa, morosa, que 

enfrenta resistências, que, por vezes, também tem resistência da parte das 

instituições bancárias, apesar de não terem legitimidade para obstar ao 

acionamento das garantias, mas é um caminho que procura corresponder às 

expectativas das pessoas que compram as suas casas, com um determinado 

pressuposto, e que depois não o veem cumprido. E esta é a forma de o fazer 

cumprir e penso que, com toda a complexidade, morosidade e dificuldade 

destes processos, estamos a defender o interesse público e o interesse das 

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

E eu queria salientar isso, porque, independentemente das legitimas questões 

que são colocadas em relação ao processo, e cada um tem as suas 

complexidades, o panorama de fundo, não pode ser esquecido. É que agora, o 

Município de Loures intervém, para que os promotores que não cumprem as 

suas obrigações para com o Município e as pessoas a quem vendem as suas 

casas, sejam obrigados a cumprir ou que haja mecanismos para executar estas 

obras. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, apesar de esta não ser a 

minha área, gostaria de dizer o seguinte: esta urbanização, teve uma emissão 

do alvará de loteamento e obras de urbanização. Isto de que estamos a falar 

de, eventualmente, suspender o alvará, numa reunião de câmara realizada no 

dia oito de junho de dois mil e seis, foram emitidos o alvará de loteamento e as 

respetivas obras de urbanização. -------------------------------------------------------------  

Depois, a trinta e um de outubro de dois mil e sete, houve uma homologação 

do Auto de Vistoria, para efeitos de licenciamento da construção da 

Urbanização dos Cerejais. Ou seja, foi-se lá verificar, se estava tudo em 
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conformidade. E pelos vistos estava. E estava, porque, depois, foi trazido, aqui, 

à reunião de Câmara, no dia cinco de março de dois mil e oito, uma redução da 

garantia bancária, o que significa que já não era preciso ter lá tanto dinheiro, 

porque já estava praticamente tudo feito. ---------------------------------------------------  

Afinal, agora, descobre-se, que há aqui uma série de coisas em falta. E eu 

gostava de perceber o que é que se passou aqui. ---------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Vice-Presidente, as 

cauções existem para isso mesmo, vão sendo disponibilizadas à medida que a 

Câmara acompanha a obra. E à medida que as obras vão evoluindo, vão-se 

disponibilizando os montantes percentuais, com base naquilo que está 

contratualizado. Isso, que eu saiba, já acontece há mais de vinte anos. -----------  

Não estamos a pôr aqui em causa a importância da obra ou a sua relevância 

para Bucelas. É apenas um esclarecimento, porque não percebi, em que é que 

consiste esta entrega oficiosa do alvará. ----------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, é, apenas, o 

cumprimento de uma formalidade. ------------------------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DA SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA -----------------------------------------------  

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

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

PONTO ONZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 223/2018 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAR O INDEFERIMENTO 

DA PRETENSÃO RELATIVA À OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE 

LICENCIAMENTO DE LOTEAMENTO, PARA USO HABITACIONAL --------------  

(PROC. N.º 53.748/LA/L/OR – GRACINDA GAMEIRO MARQUES E OUTRO) --  

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

“Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------  
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A. O teor das informações dos serviços municipais a fls. 643 a 647, 660, 661 e 

663 e o despacho do Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), a fl. 664; --------------------------------------------------------------  

B. Na sequência da comunicação da apreciação da pretensão de loteamento, 

datada de 6 de dezembro de 2016, que impunha correções à proposta 

apresentada, e apesar das sucessivas prorrogações de prazo para que a 

requerente se pronunciasse sobre aquelas, não ocorreu até ao presente 

qualquer passo de pronunciamento ou junção de novos elementos 

retificativos; --------------------------------------------------------------------------------------  

C. Independentemente da capacidade de promoção de loteamento para a área 

em questão em respeito pelo Plano Diretor Municipal e demais normas 

regulamentares vigentes, não é possível manter o presente processo de 

loteamento sem conclusão deliberativa nos termos do artigo 23.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE). -----------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, relativamente  à operação urbanística de 

licenciamento de loteamento, para uso habitacional, que incide sobre parcela 

de terreno urbano com 3.500,00 m2, sita no Bº do Cativo, em Santa Iria de 

Azóia, na União de freguesias de Stª Iria de Azóia, S. João da Talha e 

Bobadela, instruída no processo 53.748/LA/L/OR, em nome de Gracinda 

Gameiro Marques e Outro,  nos termos do n.º 1 do artigo 5.º e do artigo 23.º, e 

ao abrigo do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 24º do RJUE (Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na atual redação, indeferir a pretensão, na medida 

em que a mesma: ----------------------------------------------------------------------------------  

1. Incumpre o Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, no que respeita às 

condições de acessibilidade dos espaços públicos preconizados, conforme 

assinalado no despacho do Diretor do DPGU; -----------------------------------------  

2. Incumpre o artigo 10.º do Regulamento Municipal de Edificação e 

Urbanização (RMEU) de Loures, no que respeita à permeabilidade dos 

logradouros dos lotes preconizados; ------------------------------------------------------  
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3. Mantém disposições equívocas e contraditórias relativamente à capacidade 

de edificação dos lotes, bem como à resolução construtiva dos acessos 

viários a estes. (…)” ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a seguinte intervenção: --------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, trata-se de uma 

pretensão que não correspondeu com os elementos necessários para que 

possa ser viabilizado. Portanto, o que se propõe, é o seu indeferimento, mas 

que, naturalmente, pode ser retomado, desde que, depois, no processo, 

cumpra. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DA SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA -----------------------------------------------  

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

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

PONTO DOZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 224/2018 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR, A ISENÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DA TOTALIDADE DOS LUGARES DE ESTACIONAMENTO 

EXIGÍVEIS POR VIA DO PDM -----------------------------------------------------------------  

(PROC. Nº. 64.211/LA/E/OR – ANTONIO JORGE FURTADO ALVES DA 

SILVA) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O teor da informação dos serviços municipais a fls. 145, 145-a e 146 e o 

despacho do Sr. Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, a fl. 147; --------------------------------------------------------------------------  

B. Se trata de obra de alteração com ampliação em 265,20 m2 de área de 

construção, de onde resulta mais um piso para uso habitacional constituído 

por 2 fogos. Acresce à ampliação a subdivisão de um fogo pré-existente, 
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proporcionando na globalidade das obras a realizar a concretização de 4 

fogos de habitação mais serviços; ---------------------------------------------------------  

 O uso e acréscimo de um piso é permitido à luz do previsto no Plano Diretor 

Municipal (PDM), face à localização em solo urbano, consolidado 

habitacional de nível I; ------------------------------------------------------------------------  

C. O conjunto dos usos previstos, são apropriados ao território e respondem a 

necessidades identificadas;  -----------------------------------------------------------------  

D. A concretização do estacionamento público exigido não é viável, já que a 

operação urbanística é concretizada à face de via pública existente sem criar 

novos arruamentos, nem é adequado a alteração do perfil do arruamento 

existente; -----------------------------------------------------------------------------------------  

E. O parecer favorável da União de Freguesias de Moscavide e Portela, a 

folhas 138. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, relativamente ao processo 64.211/LA/E/OR, 

em nome de António Jorge Furtado Alves da Silva, sita na Rua Particular à 

Praceta da R. Francisco M. Beato, na localidade de Moscavide, União de 

Freguesias de Moscavide e Portela, ao abrigo da exceção prevista nos termos 

do n.º 3 do artigo 150.º do Regulamento do PDM, conjugado com o n.º 6 do 

artigo 33.º do Regulamento Municipal do Edificado Urbano, aprovar: --------------  

− A isenção do cumprimento da totalidade dos lugares de estacionamento 

exigíveis por via do PDM, designadamente 8 (oito) lugares de 

estacionamento, designadamente 6 (seis) privados e 2 (dois) públicos. (…)” -  

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

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DA SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ---------------------------------  

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

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

PONTO TREZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 225/2018 - SUBSCRITA 

PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR: - O PROJETO DE 

ARQUITETURA E ESPECIALIDADES REVISTO; - O INÍCIO, TIPO E PEÇAS 
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DO PROCEDIMENTO; - A DESIGNAÇÃO DO JÚRI E A DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS PARA CONDUÇÃO DO PROCEDIMENTO; - A 

APROVAÇÃO DO ANÚNCIO DO CONCURSO - RELATIVA À EMPREITADA 

DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DO JARDIM DE INFÂNCIA 

DA ESCOLA BÁSICA DA PORTELA ---------------------------------------------------------  

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

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

A. Que da revisão do projeto resultaram alterações de acordo com a inf. nº 

05/DEP/SB ---------------------------------------------------------------------------------------  

B. Que as peças do procedimento de formação de contrato de empreitada 

“ESCOLA BÁSICA DA PORTELA- REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO 

EDIFÍCIO DE JARDIM DE INFÂNCIA”, se encontram concluídas e 

devidamente instruídas nos termos e para os efeitos do artigo 40.º do 

Código dos Contratos Públicos (CCP) ----------------------------------------------------  

C. O expresso no conteúdo da informação n.º 188/DEC/MD, de 2018.04.30. ----  

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

Que a Câmara Municipal delibere:  -----------------------------------------------------------  

1. A Aprovação do projeto de arquitetura e especialidades revisto. -----------------  

2. A abertura de procedimento por Concurso Público ao abrigo da alínea b), do 

artigo 19.º do CCP pelo preço base de 1.056.736,64€ (um milhão e 

cinquenta e seis mil setecentos e trinta e seis euros e sessenta e quatro 

cêntimos) sem IVA; ----------------------------------------------------------------------------  

3. A aprovação do Programa de Concurso e os seguintes critérios de seleção 

da proposta economicamente mais vantajosa: -----------------------------------------  

 

A) PP - Preço da proposta 30 % 

B) PT – Plano de Trabalhos 30 % 

C) PE- Prazo de execução 40 % 

4. A aprovação do Caderno de encargos; --------------------------------------------------  

5. A aprovação da Composição do júri: ------------------------------------------------------  

Presidente Carla Monteiro, Eng.ª Civil 

1.º vogal efetivo Manuel Domingos, Eng.º Civil 
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2.º vogal efetivo Vanda Rodrigues, Eng.ª Civil 

1.º suplente Paulo Bravo, Eng.º Civil 

2.º suplente Fátima Sil, Eng.ª Civil 

6. A aprovação do anúncio do concurso e autorização para a sua publicação 

eletrónica do no sítio do Diário da República; ------------------------------------------  

7. A delegação de competências no júri para condução do procedimento, 

incluindo a prestação de esclarecimentos e audiência prévia escrita aos 

interessados. (…)”------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, dizer que esta Proposta que se 

traz hoje a deliberação da Câmara, que vem na sequência de uma anterior 

abordagem, já realizada em maio de dois mil e dezassete e que foi, aliás, 

aprovada por unanimidade, que é um projeto de execução referente à 

remodelação e ampliação do edifício do jardim de infância da escola básica da 

Portela, que é muito mais do que aquilo que a titulatura indica. ----------------------  

Estamos a falar da valorização do espaço escolar, nomeadamente, da 

ampliação das infraestruturas de apoio, da cozinha e refeitório, a integração de 

uma sala de jardim de infância que, atualmente, funciona num monobloco 

dentro de um edifício de alvenaria, a remodelação das salas de jardim de 

infância atualmente em funções, melhorando bastante as condições em que 

elas funcionam, a criação de uma sala de unidade multideficiência, a 

requalificação geral do edifício, a nível térmico, com a substituição da 

caixilharia e do isolamento exterior e, também, a requalificação de paredes 

interiores, pavimentos e tetos, bem como a criação de um telheiro que vai 

aumentar a área coberta em duzentos metros quadrados. -----------------------------  

Portanto, o que se traz hoje a deliberação da Câmara é o projeto de arquitetura 

de especialidades já revisto, conforme é obrigatório, para um investimento 

desta dimensão, superior a um milhão de euros. Ou seja, estamos a falar 
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daquela que vai ser a maior intervenção em edifício escolar, a iniciar este ano e 

a desenvolver no próximo ano civil e letivo. ------------------------------------------------  

Trazem-se aqui, também, os critérios de seleção para as propostas 

concorrentes, o caderno de encargos, a composição do júri e as delegações e 

competências do júri. -----------------------------------------------------------------------------  

Como eu já referi, trata-se de uma obra de grande dimensão, que terá um 

prazo de execução previsto de trezentos dias seguidos, o que equivale a dez 

meses, ou seja, durante todo o ano letivo. Mas aquilo que está em causa é, de 

facto, uma melhoria muito significativa das condições de ensino e 

aprendizagem, nesta importante escola situada na União das Freguesias de 

Moscavide e Portela, e que, há muito, carecia de uma intervenção profunda, 

que só se poderá fazer em tão largo espaço de tempo, dada a dimensão 

daquilo que está, neste momento, em causa. ----------------------------------------------  

Creio que o processo está, perfeitamente, claro, no entanto, se os senhores 

Vereadores quiserem colocar alguma questão, temos presente a senhora 

presidente do júri e os técnicos que colaboraram neste processo. ------------------  

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

O VEREADOR. SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, ao olharmos para 

esta Proposta, e, obviamente, não está em causa a bondade da mesma, com a 

qual, aliás, estamos de acordo, tive um “dejà vu”. Quando um dos critérios de 

seleção, que é o prazo de execução da obra, vale quarenta por cento, senhor 

Presidente … ----------------------------------------------------------------------------------------  

Tivemos algumas discussões no anterior mandato, e tínhamos chegado à 

conclusão que, numa obra com a duração de trezentos dias, que até achamos 

razoável, depois valoramos quarenta por cento do prazo de execução. Não me 

recordo de termos tido aqui uma obra com uma valorização para este critério 

tão elevada.------------------------------------------------------------------------------------------  

Compreendemos que o prazo de execução da obra é importante. Mas é mais 

importante que o preço? Isto é, de facto, uma situação, para a qual gostávamos 

de ter uma explicação objetiva e concreta, da razão desse critério ter esta 

valorização. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, relativamente a este 

ponto, uma primeira questão, mais uma vez colateral à aprovação, mas 

gostava de saber, onde é que vai ficar a funcionar a escola? Ou seja, onde é 

que as crianças vão ficar durante o período em que vai decorrer esta obra? -----  

A segunda questão, e pegando na intervenção do senhor Vereador Nuno 

Botelho, subscrevermos da mesma preocupação. Aliás, acho que já no 

passado, “ficámos escaldados”, perdoem-me a expressão, com a valorização 

deste critério do prazo de execução da obra. ----------------------------------------------  

Bem sabemos que queremos que a obra esteja concluída no início do próximo 

ano letivo, dois mil e dezanove/dois mil e vinte, deve ser esse o objetivo dos 

trezentos dias, de qualquer maneira, do nosso ponto de vista, em relação à 

questão do plano de trabalhos, não somos a favor, e já várias vezes aqui o 

dissemos, que a questão nem sempre deve ser vista pelo melhor preço, mas 

sim a questão do plano de trabalhos a executar, por forma a que este prazo 

dos trezentos dias, pudesse ser cumprido. -------------------------------------------------  

Tentar fazer uma distribuição mais equitativa das percentagens dos critérios de 

seleção, do nosso ponto de vista, poderia ter sido aqui algo a ponderar, tendo 

em linha de conta as elações que também deveremos retirar dos processos 

anteriores, nomeadamente, daquele que já foi aqui citado e que todos nós 

tivemos a oportunidade de perceber. ---------------------------------------------------------  

Bem sabemos que também houve uma circunstância adversa por parte do 

empreiteiro, de qualquer maneira, era este o fator que estava majorado, 

quando fizemos a seleção. ----------------------------------------------------------------------  

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Dizer que, em relação à questão colocada pelo 

senhor Vereador Nuno Botelho, relativamente ao prazo de execução ser de 

quarenta por cento, a explicação é que nós optámos por um prazo de execução 

que se adeque, exatamente, a este objetivo central que a senhora Vereadora 

Sónia Paixão acabou agora de enunciar. ---------------------------------------------------  

Ou seja, estamos a falar de dez meses para realizar esta obra, o que equivale 

a um ano letivo inteiro. E entendemos que, do ponto de vista dos critérios de 

seleção, por parte do júri, devemos criar critérios que sejam incentivadores, 

exatamente, de causar o menor prejuízo possível. ---------------------------------------  
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Acho que é muito difícil, de facto, as crianças suportarem um ano letivo inteiro 

e mais parte de outro, não funcionando nas instalações em que deveriam 

funcionar. Portanto, acho que devíamos evitar, até ao limite, essa situação, e 

isso significa incentivar, através de uma valorização maior, do prazo de 

execução. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão do preço, todos estamos recordados das consequências 

gravosas que podem ter nalguns casos. Desde logo, porque a questão preço, 

tem tido, nos últimos meses, como todos nós sabemos, uma repercussão no 

que tem que ver com as obras públicas, que é de todos conhecida. Ou seja, 

são mais que muitos, os casos de concursos públicos que têm ficado desertos, 

exatamente, por estarmos numa fase de reajustamento do mercado, em 

relação à questão dos preços. E eu acho que o que nenhum de nós, quereria 

ter era uma circunstância, em que o preço fosse anormalmente baixo e que 

criasse aqui uma situação de maior dificuldade, na gestão deste problema. -----  

Aquilo que, para nós, é importante, é garantir que há a menor perturbação 

possível, durante a execução da obra, que, como todos já vimos, tem um prazo 

de execução longo. E são trezentos dias, porque, conforme foi explicado, a 

propósito da situação do Caneiro de Sacavém, que tivemos a ocasião de 

debater aqui, em anterior reunião, há modelos matemáticos que se aplicam à 

realização das obras, em função da complexidade dos trabalhos e que 

apontam para determinados prazos. E no caso concreto, aquilo que apontou, 

foi para um prazo de duração que é nesta ordem de grandeza. ----------------------  

Em relação à outra questão que foi aqui colocada, nomeadamente, o local 

onde funcionará a escola, durante o período da realização da obra, dizer que 

as salas que vão estar sujeitas à intervenção, em termos de obras de 

construção civil, vão ser substituídas por monoblocos, que vão ser instalados 

dentro do recinto escolar, cuja zona de obra será devidamente isolada da zona 

letiva, criando uma barreira física, para não ser transposta por ninguém, porque 

nós vamos ter que fazer as obras, obviamente, durante o ano letivo, mas 

haverá condições para um acesso isolado para pessoal, maquinaria e para os 

alunos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Isso está devidamente salvaguardado, tem vindo a ser estudado pelos técnicos 

do Departamento de Obras Municipais e há condições para assegurar que 

todos os intervenientes neste processo, tenham a maior segurança. ---------------  

Dizer, ainda, que, para além das salas de aulas, também estamos a falar dos 

equipamentos complementares, nomeadamente, no que tem que ver com o 

serviço de refeições, que terão, também, um espaço para poderem ser 

servidas neste espaço. ---------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR. SR. NUNO BOTELHO: Senhor Vice-Presidente, agradeço os 

esclarecimentos. No entanto, eles só nos dão mais razão. Senhor Vice-

Presidente, se o senhor acha, e muito bem, que as crianças não podem estar 

mal colocadas, que têm que ter o seu local de aulas e o seu recreio, e que as 

obras não podem durar mais tempo que um ano letivo, e concordamos todos 

consigo, porque é que o senhor coloca este critério? Então, este critério, não 

era necessário existir. Era dizer que eram trezentos dias. -----------------------------  

Se o concorrente que ganhar, fizer a obra em menos tempo, muito bem. Mas 

se fizer em mais, estamos cá para, depois, aprovar as devidas penalizações. ---  

Senhor Vice-Presidente, o seu argumentário, é, exatamente, contrário, ao que 

propõe. O seu argumentário é que não devemos apresentar este requisito no 

concurso. Era só o preço e o plano de trabalhos. -----------------------------------------  

Senhor Vice-Presidente, deixe-me que lhe diga, que é muito difícil, uma 

empresa faturar cerca de cem mil euros por mês, em obras e acabamentos. É 

mesmo muito difícil. Vamos ver se os trezentos dias são adequados ou não. Na 

nossa opinião, é um prazo razoável, contudo, está no limite. -------------------------  

Senhor Vice-Presidente, repito, na nossa opinião, o que fazia sentido, era não 

apresentarmos, sequer, este critério. Era dizer-se trezentos dias. Ponto. ---------  

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Senhor Vereador, aquilo que o concurso prevê, é 

que sejam trezentos dias seguidos. Dez meses, é o prazo máximo de execução 

e os concorrentes podem fazer propostas abaixo desse número de dias. ---------  

O que não é admissível, é que sejam abaixo de duzentos e setenta dias, 

porque se entende que é, tecnicamente, impossível, realizar uma obra desta 

complexidade, em menos de duzentos e setenta dias. É um critério técnico e 
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não político, como compreenderá, e está escrito, como o senhor Vereador teve 

a oportunidade de verificar. ---------------------------------------------------------------------  

Ou seja, se aparecer um concorrente que diga que faz em menos tempo e que 

cumpre um plano de execução de qualidade e dentro do prazo de execução e 

do critério preço, naturalmente, que a sua proposta será, seguramente, bem 

cotada, porque está a cumprir aquilo que nós procuramos incentivar, que é a 

qualidade, um preço que seja aceitável, mas que não seja aquilo que nos 

orienta, em exclusivo, para não termos as surpresas que tivemos em outros 

locais, quando se fez tentativas de entender que o preço devia ser a questão 

essencial, a assegurar por parte do Município. E muito discutimos isso, aqui, no 

mandato passado.  --------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, aquilo que, para nós, é essencial, a assegurar por parte do Município, 

e muito discutimos isso aqui no mandato passado, é a qualidade de execução, 

a rapidez que nos assegure que as coisas são bem feitas, o mais rápido 

possível e a um preço que seja acessível. --------------------------------------------------  

É isso que está aqui, entendendo que estes não são os critérios de adjudicação 

mais adequados, mas em qualquer momento podemos mudar, porque é essa, 

exatamente, a função da Câmara. É poder discutir e, eventualmente, poder 

alterar. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR. SR. NUNO BOTELHO: Senhor Vice-Presidente, cada vez que 

o senhor encurta em um dia, a obra, e evidentemente que as propostas vão ser 

mais baixas do que o que está proposto, mais difícil é de faturar e mais difícil é 

de cumprir os prazos. Portanto, aqui, o prazo de quarenta por cento para a 

valorização do prazo de execução, é, desculpe-me o termo, absurdo. Senhor 

Vice-Presidente, o único adjetivo que é possível aplicar aqui, repito, é, 

claramente, absurdo. ------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Gostava de perguntar ao senhor Vereador Nuno 

Botelho, qual é o critério, quais são as percentagens alternativas, que propõe, 

para eu perceber? ---------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR. SR. NUNO BOTELHO: Senhor Vice-Presidente, cinquenta por 

cento para o plano de trabalhos. Quarenta por cento para o preço da proposta 

e dez por cento para o prazo de execução, com um limite mínimo de duzentos 

e setenta dias. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO CATORZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 226/2018- 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO CINETEATRO DE LOURES À 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

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

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

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

A. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures, com o                     

NIF 501 064 770, solicitou a utilização do Cineteatro de Loures, no dia 24 de 

março de 2018, entre as 14h30 e as 18h00, para a realização de ensaio e 

audição final de período letivo da 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 euro/hora ao fim-de-semana; -------------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração de três horas e trinta minutos, correspondendo a 

um valor total a pagamento de 22,75€ (vinte e dois euros e setenta e cinco 

cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor; ------------------------------------------  

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 nº 1 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 
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respetiva utilização, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Loures, no valor total 22,75€ (vinte e dois euros e setenta e cinco cêntimos), 

IVA incluído à taxa legal em vigor. (…)” -----------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO QUINZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 227/2018 - 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E AMIZADE, AO 

TAEKWONDO CLUBE DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS -----------------  

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

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

A. O Taekwondo Clube de Santo António dos Cavaleiros, com o NIF 505 258 

030, solicitou a cedência do Ginásio do Pavilhão Paz e Amizade, no dia 17 

de março de 2018, entre as 14h00 e as 18H00, para a realização da Ação de 

Formação de Juízes de Técnica (Taekwondo); ----------------------------------------  

B.  A ocupação do Pavilhão Paz e Amizade pressupõe o pagamento, por hora, 

de 9,22€ (nove euros e vinte e dois cêntimos), sem IVA incluído;  ---------------  

C. A ocupação teve a duração de quatro horas, no valor total de 45,36€ 

(quarenta e cinco euros e trinta e seis cêntimos), com IVA incluído à taxa 

legal em vigor; -----------------------------------------------------------------------------------  

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 do artigo 12º do 

Regulamento de Cedência e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, em 

conjunção com a al. u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, na sua redação atual, a isenção do pagamento pela respetiva 

utilização, ao Taekwondo Clube de Santo António dos Cavaleiros, no valor total 

de 45,36€ (quarenta e cinco euros e trinta e seis cêntimos), com IVA incluído à 

taxa legal em vigor. (…)” -------------------------------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO DEZASSEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 228/2018 - 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E AMIZADE, À 

AKS - ASSOCIAÇÃO DE KARATÉ SHOTO ------------------------------------------------  

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

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

A. A AKS - Associação de Karaté Shoto, com o NIF 504 831 178, realizou nos 

dias 26 de novembro de 2017 e 18 de fevereiro de 2018, entre as 9H00 e as 

19H00, Estágios de Karaté, no Pavilhão Paz e Amizade; ---------------------------  

B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade prevê o pagamento por hora, ao fim 

de semana, de 10,53€ (dez euros e cinquenta e três cêntimos), sem IVA 

incluído; -------------------------------------------------------------------------------------------  

C. A utilização teve a duração de 10 horas em cada dia, correspondendo a um 

valor a pagamento de 129,52€ (cento e vinte nove euros e cinquenta e dois 

cêntimos) por dia, perfazendo um total de 259,04€ (duzentos e cinquenta e 

nove euros e quatro cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor; --------------  

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 do artigo 12º do 

Regulamento de Utilização do Pavilhão Paz e Amizade em conjugação com a 

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 isenção do pagamento pela respetiva utilização, à 

Associação de Karaté Shoto, no valor total de 259,04€ (duzentos e cinquenta e 

nove euros e quatro cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. (…)” -----------  

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

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

POR UNANIMIDADE -----------------------------------------------------------------------------  
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  PONTO DEZASSETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 229/2018 - 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR AS MINUTAS 

DOS ACORDOS DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO 

DE LOURES E OS AGENTES MUSICAIS DO CONCELHO --------------------------  

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

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

A. Ao Município de Loures incumbem, entre outras, atribuições no domínio da 

cultura, nomeadamente no que concerne ao apoio a atividades culturais; -----  

B. É objetivo do Município o aumento da oferta de atividades que, pelos meios 

adequados, potenciem a melhoria de qualidade de vida das populações; -----  

C. Os agentes musicais existentes no Município assumem um papel relevante 

na vida cultural do Concelho, proporcionando espaços de formação e 

divulgação musical; ----------------------------------------------------------------------------  

D. O Município de Loures tem vindo a incentivar o trabalho meritório destes 

agentes culturais. -------------------------------------------------------------------------------  

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 as minutas de Acordos de Colaboração a celebrar entre o 

Município de Loures e os agentes musicais do Concelho, nomeadamente 

Bandas Filarmónicas, Grupos Corais, Fanfarras, Orquestras Ligeiras e Escolas 

de Música, para o ano de 2018, nos termos da informação nº E/22724/2018. 

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

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

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

-------------------------------“ACORDO DE COLABORAÇÃO -------------------------------  

---------------------------------------------ENTRE --------------------------------------------------  

-----------------------------------MUNICÍPIO DE LOURES ------------------------------------  

------------------------------------------------E --------------------------------------------------------  

------------------------------------------(Entidade) --------------------------------------------------  

--------------(REFERENTE À ATIVIDADE DA BANDA DE MÚSICA) ------------------  

------------------------------------------ANO 2018 -------------------------------------------------  

Entre ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público, número 501294996, 

com sede na Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço eletrónico 

geral@cm-loures.pt, adiante designado por Primeiro Outorgante, neste ato 

representado por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade de Presidente 

da Câmara Municipal de Loures, --------------------------------------------------------------  

E --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(entidade), (identificação fiscal), (sede), adiante designado por Segundo 

Outorgante, neste ato representado por (nome do representante), na qualidade 

de ___________. ----------------------------------------------------------------------------------  

É celebrado o presente acordo de colaboração que se rege pelas cláusulas 

seguintes: --------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------CLÁUSULA PRIMEIRA -------------------------------------  

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar o Segundo Outorgante, 

através da atribuição do montante de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos 

euros), para a atividade regular da banda de música, visando estimular o 

gosto pela música e a sua divulgação, de acordo com o disposto nos pontos 

seguintes; -----------------------------------------------------------------------------------------  

2. O Segundo Outorgante compromete-se a entregar o plano de atividades até 

à data de assinatura do presente Acordo de Colaboração; -------------------------  

3. O Segundo Outorgante compromete-se a entregar o relatório de atividades, 

do ano a que se refere o presente Acordo de Colaboração, até ao final do 1º 

trimestre do próximo ano. --------------------------------------------------------------------  

------------------------------------CLÁUSULA SEGUNDA --------------------------------------  

1. O Primeiro Outorgante apoiará o desenvolvimento dos projetos e ações 

pontuais da banda de música através de meios materiais, técnicos e 

logísticos disponíveis, desde que solicitados com uma antecedência mínima 

de dois meses em relação à data prevista da sua concretização. ----------------  

2. Após a realização do projeto ou ação pontual, o Segundo Outorgante deverá 

entregar ao Primeiro Outorgante, no prazo de dois meses após a sua 

conclusão, o respetivo relatório de avaliação. ------------------------------------------  
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--------------------------------------CLÁUSULA TERCEIRA ---------------------------------------  

O Primeiro Outorgante apoiará a realização de Festivais de bandas de música, 

por parte do Segundo Outorgante, com meios técnicos, logísticos e/ou 

financeiros, da seguinte forma: -----------------------------------------------------------------  

1. Festivais de bandas de música com participação de agentes do Concelho – 

Até 30%, no montante máximo de 1.000,00€ (mil euros); --------------------------  

2. Festivais de bandas de música sem participação de agentes do Concelho – 

Até 20%, no montante máximo de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros); --  

3. As percentagens indicadas nos números anteriores incidem sobre a verba 

efetivamente gasta com o Festival de bandas de música, incluindo as 

condições técnicas para a sua concretização, devendo ser apresentados 

orçamento e respetivos comprovativos de despesa. ---------------------------------  

-----------------------------------------CLÁUSULA QUARTA ---------------------------------------  

A disponibilização de transportes por parte do Primeiro Outorgante para 

deslocações em território nacional, será efetuada de acordo com o previsto no 

Regulamento Municipal de Cedência de Viaturas Municipais de Transporte de 

Passageiros ao Movimento Associativo, Agentes Culturais Sociais e 

Instituições de Ensino do Concelho.  ---------------------------------------------------------  

-------------------------------------CLÁUSULA QUINTA ----------------------------------------  

1. O Segundo Outorgante compromete-se a realizar, durante a vigência do 

atual Acordo de Colaboração, 2 (dois) concertos, a solicitação do Primeiro 

Outorgante, dentro da Área Metropolitana de Lisboa; --------------------------------  

2. O Primeiro Outorgante assume o compromisso de, sempre que possível, 

solicitar com dois meses de antecedência a atuação prevista no número 

anterior, garantindo os transportes necessários à sua realização. ---------------  

-------------------------------------CLÁUSULA SEXTA ------------------------------------------  

O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar a divulgação dos espetáculos e 

iniciativas promovidas pelo Segundo Outorgante, mediante apresentação dos 

elementos necessários.  -------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------CLÁUSULA SÉTIMA ------------------------------------------  

1. O Segundo Outorgante compromete-se a fazer referência ao apoio 

concedido pelo Primeiro Outorgante em quaisquer materiais de divulgação 

que venha a editar, durante a vigência do presente Acordo de Colaboração; -  
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2. Para os efeitos do número anterior, o logotipo da CM Loures será cedido em 

suporte digital pelo Primeiro Outorgante; ------------------------------------------------  

3. O Segundo Outorgante compromete-se a colocar, em local visível, uma faixa 

identificativa do apoio do Primeiro Outorgante, disponibilizada por este, 

aquando da realização de iniciativas apoiadas pelo Município. -------------------  

-----------------------------------CLÁUSULA OITAVA -------------------------------------------  

1. O presente Acordo de Colaboração tem a validade de 1 (um) ano, com 

término a 31 de dezembro de 2018, retroagindo a 1 de janeiro 2018; -----------  

2. O incumprimento das cláusulas previstas no presente Acordo de 

Colaboração por qualquer das partes dará lugar à rescisão do mesmo, 

desde que esta seja comunicada com 30 (trinta) dias de antecedência, por 

carta registada com aviso de receção; ---------------------------------------------------  

3. O incumprimento das cláusulas previstas no presente Acordo de 

Colaboração, por motivo imputável ao Segundo Outorgante, obriga à 

reposição dos montantes pagos pelo Primeiro Outorgante; ------------------------  

4. Durante a sua vigência, o Acordo de Colaboração poderá ser retificado ou 

alterado por mútuo acordo das partes. ---------------------------------------------------  

O presente acordo é celebrado em dois exemplares que assinados pelas 

partes, fazem igual fé, ficando um exemplar para cada um dos Outorgantes. ----  

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

---------------------------------“ACORDO DE COLABORAÇÃO -----------------------------  

----------------------------------------------ENTRE -------------------------------------------------  

------------------------------------MUNICÍPIO DE LOURES -----------------------------------  

--------------------------------------------------E ------------------------------------------------------  

-------------------------------------------(Entidade) -------------------------------------------------  

--------------------(REFERENTE À ATIVIDADE DO GRUPO CORAL) -----------------  

-------------------------------------------ANO 2018 ------------------------------------------------  

Entre ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público, número 501294996, 

com sede na Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço eletrónico 

geral@cm-loures.pt, adiante designado por Primeiro Outorgante, neste ato 

representado por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade de Presidente 

da Câmara Municipal de Loures, --------------------------------------------------------------  
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E --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(entidade), (identificação fiscal), (sede), adiante designado por Segundo 

Outorgante, neste ato representado por (nome do representante), na qualidade 

de ___________. ----------------------------------------------------------------------------------  

É celebrado o presente acordo de colaboração que se rege pelas cláusulas 

seguintes: --------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------CLÁUSULA PRIMEIRA --------------------------------------  

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar o Segundo Outorgante, 

através da atribuição do montante de 500,00€ (quinhentos euros), para a 

atividade regular do grupo coral, visando estimular o gosto pela música e a 

sua divulgação, de acordo com o disposto nos pontos seguintes;----------------  

2. O Segundo Outorgante compromete-se a entregar o plano de atividades até 

à data de assinatura do presente Acordo de Colaboração; -------------------------  

3. O Segundo Outorgante compromete-se a entregar o relatório de atividades, 

do ano a que se refere o presente Acordo de Colaboração, até ao final do 1º 

trimestre do próximo ano. --------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------CLÁUSULA SEGUNDA -------------------------------------  

1. O Primeiro Outorgante apoiará o desenvolvimento dos projetos e ações 

pontuais do grupo coral através de meios materiais, técnicos e logísticos 

disponíveis, desde que solicitados com uma antecedência mínima de dois 

meses em relação à data prevista da sua concretização. ---------------------------  

2. Após a realização do projeto ou ação pontual, o Segundo Outorgante deverá 

entregar ao Primeiro Outorgante, no prazo de dois meses após a sua 

conclusão, o respetivo relatório de avaliação. ------------------------------------------  

---------------------------------------CLÁUSULA TERCEIRA --------------------------------------  

O Primeiro Outorgante apoiará a realização de Festivais de grupos corais, por 

parte do Segundo Outorgante, com meios técnicos, logísticos e/ou financeiros, 

da seguinte forma: ---------------------------------------------------------------------------------  

1. Festivais de grupos corais com participação de agentes do Concelho – Até 

30%, no montante máximo de 1000,00€ (mil euros); ---------------------------------  

2. Festivais de grupos corais sem participação de agentes do Concelho – Até 

20%, no montante máximo de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros); -------  
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3. As percentagens indicadas nos números anteriores incidem sobre a verba 

efetivamente gasta com o Festival de grupos corais, incluindo as condições 

técnicas para a sua concretização, devendo ser apresentados orçamento e 

respetivos comprovativos de despesa. ---------------------------------------------------  

-----------------------------------CLÁUSULA QUARTA -----------------------------------------  

A disponibilização de transportes por parte do Primeiro Outorgante para 

deslocações em território nacional, será efetuada de acordo com o previsto no 

Regulamento Municipal de Cedência de Viaturas Municipais de Transporte de 

Passageiros ao Movimento Associativo, Agentes Culturais Sociais e 

Instituições de Ensino do Concelho.  ---------------------------------------------------------  

--------------------------------------CLÁUSULA QUINTA ---------------------------------------  

1. O Segundo Outorgante compromete-se a realizar, durante a vigência do 

atual Acordo de Colaboração, 2 (dois) concertos, a solicitação do Primeiro 

Outorgante, dentro da Área Metropolitana de Lisboa; --------------------------------  

2. O Primeiro Outorgante assume o compromisso de, sempre que possível, 

solicitar com dois meses de antecedência a atuação prevista no número 

anterior, garantindo os transportes necessários à sua realização. ---------------  

-------------------------------------CLÁUSULA SEXTA ------------------------------------------  

O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar a divulgação dos espetáculos e 

iniciativas promovidas pelo Segundo Outorgante, mediante apresentação dos 

elementos necessários.  -------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------CLÁUSULA SÉTIMA ------------------------------------------  

1. O Segundo Outorgante compromete-se a fazer referência ao apoio 

concedido pelo Primeiro Outorgante em quaisquer materiais de divulgação 

que venha a editar, durante a vigência do presente Acordo de Colaboração; -  

2. Para os efeitos do número anterior, o logotipo da CML será cedido em 

suporte digital pelo Primeiro Outorgante; ------------------------------------------------  

3. O Segundo Outorgante compromete-se a colocar, em local visível, uma faixa 

identificativa do apoio do Primeiro Outorgante, disponibilizada por este, 

aquando da realização de iniciativas apoiadas pelo Município. -------------------  

-------------------------------------CLÁUSULA OITAVA -----------------------------------------  

1. O presente Acordo de Colaboração tem a validade de 1 (um) ano, com 

término a 31 de dezembro de 2018, retroagindo a 1 de janeiro 2018; -----------  
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2. O incumprimento das cláusulas previstas no presente Acordo de 

Colaboração por qualquer das partes dará lugar à rescisão do mesmo, 

desde que esta seja comunicada com 30 (trinta) dias de antecedência, por 

carta registada com aviso de receção; ---------------------------------------------------  

3. O incumprimento das cláusulas previstas no presente Acordo de 

Colaboração, por motivo imputável ao Segundo Outorgante, obriga à 

reposição dos montantes pagos pelo Primeiro Outorgante; ------------------------  

4. Durante a sua vigência, o Acordo de Colaboração poderá ser retificado ou 

alterado por mútuo acordo das partes. ---------------------------------------------------  

O presente acordo é celebrado em dois exemplares que assinados pelas 

partes, fazem igual fé, ficando um exemplar para cada um dos Outorgantes. 

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

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

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

-------------------------------“ACORDO DE COLABORAÇÃO -------------------------------  

----------------------------------------------ENTRE -------------------------------------------------  

----------------------------------MUNICÍPIO DE LOURES -------------------------------------  

--------------------------------------------------E ------------------------------------------------------  

---------------------------------------------(Entidade) -----------------------------------------------  

-----------------------(REFERENTE À ATIVIDADE DA FANFARRA) ---------------------  

---------------------------------------------ANO 2018 ----------------------------------------------  

Entre ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público, número 501294996, 

com sede na Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço eletrónico 

geral@cm-loures.pt, adiante designado por Primeiro Outorgante, neste ato 

representado por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade de Presidente 

da Câmara Municipal de Loures, --------------------------------------------------------------  

E --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(entidade), (identificação fiscal), (sede), adiante designado por Segundo 

Outorgante, neste ato representado por (nome do representante), na qualidade 

de ___________. ----------------------------------------------------------------------------------  

É celebrado o presente acordo de colaboração que se rege pelas cláusulas 

seguintes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------------------------------------CLÁUSULA PRIMEIRA ----------------------------------  

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar o Segundo Outorgante, 

através da atribuição do montante de 600,00€ (seiscentos euros), para a 

atividade regular da fanfarra, visando estimular o gosto pela música e a sua 

divulgação, de acordo com o disposto nos pontos seguintes; ---------------------  

2. O Segundo Outorgante compromete-se a entregar o plano de atividades até 

à data de assinatura do presente Acordo de Colaboração; -------------------------  

3. O Segundo Outorgante compromete-se a entregar o relatório de atividades, 

do ano a que se refere o presente Acordo de Colaboração, até ao final do 1º 

trimestre do próximo ano. --------------------------------------------------------------------  

----------------------------------CLÁUSULA SEGUNDA ----------------------------------------  

1. O Primeiro Outorgante apoiará o desenvolvimento dos projetos e ações 

pontuais da fanfarra através de meios materiais, técnicos e logísticos 

disponíveis, desde que solicitados com uma antecedência mínima de dois 

meses em relação à data prevista da sua concretização. ---------------------------  

2. Após a realização do projeto ou ação pontual, o Segundo Outorgante deverá 

entregar ao Primeiro Outorgante, no prazo de dois meses após a sua 

conclusão, o respetivo relatório de avaliação. ------------------------------------------  

---------------------------------------CLÁUSULA TERCEIRA --------------------------------------  

A disponibilização de transportes por parte do Primeiro Outorgante para 

deslocações em território nacional, será efetuada de acordo com o previsto no 

Regulamento Municipal de Cedência de Viaturas Municipais de Transporte de 

Passageiros ao Movimento Associativo, Agentes Culturais Sociais e 

Instituições de Ensino do Concelho. ----------------------------------------------------------   

-----------------------------------CLÁUSULA QUARTA -----------------------------------------  

1. O Segundo Outorgante compromete-se a realizar, durante a vigência do 

atual Acordo de Colaboração, 2 (duas) atuações, a solicitação do Primeiro 

Outorgante, dentro da Área Metropolitana de Lisboa; --------------------------------  

2. O Primeiro Outorgante assume o compromisso de, sempre que possível, 

solicitar com dois meses de antecedência a atuação prevista no número 

anterior, garantindo os transportes necessários à sua realização. ---------------  
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-----------------------------------CLÁUSULA QUINTA ------------------------------------------  

O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar a divulgação dos espetáculos e 

iniciativas promovidas pelo Segundo Outorgante, mediante apresentação dos 

elementos necessários.  -------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------CLÁUSULA SEXTA ------------------------------------------  

1. O Segundo Outorgante compromete-se a fazer referência ao apoio 

concedido pelo Primeiro Outorgante em quaisquer materiais de divulgação 

que venha a editar, durante a vigência do presente Acordo de Colaboração; 

2. Para os efeitos do número anterior, o logotipo da CML será cedido em 

suporte digital pelo Primeiro Outorgante; ------------------------------------------------  

3. O Segundo Outorgante compromete-se a colocar, em local visível, uma faixa 

identificativa do apoio do Primeiro Outorgante, disponibilizada por este, 

aquando da realização de iniciativas apoiadas pelo Município. -------------------  

----------------------------------CLÁUSULA SÉTIMA --------------------------------------------  

1. O presente Acordo de Colaboração tem a validade de 1 (um) ano, com 

término a 31 de dezembro de 2018, retroagindo a 1 de janeiro 2018; -----------  

2. O incumprimento das cláusulas previstas no presente Acordo de 

Colaboração por qualquer das partes dará lugar a rescisão do mesmo, 

desde que esta seja comunicada com 30 (trinta) dias de antecedência, por 

carta registada com aviso de receção; ---------------------------------------------------  

3.  O incumprimento das cláusulas previstas no presente Acordo de 

Colaboração, por motivo imputável ao Segundo Outorgante, obriga à 

reposição dos montantes pagos pelo Primeiro Outorgante; ------------------------  

4. Durante a sua vigência, o Acordo de Colaboração poderá ser retificado ou 

alterado por mútuo acordo das partes. ---------------------------------------------------  

O presente acordo é celebrado em dois exemplares que assinados pelas 

partes, fazem igual fé, ficando um exemplar para cada um dos Outorgantes. 

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

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

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

------------------------------“ACORDO DE COLABORAÇÃO --------------------------------  

-----------------------------------------------ENTRE ------------------------------------------------  

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

---------------------------------------------(Entidade) -----------------------------------------------  

-------------(REFERENTE À ATIVIDADE DA ORQUESTRA LIGEIRA) ---------------  

---------------------------------------------ANO 2018 ----------------------------------------------  

Entre ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público, número 501294996, 

com sede na Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço eletrónico 

geral@cm-loures.pt, adiante designado por Primeiro Outorgante, neste ato 

representado por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade de Presidente 

da Câmara Municipal de Loures, --------------------------------------------------------------  

E --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(entidade), (identificação fiscal), (sede), adiante designado por Segundo 

Outorgante, neste ato representado por (nome do representante), na qualidade 

de ___________. ----------------------------------------------------------------------------------  

É celebrado o presente acordo de colaboração que se rege pelas cláusulas 

seguintes: --------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------CLÁUSULA PRIMEIRA ---------------------------------------  

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar o Segundo Outorgante, 

através da atribuição do montante de 1.650,00€ (mil seiscentos e cinquenta 

euros), para a atividade regular da orquestra ligeira, visando estimular o 

gosto pela música e a sua divulgação, de acordo com o disposto nos pontos 

seguintes; -----------------------------------------------------------------------------------------  

2. O Segundo Outorgante compromete-se a entregar o plano de atividades até 

à data de assinatura do presente Acordo de Colaboração; -------------------------  

3. O Segundo Outorgante compromete-se a entregar o relatório de atividades, 

do ano a que se refere o presente Acordo de Colaboração, até ao final do 1º 

trimestre do próximo ano. --------------------------------------------------------------------  

------------------------------------CLÁUSULA SEGUNDA --------------------------------------  

1. O Primeiro Outorgante apoiará o desenvolvimento dos projetos e ações 

pontuais da orquestra ligeira através de meios materiais, técnicos e 

logísticos disponíveis, desde que solicitados com uma antecedência mínima 

de dois meses em relação à data prevista da sua concretização. ----------------  
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2. Após a realização do projeto ou ação pontual, o Segundo Outorgante deverá 

entregar ao Primeiro Outorgante, no prazo de dois meses após a sua 

conclusão, o respetivo relatório de avaliação. ------------------------------------------  

--------------------------------------CLÁUSULA TERCEIRA------------------------------------  

O Primeiro Outorgante apoiará a realização de Festivais de orquestras ligeiras, 

por parte do Segundo Outorgante, com meios técnicos, logísticos e/ou 

financeiros, da seguinte forma: -----------------------------------------------------------------  

1. Festivais de orquestras ligeiras com participação de agentes do Concelho – 

Até 30%, no montante máximo de 1000,00€ (mil euros); ---------------------------  

2. Festivais de orquestras ligeiras sem participação de agentes do Concelho – 

Até 20%, no montante máximo de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros); --  

3. As percentagens indicadas nos números anteriores incidem sobre a verba 

efetivamente gasta com o Festival de orquestras ligeiras, incluindo as 

condições técnicas para a sua concretização, devendo ser apresentados 

orçamento e respetivos comprovativos de despesa. ---------------------------------  

---------------------------------------CLÁUSULA QUARTA -------------------------------------  

1. A disponibilização de transportes por parte do Primeiro Outorgante para 

deslocações em território nacional, será efetuada de acordo com o previsto 

no Regulamento Municipal de Cedência de Viaturas Municipais de 

Transporte de Passageiros ao Movimento Associativo, Agentes Culturais 

Sociais e Instituições de Ensino do Concelho.  ----------------------------------------  

---------------------------------------CLÁUSULA QUINTA --------------------------------------  

1. O Segundo Outorgante compromete-se a realizar, durante a vigência do 

atual Acordo de Colaboração, 2 (dois) concertos, a solicitação do Primeiro 

Outorgante, dentro da Área Metropolitana de Lisboa; --------------------------------  

2. O Primeiro Outorgante assume o compromisso de, sempre que possível, 

solicitar com dois meses de antecedência a atuação prevista no número 

anterior, garantindo os transportes necessários à sua realização. ---------------  

--------------------------------------CLÁUSULA SEXTA -----------------------------------------  

O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar a divulgação dos espetáculos e 

iniciativas promovidas pelo Segundo Outorgante, mediante apresentação dos 

elementos necessários.  -------------------------------------------------------------------------  
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-------------------------------------CLÁUSULA SÉTIMA -----------------------------------------  

1. O Segundo Outorgante compromete-se a fazer referência ao apoio 

concedido pelo Primeiro Outorgante em quaisquer materiais de divulgação 

que venha a editar, durante a vigência do presente Acordo de Colaboração; -  

2. Para os efeitos do número anterior, o logotipo da CML será cedido em 

suporte digital pelo Primeiro Outorgante; ------------------------------------------------  

3. O Segundo Outorgante compromete-se a colocar, em local visível, uma faixa 

identificativa do apoio do Primeiro Outorgante, disponibilizada por este, 

aquando da realização de iniciativas apoiadas pelo Município. -------------------  

--------------------------------------CLÁUSULA OITAVA ----------------------------------------  

1. O presente Acordo de Colaboração tem a validade de 1 (um) ano, com 

término a 31 de dezembro de 2018, retroagindo a 1 de janeiro 2018; -----------  

2. O incumprimento das cláusulas previstas no presente Acordo de 

Colaboração por qualquer das partes dará lugar à rescisão do mesmo, 

desde que esta seja comunicada com 30 (trinta) dias de antecedência, por 

carta registada com aviso de receção; ---------------------------------------------------  

3. O incumprimento das cláusulas previstas no presente Acordo de 

Colaboração, por motivo imputável ao Segundo Outorgante, obriga à 

reposição dos montantes pagos pelo Primeiro Outorgante; ------------------------  

4. Durante a sua vigência, o Acordo de Colaboração poderá ser retificado ou 

alterado por mútuo acordo das partes. ---------------------------------------------------  

O presente acordo é celebrado em dois exemplares que assinados pelas 

partes, fazem igual fé, ficando um exemplar para cada um dos Outorgantes. 

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

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

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

------------------------------“ACORDO DE COLABORAÇÃO --------------------------------  

----------------------------------------------ENTRE -------------------------------------------------  

---------------------------------MUNICÍPIO DE LOURES --------------------------------------  

-------------------------------------------------E -------------------------------------------------------  

-------------------------------------------(Entidade) -------------------------------------------------  

-------------------(REFERENTE À ATIVIDADE DA ESCOLA DE MÚSICA) -----------  

---------------------------------------------ANO 2018 ----------------------------------------------  
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Entre ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público, número 501294996, 

com sede na Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço eletrónico 

geral@cm-loures.pt, adiante designado por Primeiro Outorgante, neste ato 

representado por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade de Presidente 

da Câmara Municipal de Loures, --------------------------------------------------------------  

E --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(entidade), (identificação fiscal), (sede), adiante designado por Segundo 

Outorgante, neste ato representado por (nome do representante), na qualidade 

de ___________. ----------------------------------------------------------------------------------  

É celebrado o presente acordo de colaboração que se rege pelas cláusulas 

seguintes: --------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------CLÁUSULA PRIMEIRA -------------------------------------  

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar o Segundo Outorgante, 

através da atribuição do montante de 750,00€ (setecentos e cinquenta 

euros), podendo ser majorado até um máximo de 1.500,00€ (mil e 

quinhentos euros), para a atividade regular da escola de música, visando 

estimular o gosto pela música, através do seu ensino e divulgação; ------------  

2. O valor referido no ponto anterior, será definido mediante apreciação da 

atividade regular anual, com recurso aos dados constantes no relatório de 

atividade da escola de música e ficha de avaliação fornecida pelo Primeiro 

Outorgante, de acordo com os seguintes critérios de avaliação: ------------------  

a) Número de alunos da escola de música: (no valor máximo de 250,00€) ----  

Entende-se por escolas de música, as secções de coletividades ou 

associações sem fins lucrativos, onde se promove a formação e 

aprendizagem musical. --------------------------------------------------------------------  

i. 2 a 5 alunos – 100,00€ (cem euros); ---------------------------------------------  

ii. 6 a 12 alunos - 175,00€ (cento e setenta e cinco euros); ------------------  

iii. > 12 alunos - 250,00€ (duzentos e cinquenta euros). -----------------------  

b) Número de professores da escola de música: (no valor máximo de 

250,00€) -------------------------------------------------------------------------------------  
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Entende-se por professor, o indivíduo, com formação musical de nível 

superior ou certificada que promove o ensino da música aos alunos da 

escola de música. -------------------------------------------------------------------------  

i. 1 professor – 50,00€ (cinquenta euros); ----------------------------------------  

ii. 2 a 4 professores – 150,00€ (cento e cinquenta euros); --------------------  

iii. ≥ 5 professores - 250,00€ (duzentos e cinquenta euros). ------------------  

c) Número de alunos que transitam para as formações musicais no ano da 

atividade a que se refere o apoio: (no valor máximo de 250,00€). ----------  

Entende-se por formação musical, o grupo formal de músicos, como 

bandas filarmónicas, orquestras ligeiras, ensembles ou outras 

reconhecidas pelo Primeiro Outorgante.--------------------------------------------  

Entende-se por transição, o ingresso dos alunos nas formações 

musicais, na sequência da aprendizagem na escola de música. ------------  

i. 1 aluno - 80,00€ (oitenta euros); --------------------------------------------------  

ii. 2 a 4 alunos - 180,00€ (cento e oitenta euros) --------------------------------  

iii. ≥ 5 alunos – 250,00€ (duzentos e cinquenta euros) -------------------------  

3. O Segundo Outorgante compromete-se a entregar o plano de atividades até 

à data de assinatura do presente Acordo de Colaboração; -------------------------  

4. O Segundo Outorgante compromete-se a entregar o relatório de atividades, 

do ano a que se refere o presente Acordo de Colaboração, até ao final do 1º 

trimestre do próximo ano. --------------------------------------------------------------------  

--------------------------------CLÁUSULA SEGUNDA ------------------------------------------  

1. O Primeiro Outorgante apoiará o desenvolvimento dos projetos e ações 

pontuais do Segundo Outorgante através de meios materiais, técnicos e 

logísticos disponíveis, desde que solicitados com uma antecedência mínima 

de dois meses em relação à data prevista da sua concretização. ----------------  

2. Após a realização do projeto ou ação pontual, o Segundo Outorgante deverá 

entregar ao Primeiro Outorgante, no prazo de dois meses após a sua 

conclusão, o respetivo relatório de avaliação. ------------------------------------------  

-------------------------------------CLÁUSULA TERCEIRA-------------------------------------  

1. O Segundo Outorgante compromete-se a fazer referência ao apoio 

concedido pelo Primeiro Outorgante em quaisquer materiais de divulgação 

que venha a editar, durante a vigência do presente Acordo de Colaboração. -  
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2. Para os efeitos do número anterior, o logotipo da Câmara Municipal de 

Loures será cedido em suporte digital pelo Primeiro Outorgante. ----------------  

----------------------------------------CLÁUSULA QUARTA ------------------------------------  

1. O presente Acordo de Colaboração tem a validade de 1 (um) ano, com 

término a 31 de dezembro de 2018, retroagindo a 1 de janeiro 2018; -----------  

2. O incumprimento das cláusulas previstas no presente Acordo de 

Colaboração por qualquer das partes dará lugar a rescisão do mesmo, 

desde que esta seja comunicada com 30 (trinta) dias de antecedência, por 

carta registada com aviso de receção; ---------------------------------------------------  

3. Durante a sua vigência, o Acordo de Colaboração poderá ser retificado ou 

alterado por mútuo acordo das partes. ---------------------------------------------------  

O presente acordo é celebrado em dois exemplares que assinados pelas 

partes, fazem igual fé, ficando um exemplar para cada um dos Outorgantes. 

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

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, apenas para 

deixar aqui claro que, esta minuta e este clausulado, poderá servir de exemplo 

a muitos outros, que temos aqui criticado, nomeadamente, em termos de 

incumprimento de prazos de rescisão e de aviso prévio.  ------------------------------  

É um bom modelo que os serviços podem ter para outro tipo de apoios. Por 

isso, saudamos a melhoria significativa, neste aspeto, dos documentos que 

aqui são traduzidos, hoje, em relação a este ponto. -------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador agradeço as suas 

palavras, mas estamos sempre a construir melhor, os documentos, as decisões 

e isso é, sem dúvida, muito importante. -----------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE -----------------------------------------------------------------------------  
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PONTO DEZOITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 230/2018 - 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE LOURES E A ASSOCIAÇÃO CHÃO DOS BICHOS --------------------------------  

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

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

A. A Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, aprovou as medidas para a criação de 

uma rede de centros de recolha oficial (CRO) de animais e para a 

modernização dos serviços municipais de veterinária, determinando a 

proibição do abate de animais errantes como forma de controlo da 

população, privilegiando a esterilização; -------------------------------------------------  

B. Para o efeito, a Portaria n.º 146/2017, de 26 de abril, veio fixar as condições 

e normas técnicas a que devem obedecer os programas de controlo das 

populações errantes de animais de companhia, nomeadamente os 

programas de captura, esterilização e devolução de gatos (CED), e o 

funcionamento dos centros de recolha oficial;  -----------------------------------------  

C. A este nível, cabe aos centros de recolha oficial promover a esterilização dos 

animais errantes, nomeadamente através de campanhas de esterilização, 

bem como promover ações de sensibilização para os benefícios da 

esterilização de animais não destinados à criação junto da população; --------  

D. Estas campanhas e ações devem, sempre que possível, incluir a 

colaboração do movimento associativo e das organizações não-

governamentais de ambiente e de proteção animal; ---------------------------------  

E. É da competência das câmaras municipais a captura e recolha de animais 

errantes, agressores, acidentados ou objeto de intervenção compulsiva, os 

quais, ao abrigo e nos termos do disposto pela Portaria n.º 146/2017, de 26 

de abril, quando não reclamados pelos seus detentores no prazo de 15 dias 

desde a sua recolha, são obrigatoriamente esterilizados, em instalações 

adequadas de um CRO ou de Centro de Atendimento Médico Veterinário 

(CAMV) autorizado para o efeito, antes de encaminhados para adoção; -------  

F. No que concerne especificamente aos gatos errantes, nos termos da mesma 

Portaria, e nos casos em que tal se justifique, podem as câmaras municipais, 

como forma de gestão daquela população, sob parecer do médico 
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veterinário municipal, autorizar a manutenção, em locais especialmente 

designados para o efeito, de colónias de gatos, no âmbito de programas de 

captura, esterilização e devolução (CED) ao local de origem; ---------------------  

G. O Município pode atribuir a gestão dos programas CED a uma organização 

de proteção animal, a qual deve assegurar, entre outras obrigações 

legalmente estabelecidas, uma localização adequada da colónia – não 

colocando em causa a salubridade, a saúde pública e a segurança de 

pessoas, animais e bens, – a existência de um plano de gestão da colónia e 

a supervisão da colónia pelo médico veterinário municipal;  -----------------------  

H. À presente data, o Município de Loures encontra-se a encetar as diligências 

necessárias tendentes ao cumprimento das imposições legais relativas aos 

requisitos das instalações adequadas à realização de esterilizações no CRO;  

I. No entanto, enquanto aqueles requisitos legalmente impostos não se 

encontrarem satisfeitos, e atentas as condições atuais do CRO, impõe-se ao 

Município de Loures, como forma de combate ao aumento exponencial do 

número de animais errantes no Concelho, o recurso à colaboração do 

movimento associativo e das organizações não-governamentais de ambiente 

e de proteção ambiental, bem como dos CAMV, com vista ao cumprimento 

das competências que legalmente lhe estão atribuídas; ----------------------------  

J. A CHÃO DOS BICHOS – Associação é uma entidade legalmente 

constituída, com sede no Concelho de Loures e que se dedica à proteção 

animal, recolhendo animais de rua em abrigo próprio, e promovendo, com 

recurso a parcerias médico-veterinárias, os cuidados médico-veterinários 

necessários ao seu bem-estar e o controlo da natalidade, através da 

esterilização de canídeos e felídeos;  -----------------------------------------------------  

K. Desde há algum tempo a esta parte que esta Associação tem vindo a efetuar 

na área geográfica do Concelho de Loures e em articulação com o Município 

um considerável número de esterilizações de animais de rua, assegurando 

assim a execução de medidas de controlo da sobrepopulação animal que 

competem à autarquia, da mesma forma que tem também vindo a acolher 

animais errantes capturados pelos serviços veterinários municipais, em 

situações de incapacidade de resposta desta Edilidade; ----------------------------  
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L. Mantendo os pressupostos desta parceria que se vem desenvolvendo com 

base numa relação de estreita confiança e salutar e necessária colaboração 

entre o Município e a Chão dos Bichos, esta Associação compromete-se a 

colaborar com o Município na realização de esterilizações de animais à 

guarda do CRO e na captura, esterilização e recolha ou, sempre que 

possível, devolução de gatos silvestres ou assilvestrados ao abrigo dos 

programas CED, mediante contrapartida financeira equivalente às despesas 

médico-veterinárias e logísticas suportadas pela Associação com tais ações;  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do n.º 1 e alíneas g) e k) do n.º 2, 

do art.º 23º, e das alíneas o), ii) e jj), do n.º 1, do art.º 33º, do regime Jurídico 

das Autarquias Locais, a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 

celebração de um Protocolo de Colaboração entre O MUNICÍPIO DE LOURES, 

e A CHÃO DOS BICHOS, ASSOCIAÇÂO, nos termos da minuta (…)” -------------  

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

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

-------------------------------“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ---------------------------  

Entre:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O MUNICÍPIO DE LOURES, adiante também designado por “Município”, 

pessoa coletiva de direito público número 501 294 996, com sede na Praça da 

Liberdade, 2674-501 Loures, neste ato representado pelo Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Bernardino José Torrão Soares; ------------  

E --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A CHÃO DOS BICHOS - ASSOCIAÇÃO, adiante também designada por 

“Associação”, pessoa coletiva número 509 891 004, com sede no Bairro da 

Boavista à Murteira, Rua de Santa Filomena, lote 28, 2670-503 Murteira, em 

Loures, aqui representada pela sua Presidente, Ana Paula da Costa Ferreira de 

Sousa;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Também designados por “Partes” ou por “Parte” quando conjunta ou 

indistintamente referidos. ------------------------------------------------------------------------  

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

1 - A Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, aprovou as medidas para a criação de 

uma rede de centros de recolha oficial (CRO) de animais e para a 
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modernização dos serviços municipais de veterinária, determinando a proibição 

do abate de animais errantes como forma de controlo da população, 

privilegiando a esterilização; --------------------------------------------------------------------  

2 - Para o efeito, a Portaria n.º 146/2017, de 26 de abril, veio fixar as condições 

e normas técnicas a que devem obedecer os programas de controlo das 

populações errantes de animais de companhia, nomeadamente os programas 

de captura, esterilização e devolução de gatos (CED), e o funcionamento dos 

centros de recolha oficial;  -----------------------------------------------------------------------  

3 - A este nível, cabe aos centros de recolha oficial promover a esterilização 

dos animais errantes, nomeadamente através de campanhas de esterilização, 

bem como promover ações de sensibilização para os benefícios da 

esterilização de animais não destinados à criação junto da população; ------------  

4 - Estas campanhas e ações devem, sempre que possível, incluir a 

colaboração do movimento associativo e das organizações não-

governamentais de ambiente e de proteção animal; -------------------------------------  

5 - É da competência das câmaras municipais a captura e recolha de animais 

errantes, agressores, acidentados ou objeto de intervenção compulsiva, os 

quais, ao abrigo e nos termos do disposto pela  Portaria n.º 146/2017, de 26 de 

abril, quando não reclamados pelos seus detentores no prazo de 15 dias desde 

a sua recolha, são obrigatoriamente esterilizados, em instalações adequadas 

de um CRO ou de Centro de Atendimento Médico Veterinário (CAMV) 

autorizado para o efeito, antes de encaminhados para adoção; ----------------------  

6 - No que concerne especificamente aos gatos errantes, nos termos da 

mesma Portaria, e nos casos em que tal se justifique, podem as câmaras 

municipais, como forma de gestão daquela população, sob parecer do médico 

veterinário municipal, autorizar a manutenção, em locais especialmente 

designados para o efeito, de colónias de gatos, no âmbito de programas de 

captura, esterilização e devolução (CED) ao local de origem; ------------------------  

7 - O Município pode atribuir a gestão dos programas CED a uma organização 

de proteção animal, a qual deve assegurar, entre outras obrigações legalmente 

estabelecidas, uma localização adequada da colónia – não colocando em 

causa a salubridade, a saúde pública e a segurança de pessoas, animais e 
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bens, – a existência de um plano de gestão da colónia e a supervisão da 

colónia pelo médico veterinário municipal;  -------------------------------------------------  

8 - À presente data, o Município de Loures encontra-se a encetar as diligências 

necessárias tendentes ao cumprimento das imposições legais relativas aos 

requisitos das instalações adequadas à realização de esterilizações no CRO;  -  

9 - No entanto, enquanto aqueles requisitos legalmente impostos não se 

encontrarem satisfeitos, e atentas as condições atuais do CRO, impõe-se ao 

Município de Loures, como forma de combate ao aumento exponencial do 

número de animais errantes no Concelho, o recurso à colaboração do 

movimento associativo e das organizações não-governamentais de ambiente e 

de proteção ambiental, bem como dos CAMV, com vista ao cumprimento das 

competências que legalmente lhe estão atribuídas; --------------------------------------  

10 - A CHÃO DOS BICHOS – Associação é uma entidade legalmente 

constituída, com sede no Concelho de Loures e que se dedica à proteção 

animal, recolhendo animais de rua em abrigo próprio, e promovendo, com 

recurso a parcerias médico-veterinárias, os cuidados médico-veterinários 

necessários ao seu bem-estar e o controlo da natalidade, através da 

esterilização de canídeos e felídeos;  --------------------------------------------------------  

11 - Desde há algum tempo a esta parte que esta Associação tem vindo a 

efetuar na área geográfica do Concelho de Loures e em articulação com o 

Município um considerável número de esterilizações de animais de rua, 

assegurando assim a execução de medidas de controlo da sobrepopulação 

animal que competem à autarquia, da mesma forma que tem também vindo a 

acolher animais errantes capturados pelos serviços veterinários municipais, em 

situações de incapacidade de resposta desta Edilidade;  ------------------------------  

12 - Mantendo os pressupostos desta parceria que se vem desenvolvendo com 

base numa relação de estreita confiança e salutar e necessária colaboração 

entre o Município e a Chão dos Bichos, esta Associação compromete-se a 

colaborar com o Município na realização de esterilizações de animais à guarda 

do CRO e na captura, esterilização e recolha ou, sempre que possível, 

devolução de gatos silvestres ou assilvestrados ao abrigo dos programas CED, 

mediante contrapartida financeira equivalente às despesas médico-veterinárias 

e logísticas suportadas pela Associação com tais ações;  -----------------------------  
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É livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente Protocolo de 

Colaboração, que se regerá pelas cláusulas seguintes:  -------------------------------  

------------------------------------CLÁUSULA PRIMEIRA --------------------------------------  

----------------------------------------------(Âmbito) ------------------------------------------------  

O presente protocolo estabelece os termos da colaboração entre as partes com 

o objetivo do controlo da população de animais errantes, através da recolha e 

esterilização, em cumprimento da legislação em vigor. ---------------------------------  

-------------------------------------CLÁUSULA SEGUNDA -------------------------------------  

----------------------------(Esterilização de animais errantes) -------------------------------  

1. A Associação compromete-se a efetuar a esterilização dos animais de 

companhia capturados e recolhidos pelo Município e à guarda do CRO em 

cumprimento da legislação em vigor, bem como de outros em situações graves 

identificadas e que careçam de acompanhamento urgente, até ao limite 

máximo de 225 animais, correspondentes a 150 (cento e cinquenta) fêmeas e 

75 (setenta e cinco) machos.  ------------------------------------------------------------------  

2. As esterilizações referidas no número anterior terão o valor unitário  

estabelecido no Anexo I ao presente protocolo, do qual faz parte integrante, 

discriminado por sexo do animal e com um limite máximo de € 7.500,00 (sete 

mil e quinhentos euros), valor correspondente à contrapartida financeira devida 

pelo Município à Associação pela execução das obrigações previstas na 

presente Cláusula do protocolo.  --------------------------------------------------------------  

3. Sem prejuízo do disposto no número 1 e da repartição das esterilizações em 

razão do sexo e da espécie dos animais, são admitidas variações entre 

espécies (canídeos ou felídeos) ou géneros (machos ou fêmeos), de acordo 

com as necessidades verificadas pelo CRO, em função dos animais capturados 

e recolhidos, desde que respeitado o valor máximo da contrapartida monetária 

previsto na parte final do número anterior. --------------------------------------------------  

4. A proposta de esterilização dos animais de companhia a cargo do CRO, bem 

como o acompanhamento médico-veterinário dos mesmos no CRO após a 

esterilização ou a elaboração de parecer com vista à cedência gratuita 

daqueles animais, serão assegurados pelo médico veterinário municipal. --------  

5. Para os efeitos de acompanhamento médico-veterinário no CRO e de 

emissão de parecer obrigatório com vista à cedência gratuita nos termos 
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legalmente previstos, após a esterilização, deve ser emitido relatório da 

intervenção pelo CAMV responsável pela intervenção, a remeter pela 

Associação ao CRO. ------------------------------------------------------------------------------  

6. A Associação elaborará trimestralmente uma listagem de todas as 

esterilizações realizadas durante o período de vigência e ao abrigo do presente 

protocolo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

7. A Associação compromete-se a assegurar a conformidade legal dos CAMV 

para onde são encaminhados os animais a intervencionar.  ---------------------------  

8. O Município compromete-se a transportar pelos seus próprios meios os  

animais capturados e recolhidos no CRO para o CAMV onde se realizarem as 

esterilizações, previamente indicado pela Associação. ---------------------------------  

---------------------------------------CLÁUSULA TERCEIRA-----------------------------------  

-------------------(Programa CED – Captura, Esterilização e Devolução) --------------  

1. Visando o controlo de felídeos do Concelho, e no âmbito de um programa 

CED – Captura, Esterilização e Devolução ao local de origem, a Associação 

compromete-se a proceder à captura e esterilização de animais de colónias e 

assilvestrados do Concelho, procedendo posteriormente à devolução dos 

mesmos ao local de origem, até um número total de 370 (trezentos e setenta) 

gatos, correspondentes a 250 (duzentos e cinquenta) fêmeas e 120 (cento e 

vinte) machos, disponibilizando o  transporte para o efeito.----------------------------  

2. As ações referidas no número anterior de esterilização, acompanhamento 

médico-veterinário pós-operatório e devolução ao local de origem dos gatos, 

terão o valor unitário estabelecido no Anexo II ao presente protocolo, do qual 

faz parte integrante, discriminado por sexo do animal e com um limite máximo 

de € 13.500,00 (treze mil e quinhentos euros), valor correspondente à 

contrapartida financeira devida pelo Município à Associação pela execução das 

obrigações previstas na presente Cláusula do protocolo.  ------------------------------  

3. Sem prejuízo do disposto no número 1 e da repartição das esterilizações em 

razão do sexo dos gatos, são admitidas variações entre géneros (machos ou 

fêmeos), de acordo com as necessidades verificadas e em função das 

necessidades de gestão das colónias e da execução do programa, desde que 

respeitado o valor máximo da contrapartida monetária previsto na parte final do 

número anterior. ------------------------------------------------------------------------------------  
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4. Através do presente protocolo, o Município de Loures atribui à Associação a 

gestão do programa CED nas colónias de gatos, ao abrigo do disposto pelo n.º 

2 do Artigo 9.º da Portaria n.º 146/2017, de 26 de abril. --------------------------------  

5. Sem prejuízo das demais obrigações legais aplicáveis, a Associação 

compromete-se a assegurar, na qualidade de entidade responsável pelo CED: -  

a) A existência de um plano de gestão da colónia, do qual conste a 

identificação do médico veterinário assistente e das pessoas que na entidade 

    são responsáveis pela execução do programa; ----------------------------------------  

b) Que os animais que compõem a colónia são avaliados periodicamente do 

ponto de vista clínico, de forma a despistar doenças transmissíveis que, 

casuisticamente, sejam consideradas importantes; -----------------------------------  

c) Que os animais portadores de doenças transmissíveis a outros animais ou a 

seres humanos são retirados da colónia; ------------------------------------------------  

d) Que os animais capturados são esterilizados e marcados com um pequeno 

corte na orelha esquerda, registados e identificados eletronicamente, e 

desparasitados e vacinados contra a raiva ou outras medidas profiláticas 

obrigatórias ou consideradas no plano de gestão da colónia. ---------------------  

6. A colónia intervencionada será supervisionada pelo médico veterinário 

municipal, comprometendo-se a Associação a assegurar que são prestados os 

cuidados de saúde e alimentação adequados aos animais, controlando as 

saídas ou entradas de novos animais, ou quaisquer outros fatores que 

perturbem a estabilidade da colónia, a segurança e a tranquilidade pública e da 

vizinhança, mantendo registos devidamente atualizados e disponíveis. -----------  

7. A Associação compromete-se a assegurar que as dimensões das colónias 

de gatos não colocam em causa a salubridade, a saúde pública e a segurança 

de pessoas, animais e bens e que os alojamentos e espaços utilizados pelas 

colónias são mantidos livres de resíduos ou restos de comida, de forma a evitar 

a proliferação de pragas.-------------------------------------------------------------------------  

8. A posterior monitorização das colónias e contactos com os cuidadores é da 

responsabilidade da Associação. --------------------------------------------------------------  

9. A Associação deverá elaborar um registo/base de dados de intervenção em 

cada uma das colónias com a identificação do número de animais 

intervencionados, sexo e data de intervenção de cada animal, informação que 
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deverá ser remetida para caixa postal da autarquia indicada no presente 

protocolo (conforme minuta constante Anexo III ao protocolo, do qual faz parte 

integrante), para efeitos de supervisão pelo médico veterinário municipal e 

monitorização da execução do presente protocolo. --------------------------------------  

10. A Associação compromete-se a assegurar a conformidade legal dos CAMV 

 para onde são encaminhados os animais a intervencionar.  --------------------------  

11. O material de apoio à captura, tal como armadilhas, transportadoras, assim 

 como jaulas de recobro, será adquirido pelo Município e cedido à Associação a 

título precário, pelo prazo de duração do protocolo, e exclusivamente para os 

fins deste. --------------------------------------------------------------------------------------------  

12. O Município prestará informação à Associação relativa a denúncias e 

sinalizações sobre colónias a intervencionar no Concelho. ----------------------------  

13. O Município, no âmbito de um espírito de boa colaboração, prestará, 

sempre que possível, o apoio à Associação para o cumprimento dos números 

anteriores. --------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------CLÁUSULA QUARTA ---------------------------------------  

-----------------------------------------(Contrapartidas) -------------------------------------------  

1. A contrapartida financeira devida pelo Município à Associação pela 

execução do presente protocolo, no valor total de € 21.000,00 (vinte e um mil 

euros) e que perfaz a soma dos montantes previstos nas Cláusulas Segunda 

e Terceira, será pago em cinco tranches, sendo a primeira fixa e as 4 

remanescentes indexadas ao número de ações realizadas trimestralmente, 

ao abrigo de cada uma das cláusulas Segunda e Terceira do presente 

protocolo separadamente, a apurar dos relatórios apresentados, a efetuar da 

seguinte forma: ----------------------------------------------------------------------------------  

a) A primeira tranche, correspondente ao somatório de 25% do total da 

contrapartida financeira prevista na Cláusula Segunda, no valor de 

1.875,00 € (mil oitocentos e setenta e cinco euros) e de 25% do total da 

contrapartida financeira prevista na Cláusula Terceira, no valor de 

3.375.00 € (três mil trezentos e setenta e cinco euros), perfazendo um 

valor total de 5.250,00 € (cinco mil duzentos e cinquenta euros); -------------  

b) A segunda, terceira, quarta e quinta tranches, - correspondentes, em 

conjunto, aos 75% remanescentes das contrapartidas financeiras 
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previstas nas Cláusulas Segunda e Terceira, - no valor que vier a ser 

apurado mediante os relatórios de execução a apresentar findo cada um 

dos 4 trimestres de execução do presente protocolo. ----------------------------  

2. Os valores a pagar pelo Município na segunda, terceira, quarta e quinta 

tranches serão apurados de acordo com os relatórios trimestrais 

apresentados pela Associação, individualizando a tipologia e o número de 

intervenções realizadas ao abrigo da Cláusula Segunda e da Cláusula 

Terceira do presente protocolo, sexo e espécie do animal e situação atual do 

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

 3. O Município compromete-se a proceder ao pagamento da primeira tranche 

até 30 dias após a assinatura do presente protocolo e das 4 tranches 

remanescentes até 30 dias após a entrega dos relatórios trimestrais de 

execução do protocolo pela Associação. ------------------------------------------------  

4. Em caso de divergências entre o teor dos relatórios de execução trimestrais 

e os relatórios das intervenções e registos referidos nos n.ºs 5 da Cláusula 

Segunda e 9 da Cláusula Terceira, o Município solicitará esclarecimentos à 

Associação, suspendendo-se o prazo de pagamento referido no n.º anterior 

até se encontrarem dirimidas as divergências.  ----------------------------------------  

5. O Município compromete-se a receber e encaminhar para eliminação, nos 

termos legalmente previstos, os cadáveres de animais entregues pela 

Associação, sem quaisquer encargos para esta última. -----------------------------  

---------------------------------------CLÁUSULA QUINTA --------------------------------------  

-------(Comunicação e Divulgação de Iniciativas e Ações de Sensibilização) -----  

1. As partes, de forma articulada, procederão à divulgação das iniciativas 

levadas a cabo no âmbito do presente protocolo, utilizando os canais próprios 

disponíveis para o efeito.  -----------------------------------------------------------------------  

2. As Partes comprometem-se, sempre que possível ou que lhes seja solicitado 

pela contraparte, a divulgar e a participar em campanhas de esterilização e 

ações de sensibilização da população relativas às vantagens da esterilização e 

do programa CED para a comunidade, designadamente, na redução do 

número de animais, na eliminação de nascimentos, na redução de maus 

odores e ruído ou na manutenção natural do controlo de roedores. -----------------  
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-------------------------------------CLÁUSULA SEXTA ------------------------------------------  

--------------------(Início, Vigência e Alterações ao Protocolo) ----------------------------  

1. O presente protocolo terá a duração de um (um) ano, contado da data da 

sua assinatura, podendo ser denunciado, a todo o tempo, por iniciativa de 

uma das Partes, comunicada à outra com uma antecedência de sessenta 

dias à data da produção de efeitos da denúncia. --------------------------------------  

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior e da manutenção das 

obrigações legalmente decorrentes da atribuição da gestão do programa 

CED à Associação, cessam automaticamente os efeitos do protocolo no 

caso de cumprimento antecipado das obrigações de esterilização por parte 

da Associação, devidamente validadas pelo Município e do correspetivo 

pagamento da totalidade das contrapartidas financeiras previstas nas 

Cláusulas Segunda e Terceira.  ------------------------------------------------------------  

3. O presente protocolo poderá ser renovado mediante acordo escrito entre as 

partes, pelo período de tempo necessário até à concretização pelo Município 

das medidas impostas, por forma a poder garantir o cumprimento dos 

normativos legalmente exigidos, no que aos animais errantes diz respeito. 

Cessando os efeitos do presente protocolo, os materiais de apoio à captura 

cedido à Associação a título precário serão restituídos ao Município, nas 

condições em que foram entregues, salvo as deteriorações decorrentes do 

seu uso normal. ---------------------------------------------------------------------------------  

4. Qualquer alteração ou aditamento ao presente protocolo carece de prévio 

acordo entre as Partes, os quais deverão ser reduzidos a escrito. ---------------  

--------------------------------------CLÁUSULA SÉTIMA  ---------------------------------------  

-----------------------------------------(Incumprimento) -------------------------------------------  

1. O incumprimento das obrigações previstas no presente protocolo confere à 

Parte não faltosa o direito de proceder à resolução do mesmo com efeitos 

imediatos, através de carta registada com aviso de receção, e na qual se 

fundamentam os motivos que sustentam a justa causa invocada. ---------------  

2. Sempre que o Município verifique o incumprimento de qualquer dos 

requisitos legais do programa CED, pode determinar medidas corretivas ou a 

suspensão do programa CED em curso e proceder à recolha dos animais 
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para o CRO, bem como suspender ou cancelar os pagamentos referidos na 

Cláusula Terceira, sem prejuízo do disposto no n.º 4 da presente Cláusula. --  

3. A Parte que proceder à resolução do presente acordo fica imediatamente 

liberta do cumprimento de quaisquer obrigações decorrentes da celebração 

presente protocolo.-----------------------------------------------------------------------------  

4. No caso de resolução do presente protocolo pelo Município por 

incumprimento das obrigações por parte da Associação, fica esta obrigada a 

ressarcir o Município: --------------------------------------------------------------------------  

a) Do valor total correspondente à primeira tranche fixa, prevista na alínea a. 

do n.º 1 da Cláusula Quarta, se esta resolução se verificar durante o 

primeiro trimestre de execução do Protocolo; ---------------------------------------  

b) Do valor proporcional daquela tranche fixa, correspondente ao número de 

meses de execução efetiva e conforme do presente protocolo, caso a 

resolução se verifique após o primeiro trimestre de vigência do mesmo.  --  

---------------------------------------CLÁUSULA OITAVA ---------------------------------------  

----------------------------------(Comunicação entre as Partes) ------------------------------  

1. As Partes acordam que todas as comunicações e notificações, no âmbito do 

presente protocolo, só se consideram válidas de plena eficácia desde que 

efetivadas para as seguintes moradas e correio eletrónico: ------------------------  

- MUNICÍPIO DE LOURES, Praça da Liberdade - 2674-501 Loures, Telf: 

211150100; Email: geral@cm-loures.pt; -------------------------------------------------  

- CHÃO DOS BICHOS - ASSOCIAÇÃO Bairro da Boavista à Murteira, Rua de 

Santa Filomena, lote 28, 2670-503 Murteira, Telf. 961495808; Email: 

chaodosbichos@gmail.com ---------------------------------------------------------------------  

2. Quaisquer alterações aos endereços indicados no número anterior apenas 

se tornarão efetivas após a receção pelas Partes da respetiva comunicação 

escrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------CLÁUSULA NONA ------------------------------------------  

----------------------(Dúvidas, Omissões e Foro competente) -----------------------------  

1. As Partes comprometem-se a envidar todos os esforços para chegarem a 

soluções concertadas e de interesse comum no caso de surgirem dúvidas ou 

diferendos respeitantes à validade, interpretação ou execução do presente 

protocolo. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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2. Caso as Partes não consigam resolver os diferendos nos termos do número 

anterior, os litígios resultantes da validade, interpretação ou execução do 

presente Protocolo deverá ser dirimido no Tribunal Judicial da Comarca de 

Lisboa Norte, com renúncia expressa a qualquer outro. ----------------------------  

Pelos outorgantes foi dito, na qualidade em que outorgam, que aceitam as 

condições expressas neste documento, obrigando-se a cumprir as respetivas 

condições e cláusulas.  ---------------------------------------------------------------------------  

O presente Protocolo de Colaboração é elaborado em duplicado e será 

assinado e rubricado pelas Partes, destinando-se um exemplar a cada uma 

delas. (…)” -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Presidente, dizer que, em relação 

a este processo, já durante o mandato passado, se iniciaram, mercê de um 

conjunto de alterações legislativas que vedaram o abate de animais como 

método de controle das populações animais, negociações entre o Município e 

outras entidades, que poderiam ser entidades parceiras, para conseguirmos 

cumprir aquilo que passou a ser o normativo legal de cumprimento obrigatório, 

em termos de controle destas populações. -------------------------------------------------  

O que é facto, é que, durante o mandato passado, nunca se conseguiu fazer 

avançar estas negociações, de uma fase embrionária, para a celebração de um 

protocolo, propriamente dito, o que fez com que, no início deste mandato, fosse 

decidido avançar com um trabalho em profundidade, no sentido de procurar 

encontrar um parceiro capaz de nos ajudar a pôr em prática, aquilo que são, 

neste momento, obrigações legais. -----------------------------------------------------------  

Havia uma proposta de uma associação sediada no Cartaxo, que se propunha 

fazer uma parte daquilo que hoje se traz aqui à reunião de Câmara, e havia 

uma outra sediada no concelho, que todos conhecemos, a “Chão dos Bichos” 

que se propunha colaborar com o Município, neste desígnio que temos em 

comum. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Entendemos que fazia sentido desenvolver este trabalho, fundamentalmente, 

com a Associação “Chão dos Bichos”, dada a sua proximidade, conhecimento 

e intervenção, já reconhecida no território, e aquilo que fizemos, foi procurar 

encontrar um articulado, que temos vindo a discutir ao longo do tempo, com a 

Associação, e que vai no sentido de envolver esta Associação, por via 

protocolar, na satisfação do conjunto das necessidades legais, a que o 

Município está, neste momento, obrigado, a dar corpo. ---------------------------------  

Portanto, é esse protocolo que hoje se traz aqui à Câmara. É um protocolo que 

dá resposta a duas necessidades que são resultantes da própria Lei. No fundo, 

podemos dizer que são dois protocolos num só. Por um lado, é a esterilização 

dos animais que estão, neste momento, à guarda do centro de recolha oficial 

municipal e cuja esterilização é condição necessária para podermos 

impulsionar uma política facilitadora das adoções, porque, sem a esterilização, 

os animais não podem ser adotados. --------------------------------------------------------  

Uma outra vertente, ou seja, o “tal” segundo protocolo num só, a 

implementação do programa “captura, esterilização e devolução” que se aplica, 

apenas, aos gatos, para controle das populações existentes.-------------------------  

Este programa, baseia-se na ideia, de os gatos de rua, poderem ser 

capturados, esterilizados e marcados, de uma determinada forma, que está 

validada pela Direção Geral de Ação Veterinária, possam ser “chipados” e 

registados numa base de dados municipal e termos o registo sobre a colónia a 

que pertencem. -------------------------------------------------------------------------------------  

Ou seja, a ideia, é que esses animais, depois de recuperarem dessa operação, 

que visa, exatamente, assegurar a saúde animal e a sua esterilização, possam 

ser devolvidos à rua, às suas colónias, havendo a responsabilidade de, a 

gestão e monitorização das colónias, poder ser feita pela Associação, com a 

supervisão, naturalmente, da médica veterinária municipal. ---------------------------  

Dizer, ainda, que aquilo que está previsto, é que se possa levar por diante este 

conjunto de operações, e a entidade possa receber uma compensação 

financeira, por parte do Município, que, como está demonstrado no processo, 

é, substancialmente, mais barato, do que aquilo que conseguiríamos fazer por 

outra forma qualquer, mercê, da economia que a entidade consegue, 



 

 

 

 

                                                                                                                                            

133/191 
 

 

                                                                                                                                      15ª Reunião Ordinária - 2018-05-23 

 

 

 

exatamente, pelo trabalho voluntário de muitos dos seus associados e por 

Acordos e colaboração que tem com outras entidades. ---------------------------------  

Isto não iliba a responsabilidade própria do Município, que continuará a ter que 

encontrar soluções. Neste momento, estamos a trabalhar nessa matéria, para a 

criação de um centro de recolha oficial com cirurgia, uma vez que o que nós 

temos, não preenche este requisito. Também, para acrescentar ao mesmo, a 

valência gatil, coisa que, neste momento, não existe no nosso centro de 

recolha oficial. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Neste momento, estamos numa fase em que temos dois projetos concluídos, 

para criar, no Parque Urbano de Santa Iria de Azóia, o Centro de Recolha 

Oficial, com a valência gatil, dotado de sala de cirurgia. Estamos a trabalhar, 

também, para nos candidatarmos a apoios comunitários, que tem que ver com 

a obra que precisamos de fazer e que prevemos que, no decurso deste ano, 

seja possível concretizar, no referido parque Urbano. -----------------------------------  

Dizer, ainda, que, creio, que aquilo que hoje se traz à deliberação da Câmara, 

é um enorme passo em frente, porque significa passarmos para uma situação 

completamente nova, naquilo que tem que ver com o cumprimento de 

obrigações legais que estão atribuídas ao Município e que, infelizmente, não 

temos vindo a conseguir pôr em prática. ----------------------------------------------------  

Isso só é possível, mercê, também, da profunda colaboração, trabalho conjunto 

e análise deste problema, que tem vindo a ser desenvolvido com a Associação 

“Chão dos Bichos”, que saúdo, não só pela sua presença aqui, hoje, mas, 

sobretudo, e fundamentalmente, pelo trabalho que tem vindo a desenvolver na 

área do Município de Loures. -------------------------------------------------------------------      

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, estamos satisfeitos 

por este protocolo, finalmente, chegar a reunião de Câmara. No entanto, é 

pena que tenha chegado com dez meses de atraso. ------------------------------------  

Senhor Presidente, gostaria de dizer, que é importante elucidar o senhor Vice-

Presidente, que foi o senhor que retirou de uma Ordem do Dia, que eu aceitei, 

dois protocolos com esta entidade e com o mesmo objetivo. Foi uma opção do 

senhor Presidente. Agora, o senhor Vice-Presidente, não pode dizer que não 

houve a possibilidade de celebrar o protocolo. Houve. No entanto, foi uma 
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opção política que o senhor Presidente tomou, que eu aceitei, de não o levar a 

votação, sensivelmente, dois meses antes do fim do mandato. ----------------------  

Portanto, senhor Vice-Presidente, é importante, fazermos, todos, um histórico 

das coisas. Mas, evidentemente, estamos muito satisfeitos com este protocolo. 

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, de facto, eu tomei essa 

decisão. Tratava-se de uma deliberação de dois protocolos. E tomei essa 

decisão, por me parecer haver uma desproporção e não aconselhava, o 

momento, que me parecia ser desadequado, para tomar esse tipo de decisão. -  

De facto, na altura, o senhor Vereador tinha outra opinião, mas foi essa a razão 

dessa decisão. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, permita-se 

que comece por fazer uma declaração de interesse. Eu sinto-me incomodado 

por estar a pronunciar-me sobre este protocolo. Aliás, bastante incomodado, e 

por várias razões. ----------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, não posso deixar de louvar a Associação “Chão dos 

Bichos”. Aliás, desafio as pessoas a passarem por lá, para verificarem o 

esforço que as vinte pessoas, voluntárias, que lá estão, fazem, para terem ali 

cerca de quinhentos animais. -------------------------------------------------------------------  

Conheço outros canis, mas a Associação “Chão dos Bichos” está a fazer um 

esforço inglório para conseguir sobreviver. É que esta Associação, que tem 

estes quinhentos animais e vinte voluntários, tem que abandonar o espaço até 

ao final do ano. Isto quer dizer que este protocolo vai além do ano civil.-----------  

Estive a falar com um responsável daquela Associação, que me informou que a 

Câmara já ofereceu um terreno. No entanto, este terreno, para a criação de 

infraestruturas, tem custos avultadíssimos, cerca de vinte mil euros, para que a 

água lá chegue. Se for os SIMAR, custa vinte e oito mil.  ------------------------------  

Dizer, também, que, efetivamente, é degradante ver estes vinte voluntários, a 

trabalhar no meio de quinhentos animais, em prol da comunidade, sem as 

condições condignas. -----------------------------------------------------------------------------  

Deram-me conta de outra situação, que eu pensava que já tinha deixado de 

existir, que é o abandono de animais, na altura da caça. Continuam a chegar 
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ao canil, cães de caça, laçados, porque lhe tiraram o “chip” para não serem 

identificados, e é com isto que estes voluntários convivem. Por isso, não posso 

deixar de ficar incomodado com esta situação. E mais incomodado fiquei, 

particularmente, quando verifiquei que o técnico que elaborou a Proposta, diz, 

a certa altura, que a considera economicamente vantajosa para o Município. ---  

Os preços a que a Associação “Chão dos Bichos” tem acesso, através de 

veterinários que estão disponíveis para trabalhar com eles, levou-me a pensar 

que tivessem um hospital veterinário. Mas não têm. O que acontece, é que os 

voluntários vão buscar os animais, levam-nos ao veterinário que colabora com 

aquela Associação, que levam um preço muito inferior aos preços praticados 

pela Câmara Municipal.  -------------------------------------------------------------------------  

Os canis municipais praticam preços de forma a incentivar as pessoas a irem a 

estes canis. Portanto, na minha opinião, isto deve ser revisto. Além disso, não 

me sinto muito confortável, enquanto autarca, estar a aprovar este protocolo, 

com uma entidade que não tem nem água nem eletricidade. No entanto, a 

direção da Associação “Chão dos Bichos” está disponível para o assinar. 

Portanto, obviamente, não podemos fazer outra coisa, que não seja apoiá-la e 

espero que as palavras do senhor Vice-Presidente sejam uma realidade e que, 

a médio/curto prazo, haja um canil dignificante e que o Município de Loures, a 

breve trecho, encontre uma solução definitiva para esta situação. ------------------  

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Senhor Vereador, estamos perante um problema 

que tem uma dimensão que não vale a pena escamotear. Nós vivemos numa 

sociedade que, de facto, maltrata, globalmente, os seus animais e 

relativamente aos quais, aos poucos, se tem vindo a ganhar consciência da 

situação em que a população animal, nalguns casos, está, por via da falta de 

cidadania de muitos de nós, que somos os principais responsáveis de 

incentivar, nalguns casos, o aparecimento de animais neste mundo e, depois, 

não sabemos cuidar deles abandonando-os com a maior das facilidades. --------   

Ou porque se vai se férias, ou porque a criança, afinal, não se adaptou ao 

animal que, durante muito tempo, pediu para ter em casa, ou porque, afinal, o 

animal tem um custo acima das suas posses, em que ninguém pensou, 

inicialmente, quando pensou em adotá-lo. Ou seja, há variadíssimas 
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justificações para este estado de coisas. E isto só se ultrapassa com uma 

consciência maior por parte dos cidadãos. -------------------------------------------------  

É um trabalho que temos que desenvolver todos, porque é uma atitude cívica, 

não só a partir dos poderes públicos, mas também a partir da ação individual 

de cada um de nós, das associações que se dedicam a esta temática e dos 

cidadãos que estão interessados a intervir, do ponto de vista social. Ou seja, só 

a partir dessa ação conjugada, é que será possível atingirmos novos 

patamares. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O protocolo que trazermos hoje aqui, é um contributo que vai no sentido de 

ajudar a resolver, exatamente, a sobrepopulação de animais que, neste 

momento, existe. -----------------------------------------------------------------------------------  

Durante muito anos, a política que existia, era, exatamente, o abate dos 

animais, mas, há relativamente pouco tempo, foi legislado que o caminho não 

deve ser esse, temos que encontrar outros caminhos, nomeadamente, a 

esterilização, para evitar que as populações desses animais possam crescer. E 

é exatamente isso que se está a pôr em prática, com muito atraso, 

infelizmente, em prática, neste Município. É, exatamente, evitarmos que 

continue a crescer, a população de animais que existem na área do Município. 

E isso passa, exatamente, pela esterilização. ---------------------------------------------  

O protocolo que hoje aqui temos, tem que ver, basicamente, com as 

esterilizações. Ou seja, para evitarmos que estes animais não se continuem a 

reproduzir e a pôr novos animais no mundo, que ficarão, também, 

abandonados, se, entretanto, ninguém os adotar. ----------------------------------------     

Aquilo que temos em cima da mesa são dois problemas distintos. Um, é a 

questão do protocolo, a qual temos estado aqui a discutir. A outra, e que, de 

alguma forma, me pareceu misturada nesta, na intervenção do senhor 

Vereador António Marcelino, é o problema das instalações mais permanentes 

para a Associação “Chão dos Bichos”. É que são duas coisas distintas. ----------  

Este protocolo, visa a questão das esterilizações. Não tem que ter lugar, 

sequer, nas instalações físicas da Associação. Resultará, aliás, de protocolos e 

ações conjuntas e de voluntariado desenvolvido por pessoas que estão 

articuladas com a “Chão dos Bichos” e que vão no sentido de reduzir a 

população animal, através da esterilização. ------------------------------------------------  
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Outra coisa diferente, na qual também temos vindo a trabalhar com a 

Associação “Chão dos Bichos”, é encontrar uma localização para uma 

instalação mais definitiva da Associação e dos animais que têm à sua guarda e 

que querem continuar a manter. ---------------------------------------------------------------  

São dois problemas distintos e que me parece que não podemos misturar. Não 

é que eles não existam. Existem. Temos é que encontrar, em momentos 

diferentes, soluções que são, obviamente, diferentes e, para isso, temos vindo 

a trabalhar, relativamente a essa matéria, com a Associação. Temos vindo a 

trocar impressões, a ver até onde é possível ir, os custos que estão 

associados, etc.. -----------------------------------------------------------------------------------  

É um quadro que não é de fácil resolução, uma vez que estamos a falar de 

infraestruturas que são muito dispendiosas. Sabemos todos das dificuldades 

com que as sociedades protetoras dos animais, e dos que se dedicam a este 

tipo de atividades, convivem, no dia a dia, para conseguirem manter as suas 

portas abertas e continuar a desempenhar a sua função. Aliás, não é um 

problema que exista apenas no concelho de Loures. Infelizmente, é um 

problema nacional. Veja-se qual é a situação, do ponto de vista financeiro, 

nomeadamente, da Sociedade Protetora dos Animais, e de muitas outras 

associações no país. ------------------------------------------------------------------------------   

Portanto, aquilo que temos que encontrar, são soluções equilibradas, e não 

soluções apressadas, que acabam por se transformar em problemas maiores 

do que aqueles que pretendemos resolver.  ------------------------------------------------  

Portanto, temos que dar passos seguros, mas encontrando as soluções que é 

preciso encontrar, porque o tempo urge. ----------------------------------------------------  

Depois, dizer, ainda, que, quando se fala de soluções economicamente 

vantajosas, para além de ser um “jargão” autárquico, de facto, dizer-se que 

esta proposta é economicamente vantajosa, não é só para o Município, é 

também para a Associação, porque passará a ter aqui uma receita, em termos 

da sua atividade, ao contrário do que o senhor Vereador António Marcelino 

pareceu aqui, a determinada altura, intuir na sua intervenção. Ou seja, dar a 

entender, que o Município vai utilizar a Associação “Chão dos Bichos”, para 

fazer aquilo que já era missão sua fazer. Pagar-lhes pouco, para eles fazerem 

aquilo que a Câmara devia fazer. Mas a questão não é essa senhor Vereador. 
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A questão é que nós, ao celebramos este protocolo com a Associação, 

estamos aqui, exatamente, a tentar encontrar condições para ajudar a 

Associação a desenvolver a sua atividade e a dar-lhe uma base material que, 

infelizmente, neste momento, não tem. ------------------------------------------------------  

É essa uma das razões que nos conduz a fazer este protocolo. ---------------------  

Portanto, quando se fala numa proposta economicamente vantajosa, ela é 

economicamente vantajosa para a Câmara, porque, como se demonstra no 

estudo económico que está associado ao processo, a Câmara, se tivesse que 

fazer isto com outras entidades, nomeadamente, entidades particulares, iria 

pagar muitíssimo mais.  --------------------------------------------------------------------------  

Também é economicamente vantajosa para a Associação, porque ela se vai 

ressarcir daquilo que é o custo associado a este processo e garante uma fonte 

de receita, que é uma base, a partir da qual, pode desenvolver o seu plano de 

atividades e o seu trabalho. Não vai é, seguramente, enriquecer com isto. 

Disso nós temos a perfeita consciência. Mas é uma base, a partir da qual 

podem começar a trabalhar e sabem com o que contam. Coisa que, até agora, 

faziam, exclusivamente, a expensas próprias e contando, exclusivamente, com 

a sua capacidade de se autofinanciar. -------------------------------------------------------  

Portanto, o protocolo, traz uma segurança completamente diferente 

relativamente a este domínio. ------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Vice-Presidente, o que 

estamos, então, a dizer à “Chão dos Bichos”, que tem parceiros, aliás, já os 

tinha, é para ela pedir a esses seus parceiros veterinários, que façam a 

castração dos animais, mediante um custo, dando resposta a esta solicitação, 

que, efetivamente, se fosse a Câmara a fazê-lo, teria que pagar muito mais. ----  

Senhor Vice-Presidente, não estou a juntar as coisas. O que eu disse, 

claramente, é que a Associação “Chão dos Bichos” está disponível, segundo 

me foi transmitido, para assinar este protocolo. -------------------------------------------  

Mas eu não quero crer que isto constitua uma situação economicamente 

vantajosa para a Associação “Chão dos Bichos”. Na minha opinião, acho que 

esta Associação não precisa deste protocolo. O que a Associação quer, é 
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colaborar com alguém, no sentido de resolver um problema que, efetivamente, 

é da própria Associação. -------------------------------------------------------------------------  

Dizer, ainda, que me incomodou, particularmente, esta situação, que não é 

economicamente vantajosa, porque a Associação “Chão dos Bichos”, está a 

desempenhar um papel, que devia de ser da Câmara Municipal. E espero, 

sinceramente, que o Município de Loures, encontre uma solução, como 

encontraram outros Municípios, para resolver um problema social, não é 

animal, é social, que, efetivamente, passa pelo abandono dos animais, com 

todas as consequências que daí advêm. ----------------------------------------------------    

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

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

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

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

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

--- Eram dezoito horas e trinta e cinco minutos quando a Vereadora, Senhora 

Sónia Paixão, saiu da reunião  -----------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO DEZANOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 231/2018 - 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE LOURES E A HARDLEVEL – ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA -----------------  

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

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

A. A gestão de óleos alimentares usados (OAU) encontra-se regulamentada 

pelo Decreto-Lei n.º 267/2009, de 29 de setembro, o qual, em consonância 

com a Diretiva n.º 2009/28/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

23 de abril de 2009, impõe aos municípios a constituição de redes 

municipais de recolha seletiva, através da instalação de oleões, transporte, 

valorização, rastreamento e quantificação dos óleos, tendo em consideração 

o número de habitantes no município; ----------------------------------------------------  

B. O sistema de recolha de OAU do Município de Loures, implementado em 

cumprimento da legislação referida e dando primazia à opção da reciclagem, 
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é atualmente constituído por 29 (vinte e nove) equipamentos de recolha 

seletiva (oleões); --------------------------------------------------------------------------------  

C. O atual modelo de gestão dos OAU tem demonstrado diversas fragilidades, 

além de ser claramente insuficiente, onerando os sistemas de gestão de 

águas residuais e comportando, por outro lado, um risco associado de 

contaminação dos solos e das águas subterrâneas e superficiais;  --------------  

D. Ao abrigo e nos termos do disposto pela alínea b) do artigo 8.º do Decreto-

Lei n.º 267/2009, devem existir 60 pontos de recolha (oleões) por cada 

Município com mais de 150.000 habitantes, meta que o Município de Loures 

pretende atingir a curto prazo; --------------------------------------------------------------  

E. A valorização dos OAU apresenta-se como uma solução que permite uma 

gestão ambiental com benefícios sociais e económicos, enquadrada no 

contexto de Economia Circular; ------------------------------------------------------------  

F. A valorização de 1000 litros de óleos alimentares usados permite produzir 

entre 920 a 980 litros de biodiesel, combustível que apresenta índices de 

emissão de dióxido de carbono que podem ser 80% mais baixos do que os 

que são emitidos ao utilizar gasóleo; -----------------------------------------------------  

G. A PRIO TOP LEVEL é uma Joint Venture entre a PRIO Biocombustíveis e a 

HARDLEVEL – ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA. no âmbito da produção do 

biodiesel de óleos alimentares usados; --------------------------------------------------  

H. A HARDLEVEL é uma empresa de gestão de resíduos acreditada pela 

International Sustainability & Carbon Certification – ISCC-EU, normativa 

Europeia de sustentabilidade para Óleos Alimentares Usados de origem 

vegetal destinados à produção de biocombustíveis ISCC-EU (cfr. Anexo II ao 

presente protocolo);----------------------------------------------------------------------------  

I. A HARDLEVEL, através da utilização de um sistema inteligente de 

monitorização, e interação IoT (“Internet of Things”), que permitirá uma 

sensibilização permanente e a otimização de rotas, ajustando a 

periodicidade de recolha em função do enchimento dos oleões instalados, 

com sistema de sensorização, promove a Descarbonização da Sociedade, 

com diminuição emissões de carbono e eficiência energética, assim como 

permite antecipar o enchimento e eventual derrame de óleo na via pública; 
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J. A implementação da nova rede municipal de recolha seletiva de OAU, em 

colaboração com a HARDLEVEL, pretende minimizar os impactes 

ambientais e garantir a realização da recolha atempada dos OAU, de forma 

a evitar o sobreenchimento e evitar a acumulação de OAU na proximidade 

do oleão e o encaminhamento para destino final adequado dos OAU 

recolhidos para operador devidamente licenciado, bem como das 

embalagens que contenham os OAU;  ---------------------------------------------------  

K. O Município perspetivou a implementação da rede de recolha seletiva de 

OAU de forma faseada, contemplando a instalação de 30 oleões numa 

primeira fase, nos primeiros 30 dias de execução do protocolo; numa 

segunda fase preconizou-se a instalação de 30 oleões em novas 

localizações, no primeiro trimestre de execução do protocolo e, 

adicionalmente, de um oleão de “sistema avançado no posto de 

abastecimento de combustível da PRIO em Santo António dos Cavaleiros; e, 

numa terceira fase, pretende-se a instalação de oleões, que se perspetivam 

na quantidade de 30; --------------------------------------------------------------------------  

L. A primeira fase de execução do protocolo contempla a instalação de 30 

oleões em substituição dos 29 já existentes no Concelho, e adicionalmente, 

um oleão no Parque Urbano de Santa Iria da Azóia (PUSIA);  --------------------  

M.  A localização dos oleões a instalar na segunda e terceira fases 

perspetivadas será analisada e definida em articulação com as juntas e 

uniões de freguesia do Concelho;   --------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea u) do número 1 do 

Artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar 

celebração do Protocolo de Colaboração entre o MUNICÍPIO DE LOURES e a 

HARDLEVEL – ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA., nos termos da minuta (…)” --  

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

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

---------------------------“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO -----------------------------  

ENTRE:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

MUNICÍPIO DE LOURES, com sede Praça da Liberdade, 2674-501 Loures 

pessoa coletiva nº 501 294 996, adiante designado como Município ou 
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PRIMEIRO OUTORGANTE aqui representado pelo Dr. Paulo Piteira, na 

qualidade de Vice-Presidente da Câmara Municipal e com poderes para 

outorgar o presente protocolo; -----------------------------------------------------------------  

E --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

HARDLEVEL – ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA., com sede em Rua José 

Monteiro de Castro Portugal, nº 2994, R/C, Valadares, pessoa coletiva n.º 507 

938 348, adiante designado como Hardlevel ou SEGUNDA OUTORGANTE, 

aqui representado por Eng. Karim Vissanji Karmali, na qualidade de 

representante legal da empresa, o qual têm poderes para outorgar o presente 

contrato.   ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Também designados por “PARTES” ou por “PARTE” quando conjunta ou 

indistintamente referidos. ------------------------------------------------------------------------  

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

- A gestão de óleos alimentares usados (OAU) encontra-se regulamentada pelo 

Decreto-Lei n.º 267/2009, de 29 de setembro, o qual dá um especial enfoque à 

recolha de OAU do sector doméstico, atribuindo um papel de relevo aos 

municípios e estabelecendo objetivos concretos para a constituição de redes 

municipais de recolha seletiva, através da instalação de oleões, transporte, 

valorização, rastreamento e quantificação dos óleos, tendo em consideração o 

número de habitantes no município;  ---------------------------------------------------------  

- A relevância atribuída à intervenção dos municípios está em consonância com 

a Diretiva n.º 2009/28/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 

abril de 2009, relativa à promoção da energia relativa a fontes renováveis, que 

prevê a participação ativa das autoridades locais no cumprimento dos objetivos 

nacionais em matéria de energias renováveis; --------------------------------------------  

- O sistema de recolha de OAU do Município de Loures, implementado em 

cumprimento da legislação referida e dando primazia à opção da reciclagem – 

objetivo primordial aos níveis nacional e comunitário, consubstanciado nas 

exigentes metas de reciclagem fixadas na Diretiva n.º 2008/98/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro – é atualmente 

constituído por 29 (vinte e nove) equipamentos de recolha seletiva, adiante 

designados por oleões, cuja localização é identificada no Anexo I do presente 

protocolo;  --------------------------------------------------------------------------------------------  
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- O atual modelo de gestão dos OAU tem demonstrado diversas fragilidades, 

além de ser claramente insuficiente, dificultando e onerando os sistemas de 

gestão de águas residuais, com repercussões negativas ao nível das tarifas do 

saneamento; por outro lado, comporta um risco associado de contaminação 

dos solos e das águas subterrâneas e superficiais;  -------------------------------------  

- Ao abrigo e nos termos do disposto pela alínea b) do artigo 8.º do Decreto-Lei 

n.º 267/2009, devem existir 60 pontos de recolha (oleões) por cada Município 

com mais de 150.000 habitantes, meta que o Município de Loures pretende 

atingir a curto prazo;  ------------------------------------------------------------------------------  

- A valorização dos OAU apresenta-se como uma solução que permite uma 

gestão ambiental com benefícios sociais e económicos, enquadrada no 

contexto de Economia Circular; ----------------------------------------------------------------  

- A valorização de 1000 litros de óleos alimentares usados permite produzir 

entre 920 a 980 litros de biodiesel, combustível que apresenta índices de 

emissão de dióxido de carbono que podem ser 80% mais baixos do que os que 

são emitidos ao utilizar gasóleo; ---------------------------------------------------------------  

- A PRIO TOP LEVEL é uma Joint Venture entre a PRIO Biocombustíveis e a 

HARDLEVEL no âmbito da produção do biodiesel de óleos alimentares usados; 

- A HARDLEVEL – ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA é uma empresa de gestão 

de resíduos, cujo modelo de negócio assenta na gestão de Óleos Alimentares 

Usados, acreditada pela International Sustainability & Carbon Certification – 

ISCC-EU, normativa Europeia de sustentabilidade para Óleos Alimentares 

Usados de origem vegetal destinados à produção de biocombustíveis ISCC-EU 

(cfr. Anexo II ao presente protocolo); ---------------------------------------------------------  

- A HARDLEVEL – ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA., através da utilização de 

um sistema inteligente de monitorização, e interação IoT (“Internet of Things”), 

que permitirá uma sensibilização permanente e  a otimização de rotas, 

ajustando a periodicidade de recolha em função do enchimento dos oleões 

instalados, com sistema de sensorização, promove a Descarbonização da 

Sociedade, com diminuição emissões de carbono e eficiência energética, assim 

como permite antecipar o enchimento e eventual derrame de óleo na via 

pública; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- A implementação da nova rede municipal de recolha seletiva de OAU, em 

colaboração com a HARDLEVEL, pretende minimizar os impactes ambientais e 

garantir a realização da recolha atempada dos OAU, de forma a evitar o 

sobreenchimento e evitar a acumulação de OAU na proximidade do oleão e o 

encaminhamento para destino final adequado dos OAU recolhidos para 

operador devidamente licenciado, bem como das embalagens que contenham 

os OAU. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

É livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente Protocolo de 

Colaboração, que se subordina aos considerandos que antecedem e se regerá 

pelas seguintes cláusulas: -----------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------CLÁUSULA 1.ª --------------------------------------------  

--------------------------------------Objeto do protocolo -----------------------------------------  

O presente Protocolo de Colaboração tem por objeto estabelecer mecanismos 

de cooperação com vista à criação de uma rede de recolha seletiva e o devido 

encaminhamento dos óleos alimentares usados, doravante designados como 

OAU, produzidos no setor doméstico da área territorial do Município de Loures, 

em cumprimento das obrigações legalmente estabelecidas, designadamente as 

decorrentes do disposto pela alínea b) do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 

267/2009, de 29 de setembro.  -----------------------------------------------------------------  

------------------------------------------CLÁUSULA 2.ª -------------------------------------------  

---------------------------Obrigações do Primeiro Outorgante -------------------------------  

1. Ao abrigo do presente protocolo de colaboração, configuram obrigações do 

PRIMEIRO OUTORGANTE: --------------------------------------------------------------------  

a. Fornecer à SEGUNDA OUTORGANTE uma proposta de localização dos 

equipamentos de recolha seletiva (oleões) bem como autorizar a sua 

instalação nos locais definidos, a acordar entre as PARTES em articulação 

com as Juntas e Uniões de Freguesia; ---------------------------------------------------  

b. Validar propostas de novas localizações dos oleões a instalar pela 

SEGUNDA OUTORGANTE; ----------------------------------------------------------------  

c. Garantir as condições necessárias de instalação e fixação dos oleões ao 

solo;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

d. Validar os materiais de comunicação, antes da colocação nos oleões na via 

pública; --------------------------------------------------------------------------------------------  
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e. Validar os meios de suporte e conteúdos das ações de sensibilização nas 

Escolas e Público em geral; -----------------------------------------------------------------  

f. Reportar à SEGUNDA OUTORGANTE, logo que deles tenha conhecimento, 

qualquer anomalia, ato de vandalismo, acidente, rutura com fuga ou situação 

de sobreenchimento relacionados com os oleões instalados;  --------------------  

g. Reportar, à Agencia Portuguesa do Ambiente (APA), através do Sistema 

lntegrado de Registo (SIRAPA), nos termos da alínea b) do n° 1 do artigo 

14° do Decreto-Lei n.º 267/2009, de 29 de setembro, toda a informação 

relativa a quantidades de OAU recolhidas pela SEGUNDA OUTORGANTE;  

h. Reportar as quantidades recolhidas através do preenchimento do Formulário 

OAU3 e dos Formulários O (entradas e saídas) do Mapa de Registo de 

Resíduos Urbanos (MRRU); -----------------------------------------------------------------  

i. Atribuir à SEGUNDA OUTORGANTE a exclusividade na responsabilidade 

de gestão de óleos alimentares usados, provenientes do canal doméstico, na 

área geográfica do Concelho de Loures; ------------------------------------------------  

j. Garantir o pagamento de €150,00 (cento e cinquenta euros) acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor (se aplicável), por ano e por oleão instalado, como 

contrapartida pelas operações de manutenção e higienização dos oleões 

instalados, nos termos da Cláusula 5.ª do presente protocolo. --------------------  

2. A proposta de localização dos oleões mencionada na alínea a. do número 

anterior poderá ser alterada, por acordo entre as PARTES.  --------------------------  

3. É da responsabilidade do PRIMEIRO OUTORGANTE propor e divulgar aos 

estabelecimentos de restauração e similares do Município, no âmbito da 

recolha seletiva de OAU com proveniência do Canal HoReCa, a adesão à rede 

de recolha de OAU municipal. ------------------------------------------------------------------  

4. O pagamento previsto na alínea j. do número 1 será efetuado no prazo de 30 

dias após a receção da fatura emitida mensalmente, em duodécimos, pelo 

SEGUNDO OUTORGANTE, até ao 10.º dia do mês seguinte ao mês a que 

respeite.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

5. O incumprimento do prazo de pagamento estabelecido no número anterior 

confere ao SEGUNDO OUTORGANTE o direito de aplicação de uma taxa 

sobre o valor da fatura, a título de juros de mora, apurada e publicitada pelo 

Instituto de Gestão de Tesouraria e do Crédito Publico (IGCP, IP). -----------------  
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---------------------------------------CLÁUSULA 3.ª ----------------------------------------------  

-------------------Obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE -----------------------------  

Ao abrigo do presente protocolo de colaboração, configuram obrigações do 

SEGUNDO OUTORGANTE: --------------------------------------------------------------------  

1. Garantir que se encontra permanentemente licenciada e habilitada nos 

termos legais a proceder à recolha seletiva, transporte e transformação em 

biodiesel dos OAU recolhidos nos oleões instalados;  -------------------------------  

2. Proceder à instalação e fixação de oleões “sistema simples” e “sistema 

avançado”, de acordo com as especificações técnicas constantes do Anexo 

III ao presente protocolo, livre de quaisquer ónus ou encargos financeiros 

para o PRIMEIRO OUTORGANTE, nos locais a acordar entre ambas as 

PARTES, em cumprimento do disposto pela Cláusula 5.ª do presente 

protocolo; -----------------------------------------------------------------------------------------  

3. Propor ao PRIMEIRO OUTORGANTE, para validação, os materiais de 

comunicação a colocar nos oleões na via pública, com vista à prestação de 

informação, esclarecimento de dúvidas ou comunicação de problemas 

ocorridos com os mesmos; ------------------------------------------------------------------  

4. Garantir a recolha seletiva e transporte de OAU depositados nos oleões 

instalados no âmbito do presente protocolo, podendo subcontratar empresa 

devidamente licenciada para realização deste o transporte para as suas 

instalações de tratamento, desde que tal facto seja previamente comunicado 

ao PRIMEIRO OUTORGANTE, acompanhado da cópia do Alvará de 

Transporte Rodoviário de Mercadorias ou do Alvará de Operação de Gestão 

de Resíduos do subcontratado; ------------------------------------------------------------   

5. Garantir o correto encaminhamento dos OAU recolhidos nos oleões 

instalados;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

6. Garantir que os OAU recolhidos nos oleões instalados serão transformados 

em biodiesel; -------------------------------------------------------------------------------------  

7. Garantir o bom funcionamento e a permanente operacionalidade dos oleões 

instalados no Município abrangidos pelo presente protocolo; ----------------------  

8. Garantir que não decorrerá um período superior a 48 horas, nos dias úteis, 

entre o enchimento do oleão ou o pedido de recolha de OAU e o seu 

respetivo levantamento, não podendo em qualquer caso este período 
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exceder as 72 horas; --------------------------------------------------------------------------  

9. Assegurar um mínimo de 4 limpezas por ano e, sempre que se justificar 

aquando da deslocação para recolha de OAU, ao equipamento (oleão) e 

área pública circundante. ---------------------------------------------------------------------  

10. Caso se verifique algum ato de vandalismo, acidente ou rutura com fuga, 

proceder, num prazo máximo de 48h, após verificação própria ou 

solicitação por parte do PRIMEIRO OUTORGANTE, à limpeza e 

manutenção/reparação/substituição do equipamento e/ou da via pública 

circundante; ------------------------------------------------------------------------------------  

11. Disponibilizar mapas mensais, enviados ao PRIMEIRO OUTORGANTE até 

ao 10º dia útil do mês seguinte ao que respeitam, discriminando os 

quantitativos recolhidos por oleão instalado, as operações de limpeza e 

manutenção realizadas, o registo de não conformidade ou incidente, 

sugestões e propostas de melhoria, nomeadamente, a viabilidade de locais 

de instalação de novos oleões;  ----------------------------------------------------------  

12. Apresentar informações complementares ou adicionais que lhe sejam 

solicitadas; --------------------------------------------------------------------------------------  

13. Assegurar a realização de ações de sensibilização junto das escolas e da 

população em geral, enquadradas no eixo temático “Economia Circular” 

nos termos melhor definidos na Cláusula 6.ª do presente protocolo;  ---------  

14. Guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não 

técnica, comercial ou outra, relativa ao PRIMEIRO OUTORGANTE, de que 

possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução da 

proposta; ----------------------------------------------------------------------------------------  

15.  Assumir a exclusiva responsabilidade relativamente a todos os acidentes 

nos quais se apurem danos (físicos e/ou materiais), em que a causa direta 

esteja relacionada com os oleões instalados no Município de Loures, 

assegurando que todos os oleões se encontram cobertos por seguro de 

responsabilidade civil. -----------------------------------------------------------------------  

16. Proceder à emissão de Guia Eletrónicas de Acompanhamento de Resíduos 

(e-GAR), prestar atempadamente informação ao primeiro outorgante no 

sentido deste validar as respetivas guias na plataforma eletrónica Siliamb, 

da Agência Portuguesa de Ambiente. --------------------------------------------------  
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-------------------------------------------CLÁUSULA 4.ª ------------------------------------------  

-------------------------------Instalação e fixação dos Oleões --------------------------------  

1. Os oleões objeto do presente protocolo deverão ser instalados e fixados, 

sempre que possível, em pavimento de calçada portuguesa, assegurando o 

PRIMEIRO OUTORGANTE que o local escolhido tem uma profundidade 

disponível abaixo da calçada de cerca de 50cm de altura, numa área de 0,7m2.  

2. A instalação e fixação dos oleões obedecerá ao seguinte plano:  ----------------  

a. Primeira fase: instalação e fixação de sessenta (60) Oleões “Sistema 

Simples”, durante o primeiro trimestre de execução do presente Protocolo, 

nos locais a indicar pelo PRIMEIRO OUTORGANTE e a acordar entre as 

PARTES: -----------------------------------------------------------------------------------------  

i. Instalação e fixação de trinta (30) oleões no prazo máximo de 30 dias 

contados da data de assinatura do presente protocolo;  -------------------------  

ii. Instalação e fixação de trinta (30) oleões durante o primeiro trimestre 

contado da data de assinatura do presente protocolo; ---------------------------  

b. Segunda fase:  ----------------------------------------------------------------------------------  

i. Instalação de 1 (um) oleão “Sistema Avançado”, no posto de 

abastecimento de combustível Prio Top Level, sito na Rua José Malhoa 

em Santo António dos Cavaleiros, no primeiro semestre após assinatura 

do presente protocolo, sem qualquer encargo de manutenção e 

higienização para o PRIMEIRO OUTORGANTE; ----------------------------------  

ii. instalação e fixação de oleões, tantos quantos necessários, que se 

estimam em 30, e nos locais a acordar entre as PARTES, com base na 

análise cuidada dos quantitativos, fatores demográficos, entre outros 

indicadores relevantes, após a conclusão da primeira fase. --------------------  

3. A instalação e fixação dos oleões previstos na segunda fase não acarretará 

qualquer ónus ou encargo adicional para o Município, com exceção dos 

encargos previstos para as operações de manutenção e higienização previstas 

na Cláusula seguinte e caso a elas haja lugar.  -------------------------------------------  

4. Os oleões instalados na via pública ao abrigo do disposto pelo presente 

protocolo fica isenta do pagamento de taxas municipais pelo SEGUNDA 

OUTORGANTE, designadamente as que seriam devidas pela ocupação e 

utilização do domínio municipal.  --------------------------------------------------------------  
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------------------------------------------CLÁUSULA 5.ª -------------------------------------------  

---------------------Manutenção e higienização dos oleões instalados ------------------  

1. A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a realizar um mínimo de 4 

operações de higienização por ano e, assegurar a limpeza regular aquando da 

deslocação para recolha de OAU, ambas ao equipamento (oleão) e área 

pública circundante, garantindo as condições de salubridade do equipamento e 

zona envolvente. -----------------------------------------------------------------------------------  

2. A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se ainda a proceder à limpeza e 

manutenção/reparação/substituição do equipamento e/ou da via pública 

circundante, num prazo máximo de 48h após verificação própria ou solicitação 

por parte do Município, sempre que se verifique relativamente aos oleões 

instalados qualquer ato de vandalismo, acidente ou rutura com fuga.  -------------  

--------------------------------------------CLÁUSULA 6.ª  ----------------------------------------  

---------------------------------------Ações de sensibilização ----------------------------------  

1. A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a assegurar, anualmente, a 

realização das seguintes ações de sensibilização junto das escolas da área 

geográfica do Município de Loures, enquadradas no eixo temático “Economia 

Circular”:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

a.  Visitas de estudo, em número a acordar entre as partes, às instalações de 

armazenagem (em Avanca) e à fábrica de biodiesel (em Aveiro), sendo o 

transporte dos alunos suportado pelo PRIMEIRO OUTORGANTE;--------------  

b.  Realização de 3 (três) ações de sensibilização nas escolas do Concelho, 

com dinamização através da Mascote Olina; -------------------------------------------  

c. Cedência da mascote Olina para dinamização de atividades promovidas pelo 

Município; -----------------------------------------------------------------------------------------  

d. Disponibilização de 500 Kits com material didático e 500 folhetos. --------------  

2. A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se ainda a assegurar a realização de 2 

(duas) ações de sensibilização e informação, por cada ano de vigência do 

presente protocolo, dirigidas ao público em geral e subordinadas à temática 

das boas práticas de gestão de OAU, nos termos do disposto pelo n.º 1 do 

artigo 13.º do Decreto-Lei nº 267/2009, de 29 de setembro, nomeadamente:  

a. Distribuição de folhetos informativos, com dinamização através da Mascote 

Olina; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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b. Atribuição de 500 funis/ano para distribuição à população em geral. ------------  

--------------------------------------------CLÁUSULA 7.ª -----------------------------------------  

---------------------------------Prazo de Vigência do Protocolo ------------------------------  

1. O presente protocolo é valido por 5 anos, a contar da data da sua assinatura. 

2. O presente protocolo é automaticamente renovável por iguais períodos, caso 

não seja denunciado por nenhuma das PARTES até 60 (sessenta) dias úteis 

antes do término da validade do presente mesmo. ---------------------------------------  

-------------------------------------------CLÁUSULA 8.ª ------------------------------------------  

------------------------------------Resolução de Conflitos  --------------------------------------  

1. No caso de divergência sobre a interpretação, validade ou quebra nos 

deveres ou obrigações do presente Acordo, as PARTES obrigam-se a envidar 

todos os esforços para chegarem a soluções concertadas e de interesse 

comum, previamente ao recurso à arbitragem, através de duas tentativas de 

acordo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Serão submetidas a arbitragem as questões em litígio que não foram objeto 

de acordo na tentativa para esse efeito realizada nos termos do número 

anterior, as quais serão resolvidas definitivamente de acordo com os 

Regulamentos do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria 

Portuguesa, também designado por Centro de Arbitragem Comercial, por um 

ou mais árbitros nomeados de acordo com esses Regulamentos. -------------------  

3. A arbitragem será realizada por um Tribunal Arbitral constituído nos termos 

desta Cláusula e, supletivamente, do disposto na Lei n.º 31/86, de 29 de 

agosto.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Em caso de impossibilidade de resolução de conflitos através dos meios 

acima indicados, estipula-se que, quaisquer ações ou litígios emergentes da 

interpretação ou aplicação do presente protocolo será, então, da competência 

do Tribunal da Comarca de Loures com expressa renúncia a todos os demais.  

-------------------------------------------CLÁUSULA 9.ª  -----------------------------------------  

-------------------------------------------Incumprimento -------------------------------------------  

1. O presente protocolo poderá, em caso de incumprimento das condições nele 

expressas, ser resolvido por qualquer uma das PARTES, desde que 

comunique à PARTE contrária, por correio registado com, pelo menos, trinta 

dias de antecedência; -----------------------------------------------------------------------------  
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2. Em caso de resolução ou termo de vigência deste protocolo, a SEGUNDA 

OUTORGANTE procederá ao levantamento dos oleões instalados no território 

do Município de Loures, assegurando o correto encaminhamento dos OAU ali 

depositados, bem como a higienização dos locais de onde foram removidos os 

oleões; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Em caso de resolução deste protocolo sem causa justificada, por iniciativa 

do PRIMEIRO OUTORGANTE, este indemnizará a SEGUNDA OUTORGANTE 

no valor correspondente ao tempo em falta para o termo do protocolo ou da 

renovação em curso, calculado sobre a média mensal dos últimos seis meses 

da faturação obtida pela recolha de óleos alimentares usados no seu território. -  

4. Em caso de resolução deste protocolo sem causa justificada, por iniciativa 

da SEGUNDA OUTORGANTE, esta indemnizará o PRIMEIRO OUTORGANTE 

no valor correspondente ao vencimento imediato de todas as prestações 

relacionadas com a manutenção e higienização, tal como previsto na alínea j. 

do ponto 1. da Cláusula 2.ª, até ao término de vigência do presente protocolo. -   

----------------------------------------CLÁUSULA 10ª --------------------------------------------   

------------------------------Comunicações e notificações ------------------------------------  

1. As PARTES acordam que as comunicações e notificações, no âmbito do 

presente protocolo, só se consideram válidas de plena eficácia desde que 

efetivadas para as moradas indicadas no início do presente protocolo, por via 

escrita ou e-mail, para os seguintes endereços: usa@cm-loures.pt e 

geral@hardlevel.pt.  -------------------------------------------------------------------------------  

2. Quaisquer alterações aos endereços indicados no número anterior apenas 

se tornarão efetivas após a receção pelas PARTES da respetiva comunicação 

escrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Feito em dois exemplares destinando-se um original a cada um dos 

OUTORGANTES. ----------------------------------------------------------------------------------  

(O clausulado do presente protocolo foi aprovado na xx Reunião Ordinária da 

Câmara Municipal de Loures, realizada em xx/xx/xxxx) (…)” --------------------------  

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

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

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

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



 

 

 

 

                                                                                                                                            

152/191 
 

 

                                                                                                                                      15ª Reunião Ordinária - 2018-05-23 

 

 

 

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, da análise desta 

matéria da gestão dos óleos alimentares usados, que é importantíssima, e em 

relação à documentação que nos é apresentada - e isto poderá, 

eventualmente, ser esclarecido por quem trabalhou diretamente neste 

protocolo com a empresa, Hardlevel – Energias Renováveis, Lda. -, 

começaríamos por dizer que, na Proposta, é referido que a empresa é 

acreditada pela International Sustainability & Carbon Certification, uma 

instituição europeia.  ------------------------------------------------------------------------------  

Queríamos aqui, apenas, recordar, que este tipo de entidades que fazem a 

gestão dos óleos alimentares usados, para além disto, têm, ainda, de estar 

acreditadas e licenciadas, nos termos do Decreto-Lei cento e setenta e oito de 

dois mil e seis. E isso não consta aqui. Pode ter sido um lapso da empresa, 

mas é imperativo e fundamental, que a empresa seja licenciada, nos termos 

deste Decreto-Lei.  --------------------------------------------------------------------------------  

Era importante que isso estivesse mencionado na Proposta e era importante, 

também, que isso fosse esclarecido. É que, face à Lei, não é uma questão de 

opção. Nas obrigações desta empresa, a segunda outorgante, são referidos 

uma série de deveres de comunicação, entre os quais se refere os deveres de 

comunicação. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Acontece, também, que o Sistema Integrado de Registo, que é o SIRAPA, na 

Agência Portuguesa do Ambiente, nestes casos, tem, ainda, uma outra 

obrigação, que pertence à plataforma eletrónica Siliamb. Também obrigatória 

para o registo na plataforma do ambiente. Ou seja, no fundo, o que queremos 

dizer aqui, e isto é muito técnico, mas é importante, porque significa que esta 

empresa tem que cumprir estes pedidos legais, antes de poder assumir esta 

função importantíssima, que é a gestão dos óleos alimentares usados. -----------  

Pode acontecer que já estejam cumpridos, mas como não está aqui referido na 

documentação, gostávamos de questionar, se, quem levou a cabo e analisou 

este protocolo, se tem essa informação. ----------------------------------------------------  

Dizer, também, que, neste protocolo, as responsabilidades que o Município 

tem, também não são as coincidentes com o Decreto-Lei duzentos e sessenta 

e sete, de dois mil e nove, que é onde se estabelece, diretamente, as 
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responsabilidades do Município, em matéria de gestão de óleos alimentares. 

Portanto, careceria, aqui, de algum aprofundamento. -----------------------------------  

Por último, uma questão menos técnica, mais política e, também, com algumas 

consequências legais. É que se atribui a exclusividade a uma empresa, o que 

significa que, na verdade, estamos a criar uma posição de domínio. E isso tem 

uma série de requisitos que temos que cumprir, no âmbito da concorrência, e 

que aqui não garantimos. ------------------------------------------------------------------------  

Ou seja, não é, aqui, a questão da falta de qualidade. Há é uma série de 

questões legais fundamentais, que eu acho que têm que ser analisadas com 

calma, porque, para além da questão da certificação da empresa, que pode 

estar, efetivamente, assegurada, mas não sei, é uma questão que não é 

evidente. Tem que se investigar e verificar, porque são normas muito 

específicas na gestão dos óleos usados, e tem que se verificar se a empresa 

cumpre estes requisitos. É que podemos estar a atribuir isto, a uma empresa 

que não os cumpre. -------------------------------------------------------------------------------  

Segundo, é que nós estamos a atribuir uma exclusividade, uma posição de 

domínio, por cinco anos, automaticamente renovável, sem fazer aqui qualquer 

referência, às regras no âmbito da concorrência da União Europeia. Portanto, 

temos aqui um problema de legalidade, bastante sério. Aliás, é um diploma, 

que, de resto, politicamente, é muito válido. ------------------------------------------------  

A intenção é muito boa, os objetivos também, mas penso que há aqui questões 

legais que, na minha opinião, deveríamos acautelar, antes de o aprovar, se o 

senhor Presidente o permitir. -------------------------------------------------------------------  

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, se o senhor autorizar, 

solicitava aos técnicos do Departamento de Ambiente, em particular  

à senhora engenheira Ana Gaiolas, e ao Diretor, senhor engenheiro Pedro 

Amorim, que pudessem prestar, aqui, alguns esclarecimentos, relativamente às 

questões que foram colocadas. ----------------------------------------------------------------  

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

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AMBIENTE, ENGENHEIRO PEDRO 

GODINHO: Relativamente à primeira questão, que tinha a ver com o Decreto-

Lei cento e setenta e oito, de dois mil e seis, dizer que consta um documento 
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da CCDR - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, 

relativamente à autorização para o cumprimento do referido Decreto-Lei, que 

está disponível no processo. --------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão da imparcialidade na consulta às entidades, dizer que 

todo o processo começou, primeiro, com uma consulta às empresas, no 

mercado nacional, no âmbito da recolha dos óleos alimentares usados e, por 

sua vez, aquelas que reúnem todos os requisitos para o fecho do ciclo. Ou 

seja, que inclua, não só a recolha, o transporte, o tratamento e a introdução do 

resíduo, novamente, no ciclo para consumo. ----------------------------------------------  

Portanto, toda a análise que foi feita, antes de fazer uma primeira consulta aos 

intervenientes no mercado, concluiu-se que esta “Joint Venture” apresentada 

pela HARDLEVEL, era a única que reunia todos os requisitos. Ou seja, toda a 

estrutura desta “Joint Venture”, inclui todo o processo para o fecho do ciclo. 

Portanto, nesse sentido, atualmente, no mercado nacional, independentemente 

de haver outras empresas que possam fazer a recolha e o encaminhamento 

até uma estação de tratamento, ficam sempre dependentes de terceiros. Aliás, 

constam no processo, documentos que comprovam, exatamente, isso. -----------  

Neste momento, de todo o processo de consulta que fizemos no mercado 

nacional, esta é a única empresa que reúne todos os requisitos. --------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Agradeço as explicações. Era, 

precisamente, a questão do licenciamento que queria perguntar. -------------------  

Em relação à segunda questão que queria colocar, no protocolo, é referido que 

o reporte a que é feito o Sistema Integrado de Registo, é o SIRAPA. No 

entanto, seria ou não correto, que fosse o Siliamb, que, desde dois mil e 

dezasseis, é a plataforma eletrónica de acesso à Agência Portuguesa do 

Ambiente. Tecnicamente, era esta a questão. ---------------------------------------------  

Depois, a questão da concorrência, será colocada ao senhor Presidente. --------  

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

A CHEFE DE UNIDADE DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, 

ENGENHEIRA ANA GAIOLAS: Senhor Vereador, confirma-se que a empresa 

tem “login” em termos de registo do Siliamb. -----------------------------------------------  
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O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, não obstante as 

questões levantadas, e muito bem, pelo senhor Vereador André Ventura, a 

minha questão é de outra ordem. Isto é, nós estamos aqui a dar uma matéria 

prima que pode, efetivamente, ser utilizada, recuperada, e deve ser colocada 

na economia circular, de que muito se fala hoje em dia. E bem. ---------------------  

A questão que eu aqui coloco, é, efetivamente, as contrapartidas para o 

Município, que eu acho que são curtas. É que nós estamos a fornecer um 

combustível, que vai entrar na economia circular, e bem, ao preço que está o 

biodiesel, em que uma das grandes matérias primas é o óleo vegetal, para 

sabermos que as contrapartidas daquilo que vem para o Município, são curtas. 

Mais, é o Município que fica responsável pela lavagem dos pontos e dos locais, 

cujo custo será de sessenta e quatro mil euros a cinco anos. Isto é o que está 

na Proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Efetivamente, as contrapartidas que estão descriminadas na Proposta, 

pessoalmente, acho que são curtas. E fazendo o espetro das contrapartidas, 

não me parece que sejam muito significativas, dando nós uma matéria prima, 

recolocar a economia circular, quando para mais, até há bem pouco tempo, 

estiveram abertas candidaturas comunitárias, para promover a economia 

circular que podia ser, também, abrangida a este nível. --------------------------------  

Portanto, gostaria de saber se foi feito algum tipo de negociação, se foi, que 

tipo de negociação é que foi feito, ou se foi escolhida aquela empresa e as 

condições são aquelas?--------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Sobre esta questão que foi agora colocada, 

nomeadamente, a questão das contrapartidas e do valor económico da 

atividade, dizer o seguinte: está distribuída, e faz parte do processo, a 

documentação que nos permite perceber, do ponto de vista económico, o que é 

que está aqui em causa. Ou seja, qual é a receita e qual é a despesa 

associada a esta atividade. ---------------------------------------------------------------------  

Em primeiro lugar, dizer que nós temos uma responsabilidade legal. Ou seja, o 

Município está de acordo com a legislação e, atualmente, está obrigado a 

constituir uma rede municipal de recolha seletiva, através da instalação dos 

oleões. Está obrigada, também, ao seu transporte, à sua valorização e ao 
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rastreamento e quantificação dos óleos, tendo em conta, até, a quantidade de 

habitantes que existem. Portanto, a rede terá dimensões que são variáveis. -----  

Aquilo que os técnicos do Departamento de Ambiente procuraram fazer, foi 

uma pesquisa que nos permitisse perceber, quanto é que poderia valer esta 

atividade, desempenhada, exclusivamente, a expensas municipais, 

constituindo, para isso, a “tal” rede de oleões, instalando-os, e ter equipas 

dedicadas à respetiva recolha e transporte e qual era o valor económico 

associado a essa atividade. ---------------------------------------------------------------------  

Isso está demonstrado no processo e no balanço final, constante na página 

trinta e um, de trinta e três, do processo que foi distribuído aos senhores 

Vereadores, e onde se demonstra, claramente, que os custos para o Município, 

associados a uma gestão interna de todo este processo, significaria qualquer 

coisa como cento e cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e um euros e 

cinquenta cêntimos, por um período de cinco anos. Ou seja, isto seriam os 

custos associados, se fizéssemos nós tudo. -----------------------------------------------   

Sendo que os custos que resultarão do cumprimento deste protocolo, em que 

uma entidade terceira, mais vocacionada para este tipo de situações, aliás, a 

nossa experiência, nos últimos anos, demonstra, exatamente, a dificuldade que 

é recolher, atempadamente, ter as áreas de deposição onde os oleões são 

instalados, adequadamente, limpas, se nós utilizarmos o recurso a uma 

empresa, conforme está, aqui, proposto, neste Protocolo, isso significará que o 

Município tem uma despesa associada a esse processo, para o mesmo 

período temporal, de apenas sessenta e um mil, e quinhentos euros. --------------  

Isto quer dizer, que, entregar a uma empresa, através deste Protocolo, tem 

uma vantagem positiva para o Município, do ponto de vista económico, na 

ordem de mais de cem mil euros. -------------------------------------------------------------  

Portanto, creio que há vantagens em, de facto, conseguirmos fazer aqui 

concorrer interesses que são convergentes, por parte de agentes económicos e 

por parte da entidade pública, que tem uma determinada obrigação, em favor 

de um problema que, é um problema, também, ambiental. ----------------------------  

É que nós estamos aqui a falar de um problema que tem múltiplas dimensões. 

É bom dizer que uma boa parte dos óleos alimentares, continuam a ser 

vertidos na rede doméstica de esgotos, com custos elevadíssimos para o bom 
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funcionamento das Estações de Tratamento de Águas Residuais, e eu até 

acho, na minha modesta opinião, que entidades responsáveis neste país, 

nomeadamente, pelo tratamento de esgotos em alta, como é o caso das Águas 

do Tejo e Atlântico, deveriam ser eles a montar este sistema, e não os 

Municípios, porque quem paga a maior parte da fatura são as pessoas, por via 

daquilo que depois têm que pagar a estas entidades, para que os sistemas 

funcionem. E muito frequentemente, os óleos alimentares são os responsáveis 

pelos períodos de inatividade das estações de tratamento. ----------------------------  

Mas não é isso que estamos, agora, a discutir. O que estamos a discutir, é que 

temos um problema ambiental e que devemos evitar que os óleos alimentares 

entrem no sistema doméstico de esgotos, ou que sejam lançados nas linhas de 

água ou nos solos, sem qualquer cuidado. E isso significa ter uma rede de 

recolha montada, em consonância com o problema e capaz de encaminhar, 

numa perspetiva de reciclagem, estes produtos, que têm um valor económico e 

é por isso que o agente económico se interessa pela atividade, porque, hoje, a 

União Europeia, obriga a que uma parte do diesel que se consome na sua 

área, tenha uma incorporação de biodiesel. E é por isso que está aqui o agente 

económico. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Aquilo que se traz hoje à Câmara, é um Protocolo que demonstra que a 

convergência entre o privado e o público, podem ter um bom resultado final. E 

a prova evidente que julgamos que podem ter, é, exatamente, aquilo que 

estamos aqui a trazer, porque achamos que há vantagens para ambas as 

partes. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nós não conseguiremos fazer mais barato, não conseguiremos fazer melhor 

nem mais rápido, mas o privado consegue fazê-lo e completar um ciclo que, na 

nossa opinião, faz todo o sentido do ponto de vista ambiental. É, de facto, a 

economia circular a funcionar, de acordo com aquilo que é definido pela União 

Europeia, como uma prioridade para os próximos anos. -------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, eu, em momento algum, 

disse que o privado não faria mais barato ou de forma mais eficiente que o 

público. Não! De facto, está aqui demonstrado, efetivamente, isso. -----------------  
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Aquilo que eu estou a dizer é outra coisa. Do que eu estou a falar, é da forma 

como nós negociámos isto, que é sermos nós a fornecer a matéria prima, para 

outros rentabilizarem, e ainda somos nós a pagar a manutenção da limpeza do 

equipamento. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vice-Presidente, muito sinceramente, acho uma má partida para um 

ponto de negociação, porque sabe, efetivamente, quanto é que custa o metro 

cúbico de biodiesel. O metro cúbico de biodiesel está valorizado em, salvo erro, 

novecentos euros. Estamos aqui a dizer que, na base da Proposta, que mil 

litros de óleos usados, dá para fazer, sensivelmente, novecentos e oitenta litros 

de biodiesel. É isso que estamos a dizer.  --------------------------------------------------  

Senhor Vice-Presidente, aquilo que eu acho que foi mal negociado, e é a minha 

opinião, foi a questão das contrapartidas que estão inscritas. E as 

contrapartidas que estão inscritas, são nove mil euros em cinco anos. ------------  

Estão previstas visitas de estudo com valor unitário de cinquenta euros. Três 

ações de sensibilização para as escolas, no valor de cento e cinquenta euros. 

Duas ações de sensibilização à população no valor de cento e cinquenta euros. 

Quinhentos funis, por ano, no valor de duzentos e cinquenta euros e 

quinhentos folhetos por ano, no valor de cinquenta euros. Ou seja, estamos a 

falar de ações grandes. Estamos a falar de mil e oitocentos euros/ano, de 

contrapartidas, em que nós cedemos o espaço, são colocados materiais à 

conta da empresa, que também vai lucrar com a produção efetiva do biodiesel, 

e nós recebemos de contrapartida, nove mil euros. --------------------------------------  

Senhor Vice-Presidente, na minha opinião, acho que deveríamos de ter 

negociado melhor, ou, pelo menos, não termos ficado nós responsáveis pelos 

cento e cinquenta euros por oleão ao ano, que corresponde a quatro limpezas 

trimestrais profundas. -----------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Senhor Vereador Nuno Dias, as contas não são, 

exatamente, essas. Porque a questão que é preciso percebermos, é que nós 

não podemos olhar, apenas, para a questão da limpeza dos locais. Temos que 

fazer as contas de outra maneira, que é a demonstração do diferencial positivo 

a nosso favor, que resulta do facto de esta entidade vir cumprir uma obrigação 

legal, que seria o Município a ter que cumprir e que custaria muitíssimo mais 
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caro, do que aquilo que, neste momento, está aqui em causa, em termos de 

limpeza, que são os “tais” cento e cinquenta euros por oleão ao ano. --------------  

O diferencial positivo, e essa é que é a verdadeira conta, e aí é que temos que 

ver a vantagem que há para o Município, a verdadeira conta, aquilo que 

aponta, é para um diferencial positivo, na ordem dos cento e um mil euros, a 

favor do Município, se formos por esta solução. ------------------------------------------  

Essa é que é a contrapartida que tem que ser valorizada, senhor Vereador. É 

que não podemos escamotear esta questão, como se fosse uma questão de 

somenos importância, olhando e pondo o foco, dizendo que a limpeza dos 

oleões, vai custar cento e cinquenta euros ao ano. No entanto, é bom dizer, 

senhor Vereador, que nenhuma das entidades que foi consultada, e o senhor 

Vereador sabe isso, porque já percebi que leu, atentamente, o processo, com 

exceção de uma, que é a Carmona-Gestão Global de Resíduos Perigosos, 

S.A., faria a limpeza e a higienização dos oleões na via pública envolvente, em 

nenhuma circunstancia, salvo esta que referi, que faria, apenas, durante um 

ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Todas as outras dizem que isso é connosco. E nenhuma outra tem as 

condições tão vantajosas para o Município, como esta. E é por isso que 

optámos por esta e não por outra qualquer, conforme é demonstrado nos 

quadros que estão distribuídos. A opção que se está a propor, é uma opção 

sustentada na realidade dos números. ------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, uma questão 

muito técnica que eu há pouco coloquei, mas que, e certamente, por lapso, não 

foi respondida, e que se prende com o seguinte: neste Protocolo, na cláusula 

segunda, fala-se em exclusividade na atribuição desta gestão. “(…) Atribuir à 

SEGUNDA OUTORGANTE a exclusividade na responsabilidade de gestão de 

óleos alimentares usados, provenientes do canal doméstico, na área geográfica 

do Concelho de Loures (…)”. Pergunto se, nestes casos, não tem que ser feita 

a justificação prévia por causa da concorrência, nos termos da Lei dezanove, 

de onze de maio, de dois mil e doze? --------------------------------------------------------  
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A CHEFE DE UNIDADE DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, 

ENGENHEIRA ANA GAIOLAS: Senhor Vereador, esta exclusividade tem a ver 

com a rede doméstica. Ou seja, existem outros sistemas paralelos, no âmbito 

da recolha de óleos alimentares usados, que tem a ver com o “Canal Horeca”, 

que é associado à restauração, cantinas e similares. Neste sentido foi para 

salvaguardar que é exclusivo da rede doméstica e não dos outros canais, 

relativos à recolha. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AMBIENTE, ENGENHEIRO PEDRO 

GODINHO: Se o senhor Presidente, permitir, apenas acrescentar que o 

processo foi acompanhado pela Dr.ª Renata, que é a nossa jurista do 

Departamento de Ambiente. --------------------------------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIALISTA, COM A AUSÊNCIA DA VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO  -----  

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

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

PONTO VINTE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 232/2018 - SUBSCRITA 

PELA SRA. VEREADORA MARIA EUGÉNIA COELHO PARA APROVAR A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA A COOPERATIVA A SACAVENENSE 

E À ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL ---------------------  

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

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

A. Foi aprovado na 19ª Reunião de Câmara de 12 de outubro de 2011, o 

Protocolo tripartido entre o Município, a Escola de Música do Conservatório 

Nacional e a Cooperativa “A Sacavenense”, no âmbito do funcionamento do 

Pólo de Loures da Escola de Música do Conservatório Nacional; ----------------  

B. Foi aprovado na 32ª Reunião de Câmara de 04 de fevereiro de 2015, a 

alteração das verbas expressas no referido Protocolo; ------------------------------  

C. Ao abrigo da cláusula 3ª, alíneas a) e h) do referido protocolo, é 

responsabilidade do Município atribuir um subsídio anual no valor de 

13.000€ (treze mil euros), pela cedência, das instalações da Cooperativa “A 
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Sacavenense”, nº contribuinte 500 004 862, bem como atribuir um apoio 

anual de 1.000€, (mil euros) à Escola de Música do Conservatório Nacional, 

nº de contribuinte 600 019 896, como forma de comparticipação nas 

despesas inerentes à realização de concertos de apresentação do Pólo; -----  

D. Não obstante o Pólo de Loures ter passado a ocupar as instalações sitas na 

Rua da Cooperativa “A Sacavenense”, nº 20, Quinta do Património, em 

Sacavém, é pretensão municipal cumprir com a vigência deste protocolo 

tripartido, considerando o alargamento do projeto para o 5º ano e 6º anos, 

em regime articulado e supletivo, perspetivando-se assim um aumento 

significativo de alunos e por conseguinte a eventual necessidade de um 

maior número de salas de aulas e de estudo, podendo ser necessária a 

utilização das salas da Cooperativa “A Sacavenense”.    ---------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao abrigo do disposto da alínea 

u) do nº 1 artigo 33º do Anexo I da lei 75/2013 de 12 setembro, aprovar a 

transferência de verba à Cooperativa “A Sacavenense”, no valor de 13.000€ 

(treze mil euros) e à Escola de Música do Conservatório Nacional, no valor de 

1.000€ (mil euros). (…)” --------------------------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DA VEREADORA, SRª SÓNIA 

PAIXÃO  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO VINTE E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 233/2018 - 

SUBSCRITA PELA SRA. VEREADORA MARIA EUGÉNIA COELHO PARA 

APROVAR A ISENÇÃO DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO 

DESPORTIVO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GENERAL HUMBERTO 

DELGADO, À AMSAC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE SANTO 

ANTÓNIO DOS CAVALEIROS -----------------------------------------------------------------  

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

“Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------  
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A. A AMSAC – Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros 

solicitou a utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas 

General Humberto Delgado, nos dias 19 e 20 de maio de 2018, para 

realização de um Torneio de Futsal, no âmbito da operacionalização do 

Plano de Ação do CLDS – 3G/Rede em Movimento; ---------------------------------  

B. A utilização do espaço solicitado corresponde ao valor de 204,30€ (duzentos 

e quatro euros e trinta cêntimos); ----------------------------------------------------------  

C. Foi solicitado apoio à autarquia, através da isenção de pagamento pela 

utilização acima indicada. --------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da alínea u) do nº 1 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 AMSAC - 

Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros, contribuinte nº 501 

116 516, no valor de 204,30€ (duzentos e quatro euros e trinta cêntimos). (…)”  

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

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

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DA VEREADORA, SRª SÓNIA 

PAIXÃO  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO VINTE E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 234/2018- 

SUBSCRITA PELA SRA. VEREADORA MARIA EUGÉNIA COELHO PARA 

APROVAR A ISENÇÃO DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO 

CINETEATRO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE LOURES, AO IPTRANS 

- INSTITUTO PROFISSIONAL DE TRANSPORTES ------------------------------------  

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

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

D. O IPTRANS – Instituto Professional de Transportes solicitou a utilização do 

Cineteatro dos Bombeiros Voluntários de Loures, nos dias 30 de abril, 02 e 

03 de maio de 2018, para realização de um espetáculo de cariz circense; ----  

E. A utilização do espaço solicitado corresponde ao valor de 88,00€ (oitenta e 

oito euros); ---------------------------------------------------------------------------------------  
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F. Foi solicitado apoio à autarquia, através da isenção de pagamento pela 

utilização acima indicada. --------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da alínea u) do nº 1 do 

artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação 

atual, conjugado com o nº 2 do artigo 10º do Quadro Normativo de Cedência e 

Utilização do Cineteatro de Loures, aprovar a isenção do pagamento pela 

respetiva utilização ao IPTRANS, contribuinte nº 504 654 373, no valor de 

88,00€ (oitenta e oito euros). (…)” ------------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DA VEREADORA, SRª SÓNIA 

PAIXÃO  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO VINTE E TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 235/2018 - 

SUBSCRITA PELA SRA. VEREADORA MARIA EUGÉNIA COELHO PARA 

APROVAR A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO FINANCEIRO ENTRE O 

MUNICIPIO DE LOURES E A AGÊNCIA NACIONAL ERASMUS+ EDUCAÇÃO 

E FORMAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. No âmbito da iniciativa europeia “Network for Role Models”, a Agência 

Nacional Erasmus+ Educação e Formação propõe ao Município de Loures, à 

semelhança do proposta a outros Municípios, o desenvolvimento de uma 

parceria que pressupõe a celebração de um protocolo/contrato financeiro, 

sendo a participação dos Municípios entendida como fundamental para a 

implementação nacional desta iniciativa; ------------------------------------------------  

B. Esta iniciativa tem como principal objetivo encorajar uma cidadania ativa e 

um compromisso com “os valores europeus – tolerância e não discriminação 

– através da Educação”; ----------------------------------------------------------------------   

C. A iniciativa “Network for Role Models”, em linha com outras ações que o 

Município de Loures se encontra atualmente a promover, irá igualmente 
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contribuir para a promoção local da igualdade de oportunidades, inclusão 

social e prevenção da exclusão e contribuir para uma sociedade mais justa e 

inclusiva; ------------------------------------------------------------------------------------------  

D. A Agência Nacional Erasmus + Educação e Formação compromete-se a 

financiar o plano de ação proposto pela Câmara Municipal de Loures para 

implementação desta iniciativa, até um valor de 1.000,00€, eventualmente 

reforçado. -----------------------------------------------------------------------------------------   

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da alínea u) do nº 1 do 

artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar a celebração do contrato financeiro com a Agência Nacional 

Erasmus+ Educação e Formação, que tem por objeto definir as 

responsabilidades de cada uma das partes na implementação e execução da 

iniciativa Europeia “Network for the Role Models”, no respeito pelos objetivos 

da iniciativa de promoção da inclusão e igualdade de oportunidades.  (…)” ------  

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

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

------------------------------------“CONTRATO FINANCEIRO --------------------------------  

-----------------------------------2018-1-PT01-KAXXX-XXXX-00 ----------------------------  

Entre ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, adiante designada por 

Agência Nacional, com sede na Praça de Alvalade, 12, 1749-070 Lisboa, com 

número de identificação de pessoa coletiva 901148644, neste ato representada 

pela sua Diretora, Maria Joana Cília Mira Godinho, como Primeiro Outorgante; -  

e --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Município de { ……… ], adiante designado por Câmara Municipal, com sede 

em [………], número de identificação de pessoa coletiva [………], neste ato 

representado por [Cargo], [Nome], como Segundo Outorgante: ----------------------  

Considerando: --------------------------------------------------------------------------------------  

A. Que a Agência Nacional tem como a missão assegurar a gestão do 

Programa Erasmus+ nos domínios da Educação e Formação, em 2014-

2020; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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B. Que a Agência Nacional coopera com a Comissão Europeia, com as 

Agências Nacionais de outros países, com organismos adequados 

associados a outros programas da União Europeia ou nacionais de carácter 

complementar e ainda com organismos associativos, tendo em vista 

concretizar os objetivos do Programa e melhorar a sua execução e 

avaliação; -----------------------------------------------------------------------------------------  

C. Que a Agência Nacional é responsável por implementar em Portugal a 

iniciativa Europeia Network for the Role Models, no âmbito do programa 

Erasmus+, para promoção da inclusão e igualdade de oportunidades;  --------  

D. Que a Câmara Municipal reconhece a importância da implementação da 

referida iniciativa, no seu município; ------------------------------------------------------  

E. Que as partes consideram que a sua mútua colaboração é determinante 

para a boa implementação da iniciativa e se revelará profícua na 

prossecução dos seus respetivos objetivos. --------------------------------------------  

É celebrado o presente Contrato, que se rege pelas seguintes cláusulas e 

pelos ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Anexo I – Guia para a Iniciativa Network for the Role Models, Erasmus+; ---------  

Anexo II- Formulário de plano de ação ------------------------------------------------------  

--------------------------------------------CLÁUSULA 1ª ------------------------------------------  

------------------------------------------------(Objeto) -----------------------------------------------  

O presente Contrato tem por objeto definir as responsabilidades de cada uma 

das partes na implementação e execução da iniciativa Europeia Network for the 

Role Models, no respeito pelos objetivos da iniciativa de promoção da inclusão 

e igualdade de oportunidades.  ----------------------------------------------------------------  

------------------------------------------CLÁUSULA 2ª --------------------------------------------  

-------------------------(Responsabilidades da Câmara Municipal) ------------------------  

1. A Câmara Municipal compromete-se a: --------------------------------------------------  

a. Identificar o serviço responsável pela execução da iniciativa e o 

interlocutor com a Agência Nacional para as questões relacionadas com a 

iniciativa; --------------------------------------------------------------------------------------  

b. Identificar problemáticas socioeducativas na sua localidade/região, para 

as quais esta iniciativa possa propor soluções; ------------------------------------  
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c. Identificar cidadãos - Role Models (RM) - que se tenham destacado na 

comunidade local/regional e queiram, de forma voluntária, partilhar a sua 

história, experiência e/ou competências, que considerem ser 

inspiradoras/relevantes e possam constituir exemplos práticos para a 

comunidade;----------------------------------------------------------------------------------  

d. Selecionar um ou dois RM de acordo com os seguintes critérios:  -----------  

i. Ser maior de idade; voluntário; bom comunicador; com uma história 

pessoal ou uma ocupação/atividade relevante e que aceite partilhar.  -----  

ii. Deve ser dada prioridade a pessoas com Necessidades Especiais (NE), 

quando for possível e responder aos interesses da Câmara Municipal; a 

pessoas provenientes de área desfavorecidas e com poucas 

oportunidades; e/ou a participantes no Programa Erasmus+ ou noutros 

programas comunitários de educação e formação;  -----------------------------  

e. Estabelecer com os RM um vínculo formal de forma a garantir os seus 

interesses e o seu compromisso para com a iniciativa; --------------------------  

f. Substituir os RM sempre que se verificar uma desistência, informando a 

Agência Nacional, de tal facto e das razões da desistência.  -------------------  

2. A Câmara Municipal compromete-se ainda a: ------------------------------------------  

a. Elaborar um plano de ação que deve integrar, nomeadamente: --------------  

i. Temática específica; -------------------------------------------------------------------  

ii. Público a que se destina esta iniciativa Europeia; -----------------------------  

iii. Identificação e delimitação da região de intervenção;  ------------------------  

iv. Identificação dos RM e das atividades nas quais irão ter um papel 

determinante; -----------------------------------------------------------------------------  

v. Metodologia; ------------------------------------------------------------------------------  

vi. Estratégia de disseminação;  --------------------------------------------------------  

vii. Orçamento. -------------------------------------------------------------------------------  

b. Submeter o plano de ação à Agência Nacional, para apreciação, 

aprovação e fixação do apoio financeiro e formas de pagamento, em data 

a acordar. -------------------------------------------------------------------------------------  

c. Cumprir o plano de ação aprovado pela Agência Nacional; --------------------  

d. Coordenar e monitorizar os trabalhos desenvolvidos pelos RM;  -------------  



 

 

 

 

                                                                                                                                            

167/191 
 

 

                                                                                                                                      15ª Reunião Ordinária - 2018-05-23 

 

 

 

e. Enviar à Agência Nacional, a meio da vigência do Contrato, um relatório 

com o ponto de situação, com a descrição das atividades e dos respetivos 

custos, lista de presenças e comprovativos de despesa, nos casos em 

que a Agência Nacional cofinancie as atividades; ---------------------------------  

f. Garantir a promoção e divulgação do Programa Erasmus+ durante a 

realização da iniciativa Europeia Network for the Role Models. ---------------  

 --------------------------------------------CLÁUSULA 3ª -----------------------------------------  

---------------------------(Responsabilidades da Agência Nacional)-----------------------  

A Agência Nacional compromete-se a: ------------------------------------------------------  

a) Reconhecer publicamente a Câmara Municipal como parceiro relevante na 

promoção da inclusão e igualdade de oportunidades, fazendo constar essa 

menção e o seu logótipo em toda a promoção e divulgação da iniciativa; -----  

b) Reconhecer o trabalho dos voluntários RM no programa Erasmus+, através 

de um certificado de participação e difusão do seu trabalho nos meios de 

divulgação da iniciativa, que vierem a ser produzidos.  ------------------------------  

c) Aprovar o plano de ação apresentado pela Câmara Municipal, no prazo de 

30 dias a contar da sua apresentação podendo, previamente, propor as 

alterações que entender adequadas, sujeitas a acordo; ----------------------------  

d) Apoiar financeiramente a Câmara Municipal na implementação desta 

iniciativa, até ao montante acordado pelas partes;  -----------------------------------  

e) Acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela Câmara Municipal e RM, 

através de comunicações regulares e visitas, e dos relatórios intercalar e 

final. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------CLÁUSULA 4ª -----------------------------------------------  

---------------------------------------(Financiamento) ---------------------------------------------  

1. A Agência compromete-se a financiar o plano que vier a ser proposto pela 

Câmara Municipal para implementação desta iniciativa, até um valor de € 

1.000,00, eventualmente reforçado; -------------------------------------------------------  

2. Para efeitos do número anterior a Câmara Municipal deverá submeter a sua 

proposta quanto ao plano de ação à Agência Nacional, para aprovação, até 

31 de maio de 2018. ---------------------------------------------------------------------------  
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3. Previamente à aprovação a Agência Nacional poderá pedir os 

esclarecimentos que julgar pertinentes, devendo pronunciar-se até 30 de 

junho de 2018. ----------------------------------------------------------------------------------  

4. Com a aprovação do plano de ação a Agência Nacional procederá à 

transferência da importância indicada para o IBAN que Câmara Municipal 

indicar no plano de ação submetido. ------------------------------------------------------  

-----------------------------------------CLÁUSULA 5ª ---------------------------------------------  

------------------------------------(Prestação de contas) ----------------------------------------  

As despesas realizadas no âmbito do plano de ação, que seja com 

financiamento europeu, podem ser efetuadas durante o período de 1 de julho 

2018 até 30 de junho de 2019 e com base em custos reais. Desta forma, será 

necessário apresentar comprovativos válidos de despesa (faturas, recibos) em 

sede de relatório final, sob pena de nos casos de não estar a despesa 

devidamente justificada, estar sujeito à sua devolução. ---------------------------------  

--------------------------------------------CLÁUSULA 6ª ------------------------------------------  

------------------------------------------------(Boa fé) -----------------------------------------------  

1. As partes declaram que o presente Contrato corresponde à sua vontade real 

e que estando de boa-fé, reciprocamente, se vinculam ao seu cumprimento.  

2. Quaisquer dúvidas que possam surgir na aplicação do presente Contrato, 

serão sempre resolvidas por mútuo acordo e de forma amigável. ----------------  

-----------------------------------------CLÁUSULA 7ª ---------------------------------------------  

--------------------------------------------(Vigência) ------------------------------------------------  

1. O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura e termina a 31 

agosto de 2019, podendo ser renovado, caso as partes estejam de acordo.  -  

2. O presente Contrato poderá ser rescindido a todo o tempo, por acordo entre 

os Outorgantes, ou denunciado por qualquer um deles, através do envio de 

carta registada, ao outro outorgante, com a antecedência mínima de 30 dias 

em relação ao seu termo ou das suas renovações. ----------------------------------  

-------------------------------------------CLÁUSULA 8ª -------------------------------------------  

------------------------------------------(Incumprimento) ------------------------------------------  

O incumprimento do disposto no presente contrato e seus anexos por uma das 

partes, é fundamento de resolução contratual, nos seguintes termos: --------------  
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a) Se a parte faltosa for a Câmara, esta constitui-se na obrigação de devolver à 

Agência as verbas entretanto recebidas; ------------------------------------------------  

b) Se a parte faltosa for a Agência, a Câmara fica com o direito de fazer suas 

as verbas entretanto recebidas. ------------------------------------------------------------  

------------------------------------------CLÁUSULA 9ª --------------------------------------------  

------------------------------------------(Publicitação) ---------------------------------------------  

1. As partes deverão publicar uma notícia sobre o presente Contrato seus nos 

sites oficiais. -------------------------------------------------------------------------------------  

2. Em toda a divulgação que vier a ser feita da ação objeto do presente 

Contrato terá de referir o apoio recebido no âmbito do programa Erasmus+ em 

toda a comunicação e material promocional. As orientações para o beneficiário 

e terceiros estão disponíveis em http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-

identity_en. Os logótipos relativos à iniciativa, da autoria da Comissão 

Europeia, também devem ser, sempre que possível, indicados. ---------------------  

Feito em Lisboa, a __ de ______ de 2018, em duas vias, devidamente 

assinadas e rubricadas, valendo ambas como originais e ficando uma via na 

posse de cada um dos Outorgantes. (…)” --------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

A VEREADORA, SRª. MARIA EUGÉNIA COELHO: Senhor Presidente, 

gostaria de dizer que este ponto tem a ver com o desenvolvimento de um 

projeto que promoverá o modelo, que neste caso será o David Grachat, no 

sentido de toda a nossa comunidade educativa poder olhar para o David, como 

um modelo e aceitar a diferença, de modo comum e constante na escola. -------  

É um programa que existe no âmbito do programa “Erasmus+ Educação e 

Formação”, e que, mais uma vez, vem ao encontro daquilo que é o trabalho 

realizado para a inclusão e aceitação da diferença na nossa comunidade. -------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, gostaria de 

dizer que esta iniciativa é de louvar, por duas razões: uma, porque, 
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efetivamente, o público alvo a que se destina, merece todo o nosso apoio. E 

depois porque o David Grachat foi aluno da minha escola e não posso deixar 

de o referir. Para nós, é gratificante ver onde ele está, em termos desportivos, 

e, também, como cidadão. ----------------------------------------------------------------------    

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

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

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DA VEREADORA, SRª SÓNIA 

PAIXÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO VINTE E QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 236/2018 - 

SUBSCRITA PELA SRA. VEREADORA MARIA EUGÉNIA COELHO PARA 

APROVAR A ADENDA AO CONTRATO-PROGRAMA RELATIVO AO 

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES  AOS ALUNOS DO 1º CICLO 

DO ENSINO BÁSICO DO ANO LETIVO 2016/2017 -------------------------------------  

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

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

A. O Município de Loures, no âmbito do Despacho n.º 22551/2005 de 25/10 do 

Ministério da Educação apresentou a candidatura ao Programa de 

Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares para os alunos do 

1.º ciclo do Ensino Básico; -------------------------------------------------------------------  

B. A candidatura apresentada e o programa foram, à data, submetidos e 

aprovados pelo Executivo Municipal, considerando que os mesmos 

correspondiam aos interesses do Município; -------------------------------------------  

C. O programa de generalização do fornecimento de refeições escolares dos 

alunos do 1.º ciclo do ensino básico, referente ao ano letivo 2016/2017 foi 

preenchido pelos serviços em dezembro de 2016, após comunicação da 

DGEstE para a realização dos mesmos na aplicação REVVASE; ----------------  

D. A DGEstE submete aos nossos serviços a aceitação do Programa 

correspondente ao ano letivo 2016/2017, que continua a corresponder aos 

interesses do Município de Loures. -------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor:  -----------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea hh) do nº 1 

do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a adenda ao 

Contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico 

do ano letivo 2016/2017.” ------------------------------------------------------------------------  

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

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

-------------------“MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DIREÇÃO-GERAL ------------------  

------DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES E MUNICÍPIO DE LOURES----  

-------------------------Contrato-programa relativo ao financiamento ---------------------  

------------do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições ----------  

 --Escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico Ano letivo de 2016/2017 -  

Considerando que a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares sucede, 

nas atribuições, às Direções Regionais de Educação, conforme disposto na 

alínea c) do artº 12º do Decreto-Lei nº. 266-F/2012, de 31 de dezembro, 

procedeu-se à atualização do primeiro outorgante do contrato-programa. --------  

O Regulamento de Acesso ao Financiamento do Programa de Generalização 

do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do Ensino 

Básico, publicado em anexo ao Despacho nº. 8452-A/2015 de 31 de julho, 

publicado no Diário da República, 2ª série, nº. 148 de 31 de julho, prevê a 

atualização anual do valor da comparticipação do Ministério da Educação, no 

nº. 2 do seu artigo 4º, estabelecendo-se a agenda seguinte: --------------------------  

-------------------------------------------Adenda ----------------------------------------------------  

Entre: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Primeiro Outorgante: Direção-geral dos Estabelecimentos Escolares, com o 

número de identificação de pessoa coletiva nº. 600086020, representada por 

Maria Manuela Faria, Diretora-Geral dos Estabelecimentos Escolares, adiante 

designado como primeiro outorgante; --------------------------------------------------------  

e --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Segundo Outorgante: Município de Loures com o número de pessoa coletiva 

nº. 501294996 representado por Bernardino José Torrão Soares, Presidente da 

Câmara, adiante designado como segundo outorgante; --------------------------------  
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É celebrada a presente adenda ao Contrato do Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do Ensino 

Básico, que se rege pelo disposto no Regulamento de acesso ao financiamento 

deste Programa, aprovado pelo Despacho nº. 22251/2005, publicado na 2ª 

série do Diário da república nº. 205, de 25 de outubro, bem como pelo artigo 5º 

do Despacho nº. 8452-A/2015 de 31 de julho, publicado no Diário da República 

nº. 148 de 31 de julho, sendo atualizado pela cláusula seguinte. --------------------  

----------------------------------------Cláusula primeira ------------------------------------------  

A cláusula 3ª do contrato-programa, no contexto do ano letivo 2016/2017, 

passa a ter a seguinte redação: ----------------------------------------------------------------  

-----------------------------------Comparticipação financeira ----------------------------------  

1.O primeiro outorgante compromete-se a prestar apoio financeiro ao segundo 

outorgante através duma comparticipação correspondente a 50% do valor da 

refeição abatido do preço a pagar pelo aluno de acordo com a legislação em 

vigor, no valor de 0.1 euros por aluno, num universo previsto de 6310 alunos 

abrangidos, prevendo-se o valor máximo de financiamento de 113580 euros. ---  

2. O segundo outorgante compromete-se a registar trimestralmente na 

aplicação informática disponibilizada pelo primeiro outorgante o número de 

refeições efetivamente servidas, por escola e por escalão, que servirá de base 

ao cálculo da comparticipação efetiva. -------------------------------------------------------  

3. A transferência da verba referida na cláusula anterior efetua-se conforme 

estabelecido na 4ª cláusula do Contrato-Programa, em 3 prestações, sendo 

calculado o valor da 1ª e da 2ª por estimativa do número de refeições servidas 

e calculado o valor da 3ª prestação a partir da comparticipação por refeição 

inerente ao número total de refeições servidas no ano letivo, abatido dos 

valores transferidos nas prestações anteriores. -------------------------------------------  

--------------------------------------Cláusula segunda -------------------------------------------  

------------------------------------Execução financeira ------------------------------------------  

O primeiro outorgante, procedeu à transferência (pagamento) de 89659.7 euros 

(oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e nove euros e setenta cêntimos), 

relativo à comparticipação de 896597 refeições servidas durante o ano letivo 

2016/2017.” ------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, pela documentação de 

que disponho, não consigo chegar ao cálculo. Sem acesso às tabelas 

disponibilizadas à DGEST - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, na 

aplicação, é difícil nós vermos, efetivamente, qual é o custo médio. Se nós 

estamos aqui a deliberar um valor que até é significativo para o Município, seria 

importante conseguirmos aferir o cálculo efetivo, para sabermos se estamos a 

falar de um valor exato ou não. ----------------------------------------------------------------  

Num universo de refeições, qualquer meio cêntimo, faz uma diferença 

significativa. E como não temos acesso ao custo médio, também não consigo 

aferir a Proposta. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª. MARIA EUGÉNIA COELHO: Senhor Vereador, isto é 

uma adenda a um Protocolo que foi assinado há muito tempo e que resulta do 

preenchimento de uma plataforma com o número de refeições que são, 

efetivamente, servidas e com a participação do ministério. ----------------------------  

A execução financeira diz que o primeiro outorgante procedeu à transferência 

de oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e nove euros e sete cêntimos, 

relativa à comparticipação de oitocentas e noventa e seis mil, quinhentos e 

noventa e sete refeições. Portanto, senhor Vereador, é só fazer as contas. Mas 

posso dizer-lhe que são dez cêntimos. ------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhora Vereadora, eu compreendo que é 

só fazer as contas. Mas também não custava nada, que o cálculo estivesse 

explanado na Proposta. --------------------------------------------------------------------------  

Eu sei que é só fazer as contas, e até consigo chegar ao valor, que são dez 

cêntimos. O que eu gostava de conseguir aferir, mais em pormenor, é quanto é 

que é o custo médio da refeição. --------------------------------------------------------------  

Mas eu explico-lhe porquê, senhora Vereadora. A Câmara aprovou 

anteriormente, a tabela de preços para o serviço unitário de refeições. Nós 
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temos a tabela de preços. O custo médio da refeição é aquilo que é consumido. 

E era sobre isso que eu gostava de ter o cálculo. ----------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª. MARIA EUGÉNIA COELHO: Senhor Vereador, o custo 

das refeições é aquele que nós conhecemos quando o trouxemos à reunião de 

Câmara. Agora, na cláusula primeira, diz que o valor é de zero, vírgula um 

euros, por aluno. Portanto, está cá escrito. -------------------------------------------------  

Na minha opinião, não vale a pena fazer uma tabela, uma vez que está cá o 

valor da comparticipação. E o que nós estamos a aprovar é uma Adenda, que 

determina a comparticipação da DGEST - Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares. e não mais do que isso. -----------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DA VEREADORA, SRª SÓNIA 

PAIXÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO VINTE E CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 237/2018- 

SUBSCRITA PELA SRA. VEREADORA MARIA EUGÉNIA COELHO PARA 

APROVAR A CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O 

MUNICIPIO DE LOURES, O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EDUARDO 

GAGEIRO E A LIGA DOS AMIGOS DA MINA DE SÃO DOMINGOS ---------------  

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

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

A. O Cante Alentejano é um género musical tradicional do Alentejo, tendo sido 

considerado pela UNESCO, Património Cultural Imaterial da Humanidade, 

em 27 de novembro de 2014; ---------------------------------------------------------------  

B. No ano letivo 2016/2017, reconhecendo a importância da educação pelo 

património, o Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro aprovou no seu 

Conselho Pedagógico a implementação de um projeto educativo neste 

âmbito, mas considerando as dificuldades inerentes às horas de docência de 

ensino da música, não foi passível de execução;  ------------------------------------  
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C. No presente ano letivo, esse interesse foi reiterado e considerando a 

sinergia viabilizada pela Associação Liga dos Amigos da Mina de São 

Domingos, pretende-se operacionalizar o projeto, consolidando a sua 

execução em futuros anos letivos, sendo eventualmente extensível a outros 

Agrupamentos de Escolas concelhias, decorrendo de avaliação positiva da 

implementação; ---------------------------------------------------------------------------------  

D. O projeto é dirigido aos alunos do 2º ciclo do ensino básico do Agrupamento 

de Escolas Eduardo Gageiro e pretende sensibilizar os jovens para um 

relevante elemento do património cultural português e mundial, congregando 

os benefícios decorrentes da educação artística e incentivando a ligação da 

escola à comunidade.   -----------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao abrigo do disposto da alínea 

u) do nº 1 artigo 33º do Anexo I da lei 75/2013 de 12 setembro, aprovar a 

celebração de Acordo de Colaboração entre o Município de Loures, o 

Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro e a Liga dos Amigos da Mina de 

São Domingos. (…)” ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

------ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CANTE -----  

----------------------------------------ALENTEJANO  ---------------------------------------------  

------------------------------------------------NO  ----------------------------------------------------  

------------------AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EDUARDO GAGEIRO -------------  

Com o objetivo de dinamizar o Cante Alentejano considerado pela UNESCO 

como Património Imaterial da Humanidade desde 27 de novembro de 2014, 

onde através do canto, os grupos corais dão a conhecer os seus usos e 

costumes de forma diversificada e cultural, o Município de Loures promove o 

projeto Oficina do Cante Alentejano junto da comunidade educativa.---------------  

Assim, entre: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 O Município de Loures, adiante designado por Primeiro Outorgante, com sede 

na Praça da Liberdade, 2670-501, Loures, pessoa coletiva n.º 501 294 996, 

neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Exmo. Sr. 

Bernardino Soares, --------------------------------------------------------------------------------  
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O Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, adiante designado por Segundo 

Outorgante, com sede na Escola Secundária de Sacavém, Rua Sport Grupo 

Sacavenense, Quinta do Património, 2685-011 Sacavém, pessoa coletiva n.º 

600 079 767, neste ato representado pelo Diretor do Agrupamento, Exmo. Sr. 

Carlos Candeias, -----------------------------------------------------------------------------------  

E  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Liga dos Amigos da Mina de São Domingos, adiante designado como 

Terceiro Outorgante, com sede na Travessa do Chafariz, n.º 6, 2685-034 

Sacavém, pessoa coletiva com o 501 875 387, neste ato representado pelo 

Presidente da Liga, Exmo. Sr. Fernando Vaz, ---------------------------------------------  

É celebrado um acordo de colaboração, adiante designado por “Acordo”, que é 

integrado pelas cláusulas seguintes:  --------------------------------------------------------  

----------------------------------------Cláusula Primeira ------------------------------------------  

----------------------------------------------(Objeto) -------------------------------------------------  

1 – Objetivos:----------------------------------------------------------------------------------------  

a) consolidar e ir ao encontro dos princípios orientadores dos três eixos do 

projeto educativo do Agrupamento: Eixos Educativos, Pedagógico e Cultural; 

b) promover a inclusão social; ------------------------------------------------------------------  

c) aumentar o nível de participação dos alunos nos projetos e atividades 

dinamizados no Agrupamento, através de clubes e projetos; ----------------------  

d) reforçar a participação da Comunidade Educativa na vida da Escola; ----------  

e) projetar a imagem do Agrupamento no exterior, divulgando-o com a 

participação dos alunos em ações ou eventos promovidos pelas diferentes 

parcerias deste projeto; -----------------------------------------------------------------------  

f) melhorar a participação dos Encarregados de Educação na vida escolar dos 

seus educandos; --------------------------------------------------------------------------------  

g) fomentar a formação e o desenvolvimento dos valores morais, tais como 

sentimentos de cooperação e solidariedade; -------------------------------------------  

h) desenvolver o processo ensino-aprendizagem; ----------------------------------------  

i) promover o enriquecimento cultural através da “apropriação” do património 

físico e humano, natural e construído, regional e/ou nacional, num mundo 

globalizado, potenciando a sensibilidade e a capacidade de apreciar e 

respeitar as manifestações populares e tradicionais; ---------------------------------  
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j) valorizar o Património Cultural Português; ----------------------------------------------  

k) promover e divulgar o Cante Alentejano; ------------------------------------------------  

l) partilhar experiências musicais; ------------------------------------------------------------  

m) aprender a cantar as modas do Cante Alentejano respeitando as regras 

musicais; ------------------------------------------------------------------------------------------  

n) aprender a tocar instrumentos musicais acompanhantes do cante alentejano; 

o) partilhar saberes entre diferentes gerações; --------------------------------------------  

p) proporcionar o encontro geracional; -------------------------------------------------------  

2 - As atividades de prática musical do Cante Alentejano deverão promover: ---  

a) conhecimentos musicais relativos à voz humana; -------------------------------  

b) experiências culturais e conhecimento da História e Património; ------------  

c) atividades em contexto de lazer, privilegiando ações de desenvolvimento 

lúdico e pedagógico que não se sobreponham às atividades de 

enriquecimento curricular já implementadas ou à atividade letiva da 

competência do Agrupamento de Escolas; ----------------------------------------  

d) realizar visitas de estudo que proporcionem intercâmbio de experiências 

similares e conhecimento de grupos corais consolidados. --------------------  

----------------------------------------Cláusula Segunda -----------------------------------------  

-------------------------(Obrigações do Primeiro Outorgante) -------------------------------  

O primeiro Outorgante responsabiliza-se a: ------------------------------------------------  

a) promover o acompanhamento e a avaliação da execução do presente 

Acordo; --------------------------------------------------------------------------------------------  

b) articular com o segundo e terceiro outorgantes as soluções adequadas para 

garantir a cedência e o normal funcionamento das instalações utilizadas. -----  

c) transferir, para o Terceiro Outorgante, a verba 10.140€ euros (dez mil cento 

e quarenta euros) em duas tranches inerentes às necessidades logísticas 

para a atividade dos dois anos letivos de 2017/18 e 2018/19; ---------------------  

d) prestar o apoio técnico solicitado, de modo a assegurar o bom desempenho 

das ações objeto do presente protocolo; -------------------------------------------------  

e) articular com o Agrupamento de Escolas visando a inserção da atividade em 

sede de Plano Anual de Atividades, ficando acionado o Seguro Escolar para 

os alunos praticantes; -------------------------------------------------------------------------  

f) divulgar o projeto educativo enquanto boa prática de educação artística. ------  
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--------------------------------------Cláusula Terceira --------------------------------------------  

-----------------------(Obrigações do Segundo Outorgante) --------------------------------  

1. O Segundo Outorgante responsabiliza-se a: -------------------------------------------  

a) assegurar o acompanhamento e supervisão pedagógica da execução do 

projeto Cante Alentejano, garantindo os mecanismos necessários à 

respetiva avaliação, aferindo a qualidade na sua execução e o seu contributo 

para o sucesso educativo dos alunos; ----------------------------------------------------  

b) identificar o grupo de alunos alvo;  --------------------------------------------------------  

c) inserir nos horários letivos a programação de uma sessão semanal; -----------  

d) organizar e registar o grupo de alunos alvo; --------------------------------------------  

e) organizar com o Terceiro outorgante as visitas de estudo no âmbito do 

projeto ---------------------------------------------------------------------------------------------  

f) inserir a atividade em sede de Plano Anual de Atividades ficando acionado o 

Seguro Escolar para os alunos alvo; ------------------------------------------------------  

g) disponibilizar instalações e o equipamento de âmbito escolar necessário 

para a prossecução das atividades; -------------------------------------------------------  

h) disponibilizar, mediante articulação prévia com os demais outorgantes, a 

organização de apresentações à comunidade.  ---------------------------------------  

----------------------------------------Cláusula Quarta --------------------------------------------  

------------------------------(Obrigações do Terceiro Outorgante) --------------------------  

2. O terceiro Outorgante responsabiliza-se no âmbito da execução das 

atividades: ----------------------------------------------------------------------------------------  

a) contratualizar os técnicos garantindo a coordenação pedagógica e artística 

articulada com o Segundo outorgante; ---------------------------------------------------  

b) articular e organizar com o Segundo outorgante as visitas de estudo no 

âmbito do projeto -------------------------------------------------------------------------------  

c) executar as aulas semanais aos alunos alvo -------------------------------------------  

d) apoiar tecnicamente no âmbito das atuações para a Comunidade ---------------  

e) encetar contactos com entidades congéneres para a alínea b) -------------------  

f) adquirir e disponibilizar equipamento de âmbito específico musical e trajes  --  

-----------------------------------------Cláusula Quinta -------------------------------------------  

-------------------------------------Obrigações Conjuntas ---------------------------------------  
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Os Outorgantes obrigam-se a cooperar no sentido de garantir a boa realização 

do objeto deste Acordo de Colaboração. ----------------------------------------------------  

----------------------------------------Cláusula Sexta ---------------------------------------------  

-------------------------------------Revisão do Acordo -------------------------------------------  

O presente Acordo deverá ser revisto por consenso entre as partes e sempre 

que ocorram motivos que o justifiquem, nomeadamente quando a revisão seja 

indispensável para adequar a parceria aos objetivos definidos. ----------------------  

-----------------------------------------Cláusula Sétima -------------------------------------------  

-------------------------Interpretação e Integração de Lacunas -----------------------------  

Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e integração de lacunas do presente 

Acordo serão decididas por consenso entre as partes. ---------------------------------  

-----------------------------------------Cláusula Oitava -------------------------------------------  

-------------------------------------------(Da vigência) ---------------------------------------------  

O presente Acordo vigorará pelos anos letivos de 2017/18 e 2018/19. (…)” ------  

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

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

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

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

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

A VEREADORA, SRª. MARIA EUGÉNIA COELHO: Senhor Presidente, 

fazendo uma breve descrição sobre este assunto, dizer que este projeto tem 

vindo ao encontro daquilo que tem vindo a ser desenvolvido, no âmbito da 

educação, no que diz respeito à educação pela arte, nomeadamente, na área 

da música e vem complementar outros projetos que têm vindo a ser 

desenvolvidos nos jardins de infância, com as crianças com necessidades 

educativas especiais, com as crianças com problemas de inserção social e com 

outro tipo de crianças. ----------------------------------------------------------------------------  

Portanto, trazemos, com orgulho, esta possibilidade, para que possamos, em 

Sacavém, onde existe uma forte comunidade de origem alentejana, através 

deste projeto com o Agrupamento de Escolas, tentar perpetuar uma tradição 

antiga e as vivências que os antepassados dos alunos daquela área, tinham. ---   
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O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, 

evidentemente, que este tipo de iniciativas, são sempre de louvar, e promovem 

algo que tem sido muito gratificante ver aqui, em algumas escolas, no sentido 

de promover atividades de uma forte ligação à comunidade. E este é um 

aspeto que vale a pena realçar. ----------------------------------------------------------------  

Eu conheci, um pouco, o percurso destas dinâmicas e, em Sacavém, podemos 

encontrar outras dinâmicas muito próximas, que vale a pena promover e vale a 

pena apoiar. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Em Bucelas, também há um aspeto interessante, nomeadamente, o Rancho de 

Folclore e Etnografia “Os Ceifeiros da Bemposta”, que tem uma tradição muito 

grande na localidade e na região, e porque não, incentivá-lo, também, nas 

escolas, no sentido de criar parcerias, que afirmem uma escola aberta à 

comunidade, e este sim, não entra na dimensão do projeto educativo. ------------  

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

A VEREADORA, SRª. MARIA EUGÉNIA COELHO: Senhor Vereador, a 

postura da Câmara tem sido sempre essa. Os projetos que os Agrupamentos 

entendem como importantes desenvolver, e que possam envolver associações 

da comunidade, nós analisamo-los com cuidado e temo-los apoiado. 

Naturalmente, também, o Rancho de Folclore e Etnografia “Os Ceifeiros da 

Bemposta”. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Se for, também, a vontade do Agrupamento, e isso é fundamental, estaremos 

disponíveis para continuar neste caminho, o de proporcionar aos nossos 

alunos, independentemente da sua origem social, outras vivências, para que a 

educação integral do indivíduo, seja, de facto, uma realidade. E acho que, 

nesse aspeto, temos feito um bom percurso. ----------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, eu considero, tal como 

disse o senhor Vereador António Marcelino, que estas iniciativas são de louvar. 

No entanto, na minha opinião, este Protocolo, a nível de mecanismos de 

controlo e de objetos do mesmo, não é fraco. Simplesmente não existem. -------  

Aquilo que nós estamos aqui a deliberar é a transferência de dez mil euros. E 

aquilo que estamos a deliberar em maio, é para o ano letivo dois mil e 

dezassete/dois mil e dezoito, que acaba em junho e, depois, dois mil e 
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dezoito/dois mil e dezanove. Logo aqui, a bom rigor, estamos a deliberar para 

um ano letivo. Mas até compreendo que o primeiro ano, seja um ano só de 

investimento, neste mês que agora está em vigor.  --------------------------------------  

Relativamente ao protocolo em si, compreendo que há coletividades e 

entidades, em que nós conseguimos, de alguma forma, facilitar, na execução 

dos protocolos e o objeto do protocolo, de facto, fazer sentido. Mas senhora 

Vereadora, permita-me que lhe diga, que é muito fraco. A nível legal, é muito 

fraco. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Gostava, ainda, de referenciar outra coisa. Na informação, é referido que temos 

dois técnicos, duas horas semanais, a quinhentos e noventa e cinco euros ao 

mês. O que dá em média, trinta e sete euros à hora, por técnico. Isso é mais do 

que recebe a maioria dos professores nas atividades de enriquecimento 

curricular. Bastante mais. E isto não deixa de ser, também, uma atividade de 

enriquecimento curricular. Com formas diferentes de o fazer, mas com o 

mesmo objeto. --------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, muito sinceramente, apesar de achar que este protocolo 

deve ser votado favoravelmente, considero que não deveríamos de o fechar 

para este ano letivo, mas para os dois subsequentes. É que nós estamos a 

aprovar um protocolo, cujo ano letivo termina no próximo mês. ----------------------  

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

A VEREADORA, SRª. MARIA EUGÉNIA COELHO: Senhor Vereador, de facto, 

posso reconhecer algumas fragilidades na forma como o Protocolo está 

elaborado. Registo com agrado esta preocupação e é uma matéria que 

tentaremos melhorar. -----------------------------------------------------------------------------  

No entanto, tenho a dizer que este projeto tem sido desenvolvido para este ano 

e para o próximo. E no próximo, terá uma maior incidência. Por exemplo esta 

visita de estudo de intercâmbio com grupos de canto alentejano já se efetuou, a 

expensas da escola que será ressarcida desta situação. -------------------------------  

Quanto ao valor da hora, de facto, os professores das atividades de 

enriquecimento curricular, são muito mal pagos. Por isso, talvez fosse a altura 

para o Ministério da Educação rever a Lei. Mas, infelizmente, não são apenas 

estes professores que são mal pagos. Os outros professores também o são. ---  
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Estes são os valores possíveis que acordámos com a entidade, dada a 

especificidade da matéria e foram os valores a que chegámos. Não me parece 

que sejam valores muito elevados para o âmbito do desenvolvimento do projeto 

e para o impacto que terá na vida daquelas crianças e também na ligação às 

Associações e à comunidade de Sacavém. ------------------------------------------------  

Dizer, também, que conto que o projeto seja, naturalmente, bem desenvolvido. 

Gostaria, ainda, de salientar, que, habitualmente, as escolas dão nota das 

despesas que fazem. -----------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhora Vereadora, dizer-lhe, muito 

claramente, que é obvio que eu também desejo que corra bem. Só que aquilo 

que a senhora Vereadora me disse, foi, exatamente, aquilo que eu disse. --------  

Mas senhora Vereadora, nós estamos a aprovar um protocolo agora, com 

efeitos deste ano, de iniciativas que já ocorreram? Então não vamos aprová-lo. 

Vamos é ratifica-lo. Vamos dar uma autorização tácita para algo que já foi feito. 

É assim? ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Aquilo que eu coloco aqui, é, exatamente, o mesmo, senhora Vereadora. Se 

calhar, feito no início do ano, teria uma leitura. Feito em maio, para o ano letivo 

corrente e para o que vem, contabilizando já o ano letivo e estando já inscrito 

em Orçamento e, segundo a base técnica que cá está, inclui também o 

pagamento dos monitores a maio, senhora Vereadora, na minha opinião, se 

calhar, isto não é uma aprovação, é uma ratificação de um ato processual. ------  

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

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

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DA VEREADORA, SRª SÓNIA 

PAIXÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO VINTE E SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 238/2018 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR ANTÓNIO POMBINHO PARA 

APROVAR: - A RETIFICAÇÃO E ALTERAÇÃO DO PROJETO DE 

LOTEAMENTO; - AS OBRAS DE URBANIZAÇÃO; - A DEMONSTRAÇÃO DE 

VIABILIDADE FINANCEIRA DA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO E GARANTIA 
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DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO; - LISTA DE 

PROPRIETÁRIOS E INTERESSADOS PARA A CELEBRAÇÃO DOS 

CONTRATOS DE ADESÃO INDIVIDUAL - REFERENTE À UGT 11 DO 

BAIRRO PORTELA DA AZÓIA, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA IRIA 

DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA ---------------------------------------  

(PROCº Nº 48.859/LA/OR) ----------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A anterior aprovação condicionada do projeto de loteamento/reconversão na 

99ª reunião de Câmara realizada a 20 de setembro de 2017, sob a proposta 

nº 490/2017; -------------------------------------------------------------------------------------  

B. A consolidação da solução urbana agora com o apuramento das obras de 

urbanização em falta e respetiva valorização; ------------------------------------------  

C. O referido na informação nº 06/EMAUGI/JCM/2018 e na do Chefe de Equipa 

Multidisciplinar quanto ao facto de estarem reunidas condições para se 

decidir a aprovação do projeto de loteamento e para o início da fase de 

celebração dos contratos de adesão individual ao processo de reconversão 

urbanística da Unidade de Gestão Territorial (UGT) nº 11 do Bairro Portela 

da Azoia - União de Freguesias de Santa Iria de Azoia, São João da Talha e 

Bobadela. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do disposto nos art(s). 24º a 27º, 

conjugado com os art(s). 31º a 33º 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 da informação dos 

serviços nº 06/EMAUGI/JCM/2018, ainda da informação do Chefe de Equipa, 

nos seguintes termos: ----------------------------------------------------------------------------  

1. Aprovar a retificação e alteração do projeto de loteamento; ------------------------  

2. Aprovar as obras de urbanização em falta; ---------------------------------------------  

3. Demonstrar a viabilidade financeira da operação de loteamento e a garantia 

de execução das obras de urbanização em falta; -------------------------------------  

4. Aprovar a lista de proprietários e interessados/possuidores para a 

celebração dos contratos de adesão individual ao processo de reconversão.” 
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--- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a seguinte intervenção: --------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO POMBINHO: Senhor Presidente dizer, como 

questão prévia, que tivemos a oportunidade de distribuir pelos senhores 

Vereadores, um documento informativo, que a Câmara produziu, para 

informação dos moradores e dos interessados pelo Bairro da Portela da Azóia.   

Sobre este ponto, aprovámos, em setembro passado, o projeto do loteamento 

para esta UGT – Unidade de Gestão Territorial, foi promovido o espaço de 

participação pública e, aquilo que trazemos hoje a reunião, é a Proposta de 

retificação de algumas imprecisões que foram identificadas e que estão 

referidas no processo.  ---------------------------------------------------------------------------  

Também, a alteração do projeto de loteamento, bonificando dois lotes, os lotes 

noventa e oito e noventa e nove, de acordo com as questões colocadas pelos 

participantes no processo, a definição do valor dos encargos da reconversão e 

a definição do valor por lote, que também está distribuído.  ---------------------------  

Portanto, caso a Proposta seja aprovada, estaremos em condições para 

avançar para a celebração de contratos de urbanização com os 

comproprietários e dar um novo passo, muito significativo, na legalização, quer 

da UGT 11, quer do processo de legalização da Portela da Azóia, globalmente 

considerada. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DA VEREADORA, SRª SÓNIA 

PAIXÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO VINTE E SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 239/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR ANTÓNIO POMBINHO PARA APROVAR 

OS VALORES A COBRAR NO EVENTO “ARINTO” & SABORES SALOIOS 

2018 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

“Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------  
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A. O “Arinto” & Sabores Saloios é um evento dedicado aos vinhos de Bucelas, 

à gastronomia e aos produtos da Região Saloia, e que na sua 2ª edição se 

realiza de 8 a 10 de junho de 2018 em Bucelas, no Museu do Vinho e da 

Vinha de Bucelas e espaço envolvente. -------------------------------------------------  

B. O objetivo principal do evento é divulgar os vinhos, a região de Bucelas e os 

produtos da região saloia, visando impulsionar o crescimento económico do 

território, promover o desenvolvimento do enoturismo e valorizar as tradições 

associadas ao vinho e à identidade da região saloia; --------------------------------  

C. Esta iniciativa, que reforça Bucelas como Capital do “Arinto”, integra um 

espaço de exposição - elemento central do evento - complementado por um 

conjunto de atividades paralelas: degustações e harmonização sushi & 

“Arinto”, conversas sobre o vinho, provas comentadas, tasquinhas, 

instalação multimédia, animação de rua e música. -----------------------------------  

D. A Mostra “Arinto” & Sabores Saloios com valências económicas, culturais e 

turísticas, com entrada livre ao público, proporcionará aos visitantes uma 

experiência única no universo vinícola e gastronómico de Bucelas e da 

Região Saloia. -----------------------------------------------------------------------------------  

E. A entrada é livre em todas as atividades do evento. ----------------------------------  

F. Para a degustação de vinhos (opcional), o visitante poderá adquirir um Kit de 

Prova (copo + porta-copo). O copo de provas é valido para os três dias do 

evento.---------------------------------------------------------------------------------------------  

G. Para as harmonizações, o visitante pode adquirir senhas de degustação: 

prato com 5 peças de sushi e prato com 2 degustações do Chef (1 quente e 

1 fria); ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Ao abrigo da alínea e) do nº 1 do artigo 33º do anexo I da lei nº 75/2013, de 12 

de setembro e com o previsto no nº 1 do artigo 21º da Lei nº 73/2013, de 3 de 

setembro, a aprovação dos preços definidos para a venda ao público de Kit de 

Prova e Senha de Degustação no evento “Arinto” & Sabores Saloios, conforme 

descrito no quadro. --------------------------------------------------------------------------------  

Produto P.V.P. Observações 

Kit de Prova (copo de 47cl + porta-

copo) 

2,50 € (dois euros e 

cinquenta cêntimos) 

Oferta de cartão 

com 10 provas de 
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vinho grátis 

Degustação de Sushi (prato c/ 5 

peças)  

4 € (quatro euros)  

Degustação do Chef (prato c/ 2 

petiscos) 

4 € (quatro euros)   

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a seguinte intervenção: --------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO POMBINHO: Senhor Presidente, sobre o 

evento, “Arinto & Sabores Saloios”, gostaria de dizer que, face ao balanço que 

fizemos com os participantes, com a Junta de Freguesia de Bucelas e com a 

Confraria do “Arinto” e, ainda, face aos resultados muito positivos que a edição 

de dois mil e dezassete teve, decidimos alargar para mais um dia. Portanto, 

nesta edição de dois mil e dezoito, serão três dias. --------------------------------------  

Dizer, também, que tivemos que adaptar, ligeiramente, as datas, devido ao 

feriado do “Corpo de Deus”, tentando que não tivesse impacto na 

disponibilidade das pessoas para que pudessem participar.  -------------------------  

Portanto, temos mais um dia e uma oferta mais alargada. A Proposta que 

trazemos hoje, é referente aos preços, quer do “kit” de provas, quer das 

degustações de “sushi” e de “chef”, que serão possíveis de ter acesso no 

evento. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

O VEREDOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, gostaria de 

enaltecer esta segunda edição do evento “Arinto & Sabores Saloios”. No 

entanto, gostaria de dizer ao senhor Vereador António Pombinho, que, em 

relação ao “sushi”, ainda não o descobri nos sabores saloios. Além disso, achei 

curioso, o facto de, o mesmo, ser introduzido neste evento.---------------------------  

Senhor Presidente, em relação a este evento, gostaria de deixar duas notas 

que vale a pena considerar: uma, e que me parece bem pertinente, que são os 

custos associados ao mesmo. A outra, o facto de ter pouco público para o 

investimento que é feito. -------------------------------------------------------------------------  
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Assim, a questão que coloco é: se queremos promover o “Arinto”, não valeria a 

pena, que, em vez de haver uma edição autónoma, o mesmo, fosse integrado 

na “Festa do Vinho e das Vindimas”? --------------------------------------------------------  

Como confrade, não posso deixar de dizer que o “Arinto” é de fora de Bucelas. 

No entanto, quero crer que seja bem promovido e, na minha opinião, valeria a 

pena equacionar a sua integração na “Festa do Vinho e das Vindimas”. A 

confraria está disponível e tem feito um excelente trabalho, quer com a 

Câmara, quer com a Junta de Freguesia, no sentido de levar o “Arinto” aos 

mais diversos locais. ------------------------------------------------------------------------------  

Não queria deixar, contudo, de referir e sublinhar, a importância destes 

eventos, não só dentro, como fora de Bucelas e, como sabem, o Conselho 

Geral lucrou muito com isso. Já mudámos o “Porto de honra” para o “Arinto de 

honra”, o que não deixa de ser emblemático, o que revela, também, a 

importância de alguma estratégia, que Bucelas, enquanto “Capital do “Arinto””, 

levar o “Arinto” a todas as partes. -------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO POMBINHO: Senhor Vereador, relativamente à 

questão que colocou sobre os custos, de momento, não disponho desses 

dados, porque estamos a ultimar o balanço dos mesmos. Por isso, prestar-lhe-

ei essa informação posteriormente. Sabemos quanto custou a tenda, mas os 

outros custos mais indiretos que estão, de alguma forma, ligados ao evento, de 

momento, não tenho. -----------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, quanto à promoção do “Arinto”, nós temos uma grande 

vontade de o promover, enquanto produto, absolutamente, emblemático, do 

nosso concelho. ------------------------------------------------------------------------------------  

Temos a “Festa do Vinho e das Vindimas”, como o senhor Vereador referiu, e 

temos um conjunto de outros eventos, nomeadamente, o “Há prova em 

Bucelas”, que, no novo conceito, junta o “Arinto” e outros vinhos da região, a 

gastronomia e a cultura. Este evento está a ter o dobro dos inscritos, do que 

aqueles que cabem nos locais. Aliás, no último evento, na Quinta da Romeira, 

em Bucelas, tivemos que recusar metade das inscrições, o que quer dizer que 

este conceito funciona. ---------------------------------------------------------------------------  
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Dizer, também, que tivemos a preocupação de apurar, como é que íamos 

qualificar a participação dos produtores na “Festa do Vinho e das Vindimas”. 

Falámos com eles, que nos disseram que participavam na “Festa do Vinho e 

das Vindimas”, que tem determinado conceito, para promover o vinho. Mas que 

aquilo que necessitam, é de promover o “Arinto” no início da época dele. Ou 

seja, o que nós precisamos é de o promover no fim da primavera ou no 

princípio do verão. ---------------------------------------------------------------------------------  

Depois, este é o evento de afirmar e de fazer em Bucelas, mas os produtores, 

o que disseram, era que também precisavam de fazer em Lisboa. ------------------  

Estamos a participar com os nossos produtores, e no âmbito da Rota de 

Bucelas, Carcavelos e Colares, também, nos eventos que estão a acontecer 

em Lisboa, nomeadamente, na Rua Augusta, com os vinhos de Lisboa e no 

Terreiro do Paço, no “Eurovision Village”. Ou seja, estamos a concentrar parte 

substancial do nosso esforço, na promoção dos vinhos para os grandes 

mercados e para os grandes consumidores. -----------------------------------------------  

Portanto, a lógica que, neste momento, estabelecemos com os produtores, 

sujeito sempre a avaliação permanente, obviamente, é Bucelas para este 

evento emblemático e, também, para a “Festa do Vinho e das Vindimas”, e 

depois promover em outros mercados. ------------------------------------------------------  

Quanto à história do “sushi”, ela é interessante e simples. É que o senhor 

Embaixador do Japão, numa visita que teve a ocasião de fazer ao concelho de 

Loures, num almoço, disse que este era o vinho ideal para harmonizar com o 

“seu” “sushi”. E nós ficámos com isso na ideia. Aliás, há produtores de Bucelas, 

que estão a exportar para o Japão. Portanto, o “sushi” tem a ver com isto. -------  

Dizer, ainda, que, no ano passado, tivemos um sucesso enorme com as provas 

de “sushi”. Portanto, funciona. E como funciona, continuaremos a fazê-lo. -------  

Portanto, a história relativamente ao “sushi” é esta. E não foi a organização do 

evento que se lembrou, foi o Embaixador, que nós confirmámos. -------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DA VEREADORA, SRª SÓNIA 

PAIXÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Eram dezanove horas e trinta minutos, quando foi aberto o Período de 

Intervenção do Público. --------------------------------------------------------------------------  

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

 C) INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  -----------------------------------------------------------  

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

--- Interveio a senhora D. Marília Pereira Amaral, residente nas Sete-Casas, 

Loures, colocando várias questões, relativamente ao ponto nove da Ordem do 

Dia, Proposta de Deliberação nº. 221/2018, tendo procedido à leitura de um 

documento escrito, que fica arquivado, junto aos documentos da presente 

reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

- O Sr. Presidente da Câmara informou a senhora D. Marília, que se vai 

procurar compatibilizar uma solução de compromisso entre o desenvolvimento 

daquela unidade industrial e a manutenção de níveis adequados de qualidade 

de vida para as populações que ali residem nas imediações e que esse objetivo 

é conseguido com a Unidade de Execução, aprovada na presente reunião.  -----  

Esclareceu, também, que há, ainda, um conjunto de questões que vão ser 

concretizadas e deliberadas, através do Contrato de Urbanização, bem como a 

regularização do estacionamento que acontece nas imediações daquela 

unidade industrial. ---------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara, informou, ainda, que, perante o conjunto das 

questões colocadas pela senhora D. Marília, que exigem uma resposta mais 

fundamentada, não é possível, de momento, prestar mais esclarecimentos, até 

porque é necessário fazer um apuramento mais aprofundado. No entanto, logo 

que hajam condições, será dada a resposta às questões colocadas. ---------------  

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

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

D) ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO --------------------------------------------------  

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

 --- Pelo Sr. Presidente da Câmara, foi dado conhecimento dos seguintes 

documentos: -----------------------------------------------------------------------------------------  
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- Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 

Odivelas, realizada em 11 de abril de 2018; ------------------------------------------------  

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

- Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 

Odivelas, realizada em 20 de abril de 2018; ------------------------------------------------  

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

- E-mail com registo E/48395/2018, de 2018.05.10, da LouresParque - 

Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda., prestando 

informação relativa à aquisição de serviços no período de 01/04/2018 a 

30/04/2018. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- Nos termos do artigo quinto do Decreto-Lei n.º 45.362, de 21 de novembro 

de 1963, todos os documentos referenciados nas propostas e não reproduzidos 

na Ata dão-se aqui como transcritos, ficando arquivados, em suporte digital, na 

plataforma eletrónica “Acesso à Ordem do Dia”, com exceção do documento a 

seguir identificado, que fica arquivado, em suporte papel, junto às propostas, 

em pasta anexa ao Livro de Atas: -------------------------------------------------------------  

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

- Proposta de Deliberação n.º 216/2018 – Prestação de Contas Consolidadas 

de 2017; ----------------------------------------------------------------------------------------------    

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

- Proposta de Deliberação n.º 223/2018 – Planta de Síntese. -------------------------    

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

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

--- 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. ----------------------------------------------------------------------  
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--- Eram dezanove horas e quarenta minutos, quando foram encerrados os 

trabalhos constantes da Ordem do Dia, nos termos que ficam descritos. ----------  

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

--- A reunião foi secretariada pelo Diretor do Departamento de Gestão e 

Modernização Administrativa. ------------------------------------------------------------------  

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

--- A PRESENTE ATA FOI APROVADA NA REUNIÃO DE DOIS MIL E 

DEZOITO, AGOSTO, UM, POR VOTAÇÃO NOMINAL, NÃO TENDO 

PARTICIPADO NA VOTAÇÃO, OS VEREADORES, SENHORES JOÃO 

MANUEL FERREIRA CALADO E TIAGO FARINHA MATIAS, 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, 

 

 

 


