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

-------------------------------------ATA DA 18ª. REUNIÃO ORDINÁRIA  

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

-------------------------------------REALIZADA EM 2018-07-04, 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 minutos, com a presença inicial das Senhoras Vereadoras e dos 

Senhores Vereadores: ----------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--- Dada a circunstância do Senhor Vice-Presidente, Paulo Jorge Piteira Leão, 

do Vereador, Senhor António Manuel Pombinho Costa Guilherme e da 

Vereadora, Senhora, Sónia Alexandra da Silva Paixão dos Santos Bernardo 

Lopes se encontrarem impossibilitados de comparecer à reunião, estiveram 

presentes, em sua substituição, o Senhor Tiago Farinha Matias, a Senhora Ana 

Clara Pedrosa Fernandes e o Senhor Carlos César Cipriano Araújo, tendo a 

Câmara deliberado justificar as respetivas faltas. -----------------------------------------  

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

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

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

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

julho, dois, que registava um total de disponibilidades para o dia seguinte no 
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montante de vinte e dois milhões, novecentos e trinta e sete mil, trezentos e 

noventa e dois euro e trinta e nove cêntimos. ----------------------------------------------  

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

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

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

PONTO 1. ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA  

----------------MUNICIPAL DE LOURES, REALIZADA EM 2018.05.15 ---------------  

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

PONTO 2. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 295/2018- SUBSCRITA PELO  

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

----------------ACEITAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

----------------APRESENTADOS PELA ENTIDADE ADJUDICATÁRIA; - A  

----------------RETIFICAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DADA À ENTIDADE  

----------------ADJUDICATÁRIA, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE  

----------------FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) VEÍCULOS -----------------------------  

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

PONTO 3. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 296/2018- SUBSCRITA PELO  

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

----------------DE ENTENDIMENTO PARA A CONSTITUIÇÃO DE ENTIDADES  

----------------ADJUDICANTES; - O INICIO, TIPO, PEÇAS DO PROCEDIMENTO  

----------------E MINUTA DO ANÚNCIO; A CONSTITUIÇÃO DO JÚRI E  

----------------DESIGNAÇÃO DO GESTOR DE CONTRATO - PARA AQUISIÇÃO  

----------------DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  

----------------PARA O MUNICÍPIO DE LOURES, OS SERVIÇOS  

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

----------------MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS (SIMAR), A GESLOURES  

---------------- - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS, E.M., UNIPESSOAL,  

----------------LDA E A LOURES PARQUE, EMPRESA MUNICIPAL DE  

----------------ESTACIONAMENTO, E.M UNIPESSOAL, LDA ---------------------------  

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

PONTO 4. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 297/2018- SUBSCRITA PELO  

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

----------------PROGRAMA NO ÂMBITO DO PROJETO "LIGA-TE AO  
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----------------DESPORTO" E O APOIO FINANCEIRO, À ASSOCIAÇÃO  

----------------DESPORTIVA LEÕES APELAÇONENSES --------------------------------  

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

PONTO 5. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 298/2018- SUBSCRITA PELO  

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

----------------COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DE  

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

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

PONTO 6. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 299/2018- SUBSCRITA PELO  

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

----------------COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AO CENTRO SOCIAL E  

----------------PAROQUIAL DE SÃO SATURNINO DE FANHÕES ---------------------  

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

PONTO 7. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 300/2018- SUBSCRITA PELO  

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

----------------DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO VERDE DA  

----------------QUINTA DO CONVENTINHO, EM SANTO ANTÓNIO DOS  

----------------CAVALEIROS, À START SOCIAL COOPERATIVA SÓCIO- 

----------------EDUCATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, CRL 

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

PONTO 8. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 301/2018- SUBSCRITA PELO  

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

----------------DO PAGAMENTO DE TAXA MUNICIPAL, À ASSOCIAÇÃO  

----------------HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FANHÕES 

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

PONTO 9. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 302/2018- SUBSCRITA PELO  

----------------SR. PRESIDENTE, PARA APROVAR A ATRIBUIÇÃO DE  

----------------TOPÓNIMO PARA A LOCALIDADE DE FETAIS, NA UNIÃO DAS  

----------------FREGUESIAS DE CAMARATE, UNHOS E APELAÇÃO ---------------  

----------------(PROCº Nº 31.839/OM-D) -------------------------------------------------------  

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

PONTO 10. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 303/2018- SUBSCRITA PELO  

----------------SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR: - A  
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----------------AUTORIZAÇÃO DA DESPESA; - O INÍCIO, TIPO E PEÇAS  DO  

----------------PROCEDIMENTO; - A CONSTITUIÇÃO DO JÚRI E A  

----------------DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS -  REFERENTE À  

----------------CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS PELOS  

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

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

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

PONTO 11. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 304/2018- SUBSCRITA PELO  

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

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

----------------PROCEDIMENTO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS  

----------------ALIMENTARES PARA O TRIÉNIO 2019-2021, PARA OS  

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

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

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

PONTO 12. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 305/2018- SUBSCRITA PELO  

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

----------------REVOGAÇÃO, POR MÚTUO ACORDO, DO CONTRATO DE  

----------------EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DA CONDUTA ELEVATÓRIA  

----------------AMOREIRA/Z.B./CANEÇAS (Z.B.), CONDICIONADA AO  

----------------PAGAMENTO AOS SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE  

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

----------------ODIVELAS (SIMAR) DE UMA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA E  

----------------A LIGAÇÃO DOS TROÇOS EXECUTADOS -------------------------------  

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

PONTO 13. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 306/2018- SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O ACORDO DE  

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

----------------LOURES E A FACULDADE DE BELAS ARTES DA  

----------------UNIVERSIDADE DE LISBOA --------------------------------------------------  

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

PONTO 14. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 307/2018- SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O PAGAMENTO DE  
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----------------CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA À ASSOCIAÇÃO PARA O  

----------------DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E PATRIMONIAL DAS LINHAS  

----------------DE TORRES VEDRAS -----------------------------------------------------------  

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

PONTO 15. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 308/2018- SUBSCRITA PELA  

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

----------------APROVAR: - O RELATÓRIO FINAL E A ADJUDICAÇÃO; - O  

----------------PROJETO DE MINUTA DO CONTRATO - REFERENTE À  

----------------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA  

----------------O MUNICÍPIO DE LOURES, PARA O ANO LETIVO DE 2018-2019  

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

PONTO 16. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 309/2018- SUBSCRITA PELA  

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

----------------A ADMISSÃO DE CINCO (5) TRABALHADORES PARA  

----------------CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO NA  

----------------MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES  

----------------PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO A AFETAR AO  

----------------DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ------------------------------------------  

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

PONTO 17. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 310/2018- SUBSCRITA PELA  

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

----------------A TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS ENTIDADES  

----------------PARCEIRAS NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA -  

----------------ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO DE REFEIÇÕES  

----------------ESCOLARES -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, queria pedir 

às várias bancadas, o consenso para a inclusão de uma Proposta, que não foi 
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incluída, atempadamente, na Ordem do Dia, relativa às Normas de 

Participação do concurso de montras. -------------------------------------------------------  

A referida Proposta foi distribuída, atempadamente, aos gabinetes das forças 

políticas para que pudesse ser analisada. --------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª RITA LEÃO: Senhor Presidente, a bancada do Partido 

Socialista gostaria de apresentar uma Moção, subordinada ao tema “Por uma 

eficiente recolha de resíduos sólidos urbanos”, que, com a sua permissão, 

passaria a ler: ---------------------------------------------------------------------------------------  

“Por uma eficiente recolha de resíduos sólidos urbanos --------------------------------  

A produção, depósito e recolha de resíduos sólidos urbanos, constitui um 

importante problema de agressão ao meio ambiente nos aglomerados urbanos. 

Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e Odivelas 

(SIMAR) são responsáveis pela recolha e transporte dos resíduos urbanos, 

provenientes de habitações nos Municípios de Loures e Odivelas, garantindo o 

seu encaminhamento para adequado tratamento e valorização na Valorsul. -----  

No que concerne ao Município de Loures, temos vindo a assistir, nos últimos 

tempos, a uma exagerada permanência de resíduos na via pública, na maioria 

dos casos, mal-acondicionados. ---------------------------------------------------------------  

Para além de todos os impactos negativos e agressivos para o ambiente que 

nos rodeia, essa subsistência é extremamente prejudicial para a saúde pública, 

para além de representar um total desrespeito pelas regras mais básicas de 

cuidado e de sentido de serviço público, que os SIMAR devem ter para com as 

populações que servem. -------------------------------------------------------------------------  

Os SIMAR, não garantem, neste momento, qualquer qualidade dos serviços 

prestados e não respeitam os padrões de responsabilidade ambiental que 

devem estar subjacentes à sua atividade, no âmbito da recolha de resíduos, 

contrariando dessa forma, aquilo que foi apregoado e publicado, no programa 

da campanha eleitoral, de quem tem a responsabilidade direta da gestão desta 

área, ou seja: ----------------------------------------------------------------------------------------  

Aumento da recolha seletiva de resíduos, garantindo o progressivo 

cumprimento das metas ambientais; ---------------------------------------------------------  
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Elaboração de um Plano Estratégico dos Resíduos, que contenha a otimização 

dos circuitos e a adequação dos contentores às necessidades da qualidade do 

serviço prestado. -----------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que estamos perante uma situação de extrema gravidade e total 

desrespeito pela população residente no Município de Loures, os Vereadores 

do Partido Socialista na Câmara Municipal de Loures, veem, em primeiro lugar, 

manifestar o seu desagrado, por se ter chegado a uma situação desta 

magnitude e, em segundo lugar, solicitar o imediato empenho do Presidente do 

Conselho de Administração dos SIMAR, na implementação de uma rápida 

solução, que vise proporcionar mais e melhor qualidade de vida à população do 

Concelho de Loures. ------------------------------------------------------------------------------  

Sendo aprovada esta presente Moção, deverá ser enviada às seguintes 

entidades: Senhor Presidente da Assembleia Municipal. Senhor Presidente do 

Conselho de Administração dos SIMAR. Senhoras e Senhores Presidentes das 

Freguesias e Uniões de Freguesias do Município de Loures.” ------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, o Partido Social 

Democrata tem uma Moção para apresentar sobre o Orçamento Participativo, 

recolhendo, os bons exemplos que temos tido em várias autarquias. 

Recolhendo, também, o consenso que tem merecido das principais forças 

políticas, nas diversas autarquias, incluindo os três partidos aqui 

representados, com múltiplas intervenções políticas favoráveis ao Orçamento 

Participativo, nomeadamente, em Lisboa, o Partido Social Democrata, deseja 

apresentar a seguinte Moção: ------------------------------------------------------------------  

“O próximo Orçamento tem de ser Participativo!------------------------------------------   

Os Orçamentos Participativos são mecanismos muito importantes na 

participação e intervenção cívica dos munícipes, que elevam a democracia 

participativa e aproximam eleitores e eleitos.-----------------------------------------------   

Sem embargo da discussão pública sobre o orçamento camarário e de 

eventuais sessões de esclarecimento que possam ser feitas, a participação no 

debate sobre o orçamento da Câmara Municipal de Loures, não inibe nem 

substitui, a necessidade de um orçamento participativo como, aliás, já acontece 

em muitas dezenas de Concelhos em Portugal.-------------------------------------------  
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A possibilidade de cada munícipe fazer as suas propostas sobre intervenções, 

projetos ou atividades, além de diminuir a distância entre eleitos e eleitores, 

permite que, de forma eficiente, se oiça o que a sociedade civil pretende para o 

Concelho de Loures.------------------------------------------------------------------------------ 

Temos exemplos de enorme sucesso aqui bem perto. É o caso do Orçamento 

Participativo em Cascais com setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete 

votantes no Orçamento para dois mil e dezoito, que contribuíram para a 

escolha de vinte e quatro projetos. O projeto mais votado de sempre, naquele 

concelho, foi a aquisição de equipamentos de proteção individual e ambulância 

de socorro para os Bombeiros Voluntários de Alcabideche, uma causa que a 

população abraçou e que viu a Câmara Municipal inscrever no Orçamento. 

Também em Lisboa, que já leva dez anos de Orçamento Participativo, este 

mecanismo de democracia participativa, tem sido um enorme sucesso, tendo 

sido o projeto mais votado para o Orçamento em vigor, a recuperação de um 

terreno anexo ao Mercado de Benfica. ------------------------------------------------------  

Enfim, sempre se dirá que ouvir as pessoas é sempre positivo. Procurar fazer 

aquilo que as pessoas realmente pretendem, nunca poderá ser considerado 

como má política. ----------------------------------------------------------------------------------  

Em Loures, continuamos sem Orçamento Participativo, havendo uma 

participação, apenas, através de sugestões e propostas em sessões realizadas 

pelo Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------- 

É este o momento de exortar a Câmara Municipal de Loures, a agilizar todos os 

mecanismos necessários, para lançar um período de apresentação de 

propostas, devidamente enquadradas, numa verba condigna, destinada ao 

Orçamento Participativo. ------------------------------------------------------------------------  

É, com esta antecedência, que pode ser dado um importante passo, para que o 

próximo Orçamento Municipal, tenha uma maior influência de todos quantos 

pretendam participar das opções do Orçamento Municipal em Loures. É 

imperioso que esta medida (Orçamento Participativo) seja tomada já para o 

Orçamento de dois mil e dezanove. ---------------------------------------------------------- 

Assim, os Vereadores do Partido Social Democrata, solicitam ao executivo da 

Câmara Municipal de Loures, a tomar todas as medidas, para que a figura do 
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Orçamento Participativo, juridicamente enquadrada, seja uma realidade no 

Concelho de Loures, já no próximo Orçamento para dois mil e dezanove.”-------- 

Senhor Presidente, esta é a nossa Moção. No entanto, o Partido Social 

Democrata, naturalmente, está disponível para discutir com o Executivo, a 

forma jurídica e o modelo com o qual poderemos incluir já para o próximo 

Orçamento, a discussão de um Orçamento Participado, a ser, naturalmente, 

aprovado, quer baseando-nos em modelos, como os que referimos, que têm 

sido de grande sucesso, quer, até, inovando, em algumas “coisas” que 

achamos que podemos inovar aqui em Loures, como temos feito em muitas 

outras figuras. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. CARLOS CÉSAR: Senhor Presidente, o Partido Socialista 

tem um voto de Saudação para apresentar, pelos resultados alcançados nos 

campeonatos nacionais e regionais de Kickboxing, que, com a sua permissão, 

passaria a ler:  --------------------------------------------------------------------------------------  

“Voto de Saudação pelos resultados alcançados nos Campeonatos nacionais e 

Regionais de Kickboxing -------------------------------------------------------------------------  

A S4Y-Sports Associação, Associação esta sedeada na União de Freguesias 

de Camarate, Unhos e Apelação, esteve presente nos Campeonatos Regionais 

e Nacionais de Kickboxing, organizados pela Federação Portuguesa de 

Kickboxing e MuaYThai. Campeonato Regional, realizado em Torres Vedras, 

nos dias cinco e seis de maio e Campeonato Nacional, realizado em 

Guimarães, nos dias nove e dez de junho, com a participação de cinco atletas. 

Foram quatro os títulos alcançados em cada competição.  ----------------------------  

Leandro Palma, sagrou-se Campeão Regional e Vice-Campeão Nacional na 

categoria de juvenil, Tiago Vaz sagrou-se Vice-Campeão Regional e Vice- 

campeão Nacional na categoria de júnior, Rafael Araújo sagrou-se Campeão 

Regional e Vice-Campeão Nacional na categoria de sénior e Vítor 

Mascarenhas Campeão Regional e Campeão Nacional na categoria de Sénior.  

Apesar de não ter conseguido nenhum título, a atleta Inês Gomes subiu ao 

pódio, conseguindo um terceiro lugar no Campeonato Regional. --------------------  
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Assim, a Câmara Municipal de Loures, reunida a quatro de julho de 2018, sob 

proposta dos Vereadores do Partido Socialista, saúda os atletas e a respetiva 

equipa técnica, bem como a S4Y-Sports Associação. -----------------------------------  

Após aprovação, a presente Saudação deverá ser enviada aos Atletas da S4Y-

Sports Associação, à União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação e à 

comunicação social.” ------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, assistimos ontem 

na comunicação social, a um conjunto de notícias, onde foi anunciado pela 

Associação Nacional de Municípios Portugueses e pelo Governo, um Acordo 

apelidado como histórico. No entanto, depois de lermos as notícias, ficámos 

com algumas dúvidas, que gostaríamos que o senhor nos pudesse elucidar. ----  

Senhor Presidente, das vinte e uma áreas que estavam em negociações com o 

Governo, treze, ficaram por resolver, até dia quinze de setembro. Gostaria de 

perceber, se, através da referida Associação, o senhor Presidente tem 

conhecimento e nos sabe informar, em concreto, quais são essas áreas. --------  

Temos, também, uma dúvida, em relação aos montantes. Fala-se de um valor 

de oitocentos e noventa milhões de euros, sendo que, duzentos milhões de 

euros, são para o próximo ano. Gostaria de perceber, que cota parte pertence 

a Loures e em que áreas em concreto. ------------------------------------------------------  

Gostaríamos de perceber, também, dos sete e meio por cento de IVA, que 

parte nos cabe a nós, até porque estamos a falar de pouco mais de setenta 

milhões de euros a nível nacional. ------------------------------------------------------------  

Gostaríamos, também, de perceber, a posição da Câmara Municipal de Loures 

sobre esta matéria, porque nos parece, e apesar de o Partido Social 

Democrata ser um apoiante deste Acordo, que temos que analisar bem o 

quadro para Loures. -------------------------------------------------------------------------------  

Gostaríamos de saber a opinião do senhor Presidente, relativamente a estas 

questões. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, queria colocar aqui 

algumas questões. Uma, é que, na reunião passada, solicitei ao senhor 

Vereador António Pombinho, o ponto de situação, relativamente à Moção que 
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tínhamos apresentado, para a reposição dos dois sentidos nas ruas de Loures. 

Aquilo que o senhor Vereador nos disse na altura, é que essa informação já 

tinha sido despachada e que seria disponibilizada brevemente. O que é um 

facto, é que, passados quinze dias, essa mesma informação, ainda não foi 

disponibilizada. -------------------------------------------------------------------------------------  

A segunda questão, tem a ver com uma informação que tenho solicitado 

recorrentemente, sobre a limpeza dos terrenos municipais, que também já me 

tinha sido dito pelo senhor Vice-Presidente, que essa informação, brevemente, 

estaria disponível para ser entregue. No entanto, o que é um facto, é que, 

desde novembro, continuo a aguardar que, a mesma, seja disponibilizada, para 

posterior análise. -----------------------------------------------------------------------------------  

Uma terceira questão. A bancada do Partido Socialista, teve conhecimento de 

um “e-mail” que foi dirigido à Câmara Municipal, por parte da AGITA – 

Associação Cultural e Social de Santa Iria da Azóia, dizendo que tinha sido 

instada pela Câmara Municipal, a devolver duzentos euros, referente ao RMAA 

– Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, pelo facto de não ter 

colocado uns espelhos e, em vez disso, ter arranjado a fachada do seu espaço. 

Ou seja, o Município vem agora dizer, que a referida Associação, tem que fazer 

a devolução desses duzentos euros, porque não foram colocados os espelhos. 

Curioso, é que, nesse mesmo dia, o Município insta a mesma Associação a 

desenvolver um conjunto de atividades de fim de semana, nos parques 

municipais, a título gratuito, como prova da sua benevolência. -----------------------    

Esta Associação tem muito trabalho desenvolvido, a nível cultural, de 

excelência, tem sido parceiro, quer da Câmara, quer da União de Freguesias 

de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, no desenvolvimento 

das suas atividades, e, de facto, não nos parece que seja coerente, pelo facto 

de ter mudado o objeto ao qual foi atribuído o valor, terem pedido a devolução 

do dinheiro.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Na minha opinião, podia ter sido feita uma avaliação, sobre se, efetivamente, 

aquilo que tinham feito, beneficiava em mais ou em menos, o valor que tinha 

sido dado para esse fim. Mas não. A única “coisa” que, de facto, solicitaram, foi 

a devolução de cento e noventa e oito euros, ao abrigo do Regulamento do 

Movimento de Apoio ao Associativismo de dois mil e dezasseis. --------------------  
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Senhor Presidente, relativamente à informação que recebemos, relativamente 

ao Relatório de Gestão do primeiro trimestre de dois mil e dezoito da 

GesLoures, e apesar do senhor Presidente do Conselho de Administração não 

estar presente, gostaria de colocar a seguinte questão: logo na primeira página 

do Relatório, no capítulo “II – Organização, Modernização e Inovação”, refere 

que “(…) Dos equipamentos sob gestão da GesLoures, foram prorrogados, nos 

termos contratualmente previstos, os prazos dos seguintes contratos de 

exploração: (…)”. Mas houve um que me chamou à atenção, o último, que diz 

respeito à cafetaria do Castelo de Pirescoxe, que refere que foi prorrogado até 

trinta e um de março de dois mil e dezanove. No entanto, na página do 

“facebook” da GesLoures, vem uma hasta pública, para a cedência do mesmo 

espaço, até este mês. Assim, gostava de saber, a quem é que foi prorrogada a 

concessão, uma vez que aquele espaço não está a funcionar há algum tempo. 

Se foi prorrogada essa mesma concessão, o que é que está a fazer em hasta 

pública, a concessão do mesmo? -------------------------------------------------------------  

Ainda no Relatório da GesLoures, há aqui alguns dados que também saltam à 

vista, nomeadamente, uma evolução negativa, de três e meio por cento, no 

número de utentes, no primeiro trimestre.  --------------------------------------------------  

Explica, abaixo, também, que há uma variação positiva, de um por cento, nos 

meses de abril e maio. Mas abril e maio, não é o primeiro trimestre, mas sim o 

segundo. Por isso, esta menção, na minha opinião, não fará muito sentido. A 

não ser que seja para tentar desvalorizar o decréscimo que houve. ----------------  

Também se verifica no mesmo Relatório, que há uma redução das prestações 

de serviço, no global, de três, ponto, setenta e cinco por cento. Sendo que se 

verifica um crescimento em Loures e na Portela e uma redução acentuada, em 

Santo António dos Cavaleiros, de nove, ponto, trinta e cinco por cento. E uma 

redução, também, em Santa Iria de Azóia, no complexo de piscinas de 

Pirescoxe, de dois, ponto, cinquenta e nove por cento. Portanto, gostaria de 

saber o porquê destas reduções e o porquê, também, de forma mais efetiva, da 

diminuição de utentes nesta área. -------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Em relação às questão colocada pelo 

senhor Vereador Nuno Botelho, necessitamos de ter uma análise mais 
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concreta. O que se tratou, foi de um Acordo do Conselho Diretivo da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, que não foi unânime em 

relação ao que tinha vindo a ser proposto pelo Governo. Julgo até, que, com os 

dados que existem, podemos dizer que é uma proposta negativa. ------------------  

Não temos, ainda, a aplicação em concreto, ao Concelho de Loures, pelas 

responsabilidades que acrescenta aos Municípios, em comparação com os 

acréscimos financeiros, mas é preciso, agora, escalpelizar um pouco melhor, 

porque do que se tratará agora é, julgo eu, de, no debate da especialidade da 

Proposta de Lei do Governo e de outros projetos, na Assembleia da República, 

uma vez que todos baixaram sem votação, o Governo ou algum grupo 

parlamentar, o do partido do Governo, provavelmente, introduzirem as 

alterações que foram acordadas com a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, só nessa altura, é que nós teremos um texto sobre o qual nos 

possamos debruçar. Mas tenho uma perspetiva negativa em relação a esta 

matéria, e não vejo, com muita tranquilidade, o futuro próximo neste campo. 

Mas, como disse, precisamos de dados mais concretos para poder fazer essa 

avaliação. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO:  Senhor Presidente, solicitava-lhe que, 

quando tivesse esses dados, nos fossem distribuídos. ---------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Com certeza que sim, senhor Vereador. ---  

Quanto aos dois pedidos de informação que o senhor Vereador Nuno Dias 

solicitou, eles serão enviados brevemente. -------------------------------------------------  

Quanto à questão da Associação AGITA, teremos que reunir essa informação, 

a qual ser-lhe-á enviada posteriormente. ----------------------------------------------------  

Em relação às questões da GesLoures, uma vez que o senhor Vice-Presidente, 

que preside ao Conselho de Administração, não está presente, o senhor Diretor 

Geral prestar-lhe-á os esclarecimentos sobre essa matéria. --------------------------  

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

O SENHOR DIRETOR GERAL DA GESLOURES, DR. RUI FERREIRA: 

Respondendo às questões colocadas, nomeadamente, à exploração de 
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espaços de cafetaria e similares, nos diversos locais do Concelho, dizer que, o 

que consta do Relatório de Gestão, é a prorrogação do contrato relativo à 

cafetaria do Castelo de Pirescoxe, que, de facto, vigorará até março de dois mil 

e dezanove, sendo que o anúncio de abertura de novo procedimento que foi 

publicado, diz respeito à cafetaria da piscina municipal de Santa Iria de Azóia. 

Portanto são, de facto, espaços diferentes e não o mesmo espaço.  ---------------  

Relativamente à evolução negativa da frequência dos equipamentos no 

primeiro trimestre de dois mil e dezoito, e à inerente redução de proveitos neste 

período, a mesma ficou a dever-se, essencialmente, a fatores exteriores à 

GesLoures e a outras ofertas que, entretanto, surgiram no concelho e muito 

próximo dos equipamentos, nomeadamente, das piscinas municipais de Santo 

António dos Cavaleiros. --------------------------------------------------------------------------  

Dizer, também, que, de alguma forma, já era antecipável, que um movimento 

desta natureza pudesse ocorrer. Portanto, foram planeadas medidas e foi 

traçado um plano, no sentido de retomar o crescimento dos equipamentos, que 

tem vindo a ocorrer nos últimos anos. -------------------------------------------------------  

Quanto à referência, à frequência, nos meses de abril e maio, ter já sido uma 

frequência acrescida, relativamente a período homólogo do ano anterior, isso 

decorre num princípio que é, habitualmente, praticado, nos Relatórios de 

Gestão, e que é de incluir nos referidos relatórios, factos relevantes que 

ocorram, após o tempo do período em análise. -------------------------------------------  

Neste caso foi entendido que esta retoma do crescimento, era um facto 

relevante. Logo, faria sentido prestar, também, essa informação, no âmbito 

deste relatório. --------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão das prestações de serviços, dizer que, tendo a 

frequência dos equipamentos diminuído três e meio por cento, naturalmente, 

que o valor das prestações de serviços, teve, também, um decréscimo, 

relativamente ao período homólogo. Não varia, exatamente, na mesma medida, 

mas varia em termos de tendência. Sendo que, também desse ponto de vista, 

o valor das prestações de serviço, é abril e maio, e eu acrescentaria também 

junho, é novamente acrescido relativamente ao período homólogo do ano 

anterior. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, ainda em relação à 

AGITA, recebi uma informação, dizendo que, de facto, a candidatura foi para 

um fim que não foi cumprido. Portanto, naturalmente, tem de haver uma 

fiscalização em relação a essa matéria. -----------------------------------------------------  

No entanto, houve já duas reuniões para debater o assunto com essa 

Associação. Portanto, não se trata de uma aplicação acrítica do Regulamento, 

mas se há um Regulamento, ele tem que ser respeitado e cumprido. --------------  

De qualquer modo, recolheremos mais informação, para uma informação 

posterior mais circunstanciada. ----------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Ainda em relação à GesLoures, dizer o 

seguinte: o senhor Diretor Geral, disse que, por causa de novas ofertas, já era 

previsível uma descida na frequência. Mas é isso que eu acho estranho. É que, 

sendo previsível, que medidas é que foram tomadas, para colmatar esse tipo 

de efeitos que se vieram a verificar? ---------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, é que estamos a falar de uma descida de dez por cento, 

nas prestações de serviços, nomeadamente, em Santo António dos Cavaleiros. 

É uma descida significativa. E sendo uma descida significativa, não podemos 

dizer que é uma descida meramente circunstancial. E se havia um plano para 

que essa descida não fosse tão acentuada, o que é que correu mal? Porque, 

de facto, o que houve, foi uma quebra de dez por cento, na prestação de 

serviços, no primeiro trimestre. -----------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR DIRETOR GERAL DA GESLOURES, DR. RUI FERREIRA: Senhor 

Vereador, conhecendo a evolução da oferta no Concelho de Loures, e 

percebendo o que é que está para acontecer e o que é que vai acontecer em 

cada momento, naturalmente, que a GesLoures tem essa preocupação. 

Portanto, com a abertura de novos espaços e o surgimento de novas ofertas, 

era antecipável que houvesse algum impacto relativamente a algumas das 

atividades da GesLoures. ------------------------------------------------------------------------  

Nesse contexto, a GesLoures, preparou um plano, que visava repor os níveis 

de crescimento. E executou esse plano, dentro dos calendários previstos e já 

com o conhecimento do real impacto em atividades concretas, uma vez que era 
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expectável que houvesse um impacto na frequência dos equipamentos. No 

entanto, não era possível antecipar com grande detalhe, se o impacto ia ser 

maior em determinadas atividades e em determinados horários. Portanto, o 

plano foi executado já com algum conhecimento desses dados, por forma a 

reagir melhor e, de facto, com resultados que retomam uma perspetiva de 

dados de crescimento concretos e efetivos, já nos meses de abril, maio e 

junho. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, há pouco, 

não entendi a resposta que deu ao senhor Vereador Nuno Botelho, em relação 

à Moção que apresentámos há algum tempo, relativamente aos acidentes que 

acontecem, frequente, na Rua Antero de Quental, e que continua a constituir 

uma preocupação. ---------------------------------------------------------------------------------  

É que, apesar de alguns esforços, aliás, ainda esta semana foi cortada uma 

árvore para poder dar visibilidade a um sinal de trânsito ali existente, mas, não 

obstante esse esforço, continuam a subsistir um conjunto de situações, que 

merecem todo o acompanhamento por parte da Autarquia. ---------------------------  

Portanto, senhor Presidente, gostava de saber o que é que está a ser pensado 

para resolver essa questão, porque são raras as vezes em que não há ali um 

acidente. Aliás, até mesmo de noite isso acontece. E nós verificamos isso 

mesmo, quando estamos no nosso gabinete. ----------------------------------------------    

Portanto, pergunto, o que é que está a ser feito para que se possa atenuar 

essa situação. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª MARIA EUGÉNIA COELHO: Senhor Presidente, gostaria 

de dar conhecimento à Câmara das atividades mais relevantes desenvolvidas, 

nomeadamente, o “Encontro Nacional da Rede Territorial Portuguesa das 

Cidades Educadoras” ocorrida no Palácio do Correio-Mor, em Loures, no dia 

vinte e nove de junho, no qual estiveram presentes, cerca de quarenta 

municípios.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Dizer que, nesta reunião normal da Rede, constaram temas próprios e internos 

da própria Rede, seguindo-se uma conferência sobre a Educação, a Cidade e a 

Escola, proferida pelo professor João Barroso. Foram momentos muito 
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importantes, quer a reunião, quer a conferência, e que contribuiram para que 

cada um dos participantes, pudesse consubstanciar melhor as suas atitudes, 

perante a educação. Gostaria de salientar que, de facto, Loures soube receber 

bem e desenvolver aquilo a que se propunha.---------------------------------------------  

Queria, ainda, falar do LAP – Loures Arte Pública, que terminou no passado 

domingo. Estiveram presentes mais de cem artistas, oriundos de vinte e um 

países diferentes. Cada um produziu, pelo menos, uma obra, mas foram 

produzidas mais de cem obras, o que fez com que o concelho se tornasse mais 

atrativo, quer para o turismo, quer para as pessoas que aqui vivem, e que se 

deparam com obras de grande beleza, de grande qualidade artística, que nos 

fazem bem à alma. --------------------------------------------------------------------------------  

Queria, também, agradecer, publicamente, o envolvimento dos trabalhadores 

do Município, nestes noves dias de intensíssimo trabalho, nomeadamente, o 

modo de acompanhamento, a forma e o apoio que deram aos artistas que vêm 

transformar o espaço público do nosso concelho, fazendo com que isso seja 

uma marca que identifica esta iniciativa. ----------------------------------------------------  

Não posso, também, deixar de referir, os parceiros que colaboram connosco 

desde a primeira edição, nomeadamente, a “Rodoviária de Lisboa”, a 

“Robbialac” a “Plural Entertainment”, a “EDP”, a “Sotécnica - Sociedade 

Electrotécnica, S.A.”, a VazConstrói. ---------------------------------------------------------  

Portanto, penso que, hoje, o nosso concelho, é um concelho mais belo do que 

era há dez dias. E, senhores Vereadores, brevemente, trazer-lhes-ei um 

convite, para que, todos juntos, visitemos alguns dos circuitos que iremos 

implementar. Iremos, também, incentivar mais pessoas, a conhecerem as 

nossas obras. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Dizer, ainda, que, de momento, excetuando a Galeria de Arte Pública da Quinta 

do Mocho, uma vez que já foi, por várias vezes, aqui falada, temos um conjunto 

muito alargado de circuitos. Em Loures, Infantado, Fanqueiro, Santo António 

dos Cavaleiros, na Zona Oriental, nomeadamente, em Sacavém, há circuitos 

com algumas dezenas de obras que merecem a nossa visita. ------------------------  

Por fim, queria, também, dizer aos senhores Vereadores, que no passado dia 

vinte e um de junho, se realizou o convívio do final do ano, da “Academia dos 

Saberes, Universidade Sénior de Loures”, do polo de Loures e Sacavém, no 
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Parque Municipal do Cabeço de Montachique, no qual estiveram presentes, 

entre alunos e professores, cerca de quinhentas pessoas.  ---------------------------  

Como sabemos, este projeto tem mais de mil alunos e mais de cem disciplinas 

e é um projeto que temos acarinhado muito, uma vez que contribui para o bem-

estar das pessoas que estão aposentadas/reformadas. Por isso, decidimos 

pelo seu alargamento, expandindo-o para Camarate, durante o próximo ano 

letivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora Maria Eugénia Coelho, 

também me quero associar às palavras que proferiu sobre o Loures Arte 

Pública e sobre o envolvimento dos nossos trabalhadores. ----------------------------  

Quanto à questão do corte da árvore que o senhor Vereador António Marcelino 

referiu, queria dizer-lhe que, para além do que já assinalou, está prevista para 

muito breve, uma intervenção no cruzamento junto ao edifício das finanças, no 

sentido de introduzir acalmia na circulação, procurando obviar uma entrada tão 

rápida naquele cruzamento, apesar de se encontrar ali sinalização. ----------------  

Portanto, essa intervenção está prevista e ocorrerá brevemente. --------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, relativamente aos 

esclarecimentos que me foram prestados pelo senhor Diretor da GesLoures, eu 

não tenho que ter em conta se está cá o senhor Vice-Presidente ou não. Eu 

recebi a documentação, observei-a, e coloquei as questões que achei 

pertinentes, dada a documentação que recebi. --------------------------------------------  

Mas depois da explicação, também, me apercebi de outra “coisa”. É porque, de 

facto, o plano, não era um plano ativo, mas sim um plano reativo. Isto é, nós 

sabemos que vai ter impacto, mas, depois de vermos o impacto negativo, aí 

sim, vamos tomar as medidas para atenuar o mesmo. Foi a explicação que foi 

dada. Ou seja, temos um plano, mas não é um plano à “priori”. Não! Temos um 

plano que será aplicado à “posteriori”, depois de vermos, efetivamente, quais 

são os impactos negativos que poderão vir a ter, nomeadamente, no número 

de utilizadores. --------------------------------------------------------------------------------------  
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Quanto à Associação AGITA, senhor Presidente, eu não sei que reuniões já 

tiveram. O “e-mail” é da data de hoje. O que significa que, possivelmente, as 

reuniões que tiveram, não chegaram a bom porto. ---------------------------------------  

Senhor Presidente, não ponho em causa, em momento algum, a efetiva justiça 

ou injustiça, no que concerne ao Regulamento e ao facto da verba ter sido 

disponibilizada para determinado meio, mas não ter sido utilizada para o fim a 

que se destinava. Portanto, aquilo que eu acho, é que o Município devia de ter 

tido a capacidade de analisar isso. Ou seja, se, efetivamente, não foi gasto 

naquilo que estava previsto, devia de ter sido analisado se, de facto, naquilo 

onde foi gasto, fazia mais ou menos sentido. É só essa a informação sobre a 

avaliação do mesmo. Não estou aqui a pôr em causa a aplicação do 

Regulamento. Pelo contrário. Aquilo que eu estou a dizer, é que deve ser 

fiscalizado. Aliás, deveria de ser bem fiscalizado. ----------------------------------------  

A questão que eu coloco é: se nada tivesse sido feito, ou seja, se a verba não 

tivesse sido gasta, perfeitamente de acordo. No entanto, de facto, a verba foi 

utilizada, em beneficiação do espaço da Associação. Portanto, na minha 

opinião, requeria uma análise mais objetiva. -----------------------------------------------  

Senhor Presidente, relativamente àquilo que o senhor disse sobre o 

cruzamento das finanças, nós apresentámos aqui uma Moção que poderia 

regular, e muito, aquela artéria. E a questão que foi colocada, foi mesmo essa. 

Nós já apresentámos essa Moção, a vinte de dezembro do ano passado. 

Moção essa, que foi aceite e deliberada por esta Câmara. ----------------------------  

De facto, a árvore estava a tapar o sinal. No entanto, tenho pena que, quando 

em outros locais e outras situações, se pede, expressamente, que seja cortada 

alguma árvore, a única informação que temos da Câmara, é que há uma 

deliberação expressa do Departamento de Ambiente, que não permite o corte 

ou abate de árvores. Eu ouvi isto durante quatro anos. Diziam-nos que não se 

podia cortar árvores sem uma avaliação do Departamento de Ambiente. ---------  

Mais, eu tive uma situação numa escola em Santa Iria de Azóia, em que um 

pinheiro estava a cair, mas, enquanto a avaliação municipal não fosse ao local, 

mesmo o pinheiro estando a cair, não se podia mexer nele. Agora, de um 

momento para o outro, é cortada uma árvore. Portanto, na minha opinião, o 

critério deveria de ser o mesmo.  --------------------------------------------------------------  



 

 
 
 

                                                                                                                                            
20/129 

 
 
                                                                                                                                      18ª Reunião Ordinária - 2018-07-04 

 
 
 

Mais uma vez, reafirmo, que, independentemente dos meios que vão colocar 

naquele cruzamento, não nos podemos esquecer que há uma Proposta 

aprovada por esta Câmara, a vinte de dezembro, para repor a circulação nos 

dois sentidos naquela faixa. ---------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, neste momento, esse 

problema das árvores não se coloca, uma vez que as Juntas de Freguesia têm 

meios próprios, ainda que financiados pela Câmara Municipal, para terem o 

parecer técnico, que, por vezes, demorava muito tempo, que lhes vai permitir 

intervir mais atempadamente. ------------------------------------------------------------------  

Agora, não é necessário qualquer parecer técnico da Câmara, porque, as 

Juntas de Freguesia, ao abrigo do novo protocolo, recebem uma verba para 

contratar um técnico habilitado para procederem aos cortes, às podas e a 

outras intervenções na estrutura arbórea, de acordo com as regras técnicas 

que são recomendadas.--------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador colocou a questão da resposta do Município. Neste 

momento, esse problema não se coloca, porque deixou de haver essa 

dependência da resposta do Município. Quanto à freguesia a que se está a 

referir, desde que o técnico seja credenciado, de acordo com as regras 

técnicas a que está obrigado, não necessitam da resposta do Município para 

fazer essa intervenção. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

--- Eram quinze horas e vinte minutos quando a reunião foi interrompida, tendo 

recomeçado às quinze horas e quarenta e três minutos. -------------------------------  

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, fazendo aqui uma 

referência à Saudação apresentada pelos senhores Vereadores do Partido 

Socialista, pelos resultados do Kickboxing, penso que terá havido outros atletas 

do Concelho com lugares de destaque.  ----------------------------------------------------  
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Não sei se o Partido Socialista tem informação sobre isso, mas queria deixar 

esta nota. Se louvamos uns e nos esquecemos de outros, estas questões são 

sempre melindrosas. ------------------------------------------------------------------------------  

Não tenho comigo informação mais concreta sobre essa questão, mas penso 

que terá havido outros clubes do Concelho com participação e com lugares de 

destaque. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhores Vereadores, vamos, então, proceder à votação da Saudação e das 

Moções. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

SAUDAÇÃO PELOS RESULTADOS ALCANÇADOS NOS CAMPEONATOS 

NACIONAIS E REGIONAIS DE KICKBOXING, APRESENTADA PELA SRA. 

VEREADORA E PELOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA, À 

QUAL FOI ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

314/2018 ---------------------------------------------------------------------------------------------   

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

“Voto de Saudação pelos resultados alcançados nos Campeonatos nacionais e 

Regionais de Kickboxing -------------------------------------------------------------------------  

A S4Y-Sports Associação, Associação esta sedeada na União de Freguesias 

Camarate, Unhos e Apelação, esteve presente nos Campeonatos Regionais e 

Nacionais de Kickboixing, organizados pela Federação Portuguesa de 

Kickboxing e MuayThai. Campeonato Regional realizado em Torres Vedras nos 

dias 5 e 6 de maio e Campeonato Nacional realizado em Guimarães nos dias 9 

e 10 de Junho, com a participação de cinco atletas. Foram quatro os títulos 

alcançados em cada competição. -------------------------------------------------------------  

Leandro Palma sagrou-se Campeão Regional e Vice-Campeão Nacional na 

categoria de juvenil, Tiago Vaz Sagrou-se Vice-Campeão Regional e Vice-

campeão Nacional na categoria de Júnior, Rafael Araújo sagrou-se Campeão 

Regional e Vice-Campeão Nacional na categoria de sénior e Vítor 

Mascarenhas Campeão Regional e Campeão Nacional na categoria de Sénior.  

Apesar de não ter conseguido nenhum título a atleta Inês Gomes subiu ao 

pódio conseguindo um 3º lugar no Campeonato Regional, ----------------------------   
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Assim, a Câmara Municipal de Loures, reunida a 4 de julho de 2018, sob 

proposta dos Vereadores do Partido Socialista, saúda os atletas e a respetiva 

equipa técnica, bem como a S4Y –SPORTS, ASSOCIAÇÃO.” -----------------------  

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

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

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

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

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

MOÇÃO SUBORDINADA AO TEMA “O PRÓXIMO ORÇAMENTO TEM DE 

SER PARTICIPATIVO!”, APRESENTADA PELA SRA. VEREADORA E PELOS 

SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, À QUAL FOI 

ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 312/2018 --------  

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

“O próximo orçamento tem de ser participativo! -------------------------------------------  

Os orçamentos participativos são mecanismos muito importantes na 

participação e intervenção cívica dos munícipes que elevam a democracia 

participativa e aproximam eleitores e eleitos. ----------------------------------------------  

Sem embargo da discussão pública sobre o orçamento camarário e de 

eventuais sessões de esclarecimento que possam ser feitas, a participação no 

debate sobre o orçamento da Câmara Municipal de Loures não inibe nem 

substitui a necessidade de um orçamento participativo como, aliás já acontece 

em muitas dezenas de Concelhos em Portugal. ------------------------------------------  

A possibilidade de cada munícipe fazer as suas propostas sobre intervenções, 

projetos ou atividades além de diminuir a distância eleitos e eleitores permite 

que de forma eficiente e oiça o que a sociedade civil pretende para o Concelho 

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

Temos exemplos de enorme sucesso aqui bem perto. É o caso do Orçamento 

Participativo em Cascais com 75.357 votantes no Orçamento para 2018 que 

contribuíram para a escolha de 24 projetos. O projeto mais votado de sempre, 

naquele concelho foi a aquisição de equipamentos de proteção individual e 

ambulância de socorro para os Bombeiros Voluntários de Alcabideche, uma 

causa que a população abraçou e que viu a Câmara Municipal inscrever no 

orçamento. Também em Lisboa, que já leva 10 anos de Orçamento 



 

 
 
 

                                                                                                                                            
23/129 

 
 
                                                                                                                                      18ª Reunião Ordinária - 2018-07-04 

 
 
 

Participativo, este mecanismo de democracia participativa tem sido um enorme 

sucesso, tendo sido o projeto mais votado para o Orçamento em vigor a 

recuperação de um terreno anexo ao Mercado de Benfica.----------------------------  

Enfim, sempre se dirá que ouvir as pessoas é sempre positivo. Procurar fazer 

aquilo que as pessoas realmente pretendem nunca poderá ser considerado 

como má política. ----------------------------------------------------------------------------------  

Em Loures, continuamos sem orçamento participativo, havendo uma 

participação através de sugestões e propostas em sessões realizadas pelo 

Concelho.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

É este o momento de exortar a Câmara Municipal de Loures a agilizar todos os 

mecanismos necessários para lançar um período de apresentação de 

propostas devidamente enquadradas numa verba condigna destinada ao 

Orçamento Participativo. -------------------------------------------------------------------------  

É, com esta antecedência que pode ser dado um importante passo para que o 

próximo Orçamento Municipal tenha uma maior influência de todos quantos 

pretendam participar das opções do Orçamento Municipal em Loures. É 

imperioso que nesta medida (Orçamento Participativo) seja tomada já para o 

Orçamento de 2019. ------------------------------------------------------------------------------  

Assim, os Vereadores do Partido Social Democrata solicitam ao executivo da 

Câmara Municipal de Loures a tomar todas as medidas para que a figura do 

Orçamento Participativo seja uma realidade no Concelho de Loures já no 

próximo Orçamento para 2019.” ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, apenas para 

reforçar que, obviamente, esta também é uma preocupação da bancada do 

Partido Socialista. Aliás, fez parte do programa eleitoral com que nos 

apresentámos aos eleitores em Loures, nas últimas eleições e, por isso, não 

podíamos deixar de a apoiar. -------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, apenas para 

deixar claro que, caso esta Moção seja aprovada, o Partido Social Democrata, 

procurará, em conjunto com as diversas forças políticas, que, já neste 

Orçamento para dois mil e dezanove, possamos ter uma rúbrica de Orçamento 

Participativo, como, aparentemente, será da vontade da maioria da população 

aqui representada neste Executivo Municipal. ---------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, sobre esta Moção, 

queria dizer, que os termos em que ela é apresentada, são demasiado 

restritos. Penso, até, que reproduzem parte daquilo que foi debatido em 

Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------  

Não estamos contra a ideia de poder haver um mecanismo de participação no 

Orçamento, até diferente daquele que temos vindo a utilizar, e não só aquele 

que temos vindo a utilizar, que também nos parece que tem muitas 

virtualidades, mas há algum endeusamento desta ideia, de que ter uma rúbrica 

com uma verba e lançar o debate à internet, é uma grande forma de 

participação. No entanto, julgo que é uma forma desigual de participação. 

Portanto, teremos que encontrar mecanismos, para que haja um acréscimo de 

participação em relação ao que já fazemos, que permitam que essa 

participação seja mais abrangente, mais transversal, com opções equilibradas, 

e que não sejam, apenas, as de maior força de ação internáutica de uns do que 

de outros. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Também acho que, um compromisso importante, é que, qualquer mecanismo 

deste tipo, ao contrário do que acontece na maioria dos concelhos, consagra 

depois a concretização dos projetos. Porque a experiência geral, é que a 

concretização anda muitíssimo atrás da escolha participativa. E isso ainda é 

pior do que não haver escolha participativa. E eu chamo a atenção para isso. --  

Portanto, quanto a esta Moção, não teremos posição diferente daquele que 

temos vindo a tomar. Sobre o tema em concreto, é matéria que, naturalmente, 

merece discussão. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, reconhecendo que 

a participação internáutica é uma forma - e talvez o senhor Presidente tenha 
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preferência por outras -, mas o Partido Social Democrata tem preferência por 

dar mais a voz à população toda. Não apenas àqueles que vão aos plenários, 

que levantam as mãos, que fazem cartazes, mas à população toda. ---------------  

É evidente que é uma forma. Mas temos que escolher um meio para o fazer. E 

das duas uma: ou é uma votação em urna, e acho que isso não é exequível, 

ou, então, todas as formas serão limitadas, senhor Presidente. A um plenário, 

só participam aqueles que lá vão. Uma votação por telefone, só aqueles que 

telefonarem. Uma votação pela internet, só aqueles que ligarem o computador. 

Se marcar um sítio, só os que lá forem. Nunca teremos todos. -----------------------  

A internet, hoje, é o meio mais universal de acesso de participação e de 

partilha. E é isso que nós queremos. Aliás, por isso é que a maior parte dos 

Municípios assim o fez. Não há nenhum que diga que vai fazer uma votação na 

urna, para a rúbrica de Orçamento Participativo. Isso seria o ideal. Mas tem 

custos, não é exequível, e é burocrático. Por isso é que propusemos este 

modelo. Mas estamos abertos a outro. ------------------------------------------------------  

O que é importante para nós, senhor Presidente, e por isso é que propusemos 

uma rúbrica de um valor, tal como o descrevemos, para, precisamente, ter 

concretização e ser exequível, e estamos abertos a discutir com o Executivo, 

esse modo já para o Orçamento de dois mil e dezanove, caso e repito, esta 

Moção seja aprovada em Reunião de Câmara, e apenas nesse caso, 

evidentemente. -------------------------------------------------------------------------------------  

Contamos com a Coligação Democrática Unitária nesta luta pelo Orçamento 

Participativo, até porque nos disse que era restrito. Portanto, este é um 

primeiro passo. Depois daremos outros. ----------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, não tenho qualquer tipo 

de preconceito contra a participação via internet. Vejo é que o senhor Vereador 

acha que uma pessoa que vai a uma reunião, e assume, publicamente, perante 

os seus concidadãos, uma proposta, que é uma “coisa” de desvalorizar. Eu 

não. Eu acho que é muito mais de valorizar, do que alguém que “está de 

pantufas em casa”, permitam-me a expressão, a fazer um clique no 

computador. -----------------------------------------------------------------------------------------  



 

 
 
 

                                                                                                                                            
26/129 

 
 
                                                                                                                                      18ª Reunião Ordinária - 2018-07-04 

 
 
 

É, de facto, diferente. E pode ser com braço no ar, ou sem braço no ar. Com 

intervenção, ou sem intervenção. Mas um conselho que lhe dou, senhor 

Vereador, é que eu não desvalorizaria a presença concreta das pessoas ou o 

confronto das ideias em plenário. Portanto, acho que a internet não é tudo, 

embora seja um instrumento que tem que ser considerado em qualquer 

processo de participação. De resto, a Câmara tem mecanismos, por via 

eletrónica, para a participação das pessoas, para a apresentação de 

reclamações e para um conjunto de outras matérias, que, naturalmente, não 

dispensam, hoje em dia, esse meio de comunicação. -----------------------------------  

Portanto, nada contra o meio de comunicação. O seu endeusamento e o 

estreitamento destas opções a esse meio, é que, na minha opinião, isso sim, é 

redutor. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Era esta clarificação que queria deixar. ------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, neste 

momento, penso que o que estamos a discutir, é, apenas, a Proposta de um 

Orçamento Participativo e estamos disponíveis para encontrar qualquer 

possibilidade de solução.  -----------------------------------------------------------------------  

Certamente, não há soluções perfeitas, nem a de Lisboa começou com a 

mesma solução que hoje tem. Foi evoluindo. Por isso, estamos disponíveis 

para colaborar nessa construção de um espaço de participação, seja ele de 

braço no ar, ou via internet. ---------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, fazendo o modelo parte do nosso programa eleitoral, como 

há pouco referi, não podemos deixar de o defender. A ideia em si. O modelo, 

obviamente, queremos fazer parte da solução e não parte do problema.  ---------  

No entanto, há uma “coisa” que não podemos deixar de sublinhar, é que estas 

experiências que temos vivenciado e que temos visto noutros concelhos, de 

uma forma em geral, têm sido bastante satisfatórias. Caso contrário, Lisboa, 

não teria dez anos consecutivos com o mesmo e Cascais já vai no quinto ou 

sexto. Estas são as duas realidades que tenho acompanhado mais 

proximamente, mas há diversos modelos e qualquer um deles, tem “coisas” 

boas e outras menos boas. ---------------------------------------------------------------------  
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Senhor Presidente, certamente, que estamos disponíveis para encontrar o 

modelo que mais se coadune com aquilo que for a ideia quer da Coligação 

Democrática Unitária, quer do Partido Social Democrata. ------------------------------  

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

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

COM OS VOTOS CONTRA DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DAS 

SENHORAS VEREADORAS E DO SENHOR VEREADOR DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA ---------------------------------------------------------------------  

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

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

----------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO ------------------------------------  

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, atendendo ao 

sentido da votação, o Partido Social Democrata diligenciará, junto do 

Executivo, já para o próximo Orçamento, que haja uma rúbrica relativamente 

ao Orçamento Participativo. ---------------------------------------------------------------------   

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, vamos, agora, 

passar à Moção apresentada pelos senhores Vereadores do Partido Socialista, 

cujo tema é “Por uma eficiente recolha de resíduos sólidos urbanos”. --------------  

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

A VEREADORA, SRA. RITA LEÃO: Senhor Presidente, relativamente a esta 

Moção que a bancada do Partido Socialista apresentou e após conversações 

com as restantes bancadas, apesar de não termos chegado a um consenso, 

ainda assim, a bancada do Partido Socialista gostaria de fazer algumas 

alterações ao presente texto, que passo a citar: ------------------------------------------  

No quinto parágrafo, onde diz “(…) Os SIMAR, não garantem, neste momento, 

qualquer qualidade dos serviços prestados e não respeitam os padrões de 

responsabilidade ambiental que devem estar subjacentes à sua atividade, no 

âmbito da recolha de resíduos, (…)” e continua até ao final do parágrafo, ficaria 

“(…) Os SIMAR não garantem, neste momento, a qualidade expectável nos 

serviços prestados, nem os padrões de responsabilidade ambiental desejáveis 
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que devem estar subjacentes à sua atividade, no âmbito da recolha de 

resíduos (…)”. ---------------------------------------------------------------------------------------  

No último parágrafo onde diz “(…) Considerando que estamos perante uma 

situação de extrema gravidade e total desrespeito pela população residente no 

Município de Loures, (…)”, ficaria, apenas, “(…) Considerando que estamos 

perante uma situação grave no Município de Loures (…)”. ----------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, queria informar de 

que os SIMAR, independentemente da votação, estão a reforçar a sua 

capacidade com meios externos e internos, para atuar para além dos circuitos 

que estão estabelecidos.-------------------------------------------------------------------------   

Estão a ser concretizadas medidas de fiscalização, para combater, até onde for 

possível, a deposição ilegal, que é uma questão muito complexa e que é 

responsável por parte da situação que temos. Há relatos de recolha pelos 

SIMAR de várias toneladas de resíduos e de monos, em determinadas áreas, e 

que, passadas vinte e quatro horas, estão outra vez completamente cheias. E 

isso só acontece por deposição ilegal de empreiteiros e outras entidades. Não 

é o depósito normal feito pelas populações. Portanto, a fiscalização é, também, 

muito importante. -----------------------------------------------------------------------------------  

Os SIMAR estão a tomar medidas nesse sentido, que, oportunamente, 

apresentarei. E não estou a dizer isto para obstar à Moção, mas para deixar, 

aqui, um sinal, de que a situação está a ser encarada com muita atenção e 

com a consciência da sua gravidade por parte dos Serviços 

Intermunicipalizados. ------------------------------------------------------------------------------  

Dizer, também, que estão a ser tomadas medidas de emergência para intervir 

sobre esta matéria, que, esperamos, que nas próximas semanas, comecem a 

dar alguns resultados e invertam a situação que temos neste momento, que 

não é, de facto, positiva. -------------------------------------------------------------------------  

Senhores Vereadores, passaríamos, então, à votação da Moção. ------------------  

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

--- APÓS A INTRODUÇÃO DAS ALTERAÇÕES REFERENCIADAS, A 

MOÇÃO SUBORDINADA AO TEMA “POR UMA EFICIENTE RECOLHA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS”, APRESENTADA PELA SRA. 
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VEREADORA E PELOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA, À 

QUAL FOI ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

313/2018, FICOU COM A REDAÇÃO SEGUINTE: ------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ““Por uma eficiente recolha de resíduos sólidos urbanos” -----------------------------  

A produção, depósito e recolha de resíduos sólidos urbanos, constitui um 

importante problema de agressão ao meio ambiente nos aglomerados urbanos. 

Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e Odivelas 

(SIMAR) são responsáveis pela recolha e transporte dos resíduos urbanos 

provenientes de habitações nos Municípios de Loures e Odivelas, garantindo o 

seu encaminhamento para adequado tratamento e valorização na Valorsul. -----  

No que concerne ao Município de Loures, temos vindo a assistir nos últimos 

tempos a uma exagerada permanência de resíduos na via pública na maioria 

dos casos mal-acondicionados. ----------------------------------------------------------------  

Para além de todos os impactos negativos e agressivos para o ambiente que 

nos rodeia, essa subsistência é extremamente prejudicial para a saúde pública, 

para além de representar um total desrespeito pelas regras mais básicas de 

cuidado e de sentido de serviço público que os SIMAR devem ter para com as 

populações que servem. -------------------------------------------------------------------------  

Os SIMAR não garantem neste momento a qualidade expectável nos serviços 

prestados nem os padrões de responsabilidade ambiental desejáveis que 

devem estar subjacentes à sua atividade no âmbito da recolha de resíduos, 

contrariando dessa forma aquilo que foi apregoado e publicado no programa da 

campanha eleitoral de quem tem a responsabilidade direta da gestão desta 

área, ou seja: ----------------------------------------------------------------------------------------  

• Aumento da recolha seletiva de resíduos, garantindo o progressivo 

cumprimento das metas ambientais; ------------------------------------------------------  

• Elaboração de um Plano Estratégico dos Resíduos, que contenha a 

otimização dos circuitos e a adequação dos contentores às necessidades da 

qualidade do serviço prestado. -------------------------------------------------------------  

Considerando que estamos perante uma situação grave no Município de 

Loures, os Vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal de Loures 

veem em primeiro lugar manifestar o seu desagrado por se ter chegado a uma 
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situação desta magnitude e em segundo lugar solicitar o imediato empenho do 

Presidente do Conselho de Administração dos SIMAR na implementação de 

uma rápida solução que vise proporcionar mais e melhor qualidade de vida à 

população do Concelho de Loures. (…)” ----------------------------------------------------  

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

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

COM OS VOTOS CONTRA DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DAS 

SENHORAS VEREADORAS E DO SENHOR VEREADOR DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA ---------------------------------------------------------------------  

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, pergunto agora, no 

final do Período de Antes da Ordem do Dia, se há acordo relativamente à 

inclusão do ponto que referi no início. --------------------------------------------------------  

Havendo acordo, votá-lo-emos no final da Ordem do Dia. -----------------------------   

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

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

B. PERÍODO DA ORDEM DO DIA  -----------------------------------------------------------  

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

PONTO UM – ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE LOURES, REALIZADA EM 2018.05.14 -------------------------------  

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

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

UNANIMIDADE -------------------------------------------------------------------------------------  

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

OS VEREADORES, SENHORES TIAGO FARINHA MATIAS E CARLOS 

CÉSAR CIPRIANO ARAÚJO E A VEREADORA, SENHORA ANA CLARA 

PEDROSO FERNANDES, NÃO PARTICIPARAM NA VOTAÇÃO, POR NÃO 

TEREM ESTADO PRESENTES NA REUNIÃO A QUE RESPEITA A ATA --------  

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

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

PONTO DOIS – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 295/2018 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR: - A ACEITAÇÃO 
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DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS PELA ENTIDADE 

ADJUDICATÁRIA; - A RETIFICAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DADA À 

ENTIDADE ADJUDICATÁRIA, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE 

FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) VEÍCULOS ---------------------------------------------  

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

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

A. Que na sequência da aprovação pela Câmara Municipal de Loures foi 

lançado o concurso público desenvolvido sob o n.º de processo 44667-

45519/DCA/2017, com vista à celebração de um contrato de locação 

financeira, leasing, de 12 (doze) veículos ligeiros de passageiros do tipo 

pequeno furgão, a gasóleo; ------------------------------------------------------------------  

B. Na sua 13.ª Reunião Ordinária, de 24 de abril de 2018, a Câmara Municipal 

de Loures deliberou adjudicar a proposta da concorrente Banco Comercial 

Português, S.A.; --------------------------------------------------------------------------------  

C.Consequentemente, a referida adjudicatária Banco Comercial Português, 

S.A. foi notificada para proceder à apresentação dos documentos de 

habilitação, cujo prazo para esse efeito terminava em 4 de junho de 2018 

(vide doc. anexo sob o n.º 1);  --------------------------------------------------------------  

D. Ainda dentro do prazo concedido para apresentação dos documentos de 

habilitação, mais concretamente no dia 4 de junho de 2018, a adjudicatária 

Banco Comercial Português, S.A. requereu prorrogação do prazo para essa 

apresentação até ao dia 8 de junho de 2018 (vide doc. anexo sob o n.º 2); ---  

E. Entretanto, ainda antes de chegado o dia limite para apresentação dos 

documentos nos termos pedidos pela adjudicatária, esta apresentou esses 

mesmos documentos, o que fez concretamente em 7 de junho de 2018 (vide 

docs. anexos sob o n.º 3 a 12);  ------------------------------------------------------------  

F. Portanto, a adjudicatária procedeu à entrega dos documentos de habilitação 

ao Município de Loures, ainda antes de ser sujeito ao órgão competente 

para contratar, para apreciação, o pedido de prorrogação do prazo que lhe 

foi dirigido; ----------------------------------------------------------------------------------------  

G. Se mostra de inutilidade superveniente a deliberação do órgão competente 

para contratar sobre o pedido de prorrogação de prazo, ele próprio, desde 

logo porque o dito prazo se encontra ultrapassado e, por outro lado, porque 
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ainda antes de ultrapassado já a entidade adjudicatária tinha procedido à 

respetiva entrega dos documentos; -------------------------------------------------------  

H. A entidade adjudicatária foi diligente a pedir a prorrogação do prazo para 

apresentação dos documentos em falta, tendo efetuado tal pedido ainda 

dentro do prazo inicial estabelecido para essa apresentação, que o processo 

se mostra  instruído com todos os documentos de habilitação necessários e 

regulares para que possam ser praticados os atos dependentes da sua 

apresentação, e considerando, ainda, não dever o atraso em causa ser 

imputável à adjudicatária, deverão tais documentos serem aceites como se 

da sua apresentação em tempo se tratasse; -------------------------------------------  

Considerando, ainda, que: ----------------------------------------------------------------------  

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

concurso público desenvolvido sob o n.º de processo 44667/DCA/2017, com 

vista à seleção da entidade fornecedora dos 12 (doze) veículos ligeiros de 

passageiros do tipo pequeno furgão, a gasóleo, que antecedeu o concurso 

referido no considerando A. para a contratação da locação financeira; ---------  

J.  Na sua 99.ª Reunião Ordinária, de 20 de setembro de 2017, a Câmara 

Municipal de Loures deliberou adjudicar a proposta à concorrente que, por 

lapso, foi denominada de Renault Portuguesa-Comércio de Veículos, S.A., 

quando deveria ter sido atribuída a denominação de Renault Portugal, S.A., 

uma vez que a denominação da concorrente e adjudicatária é, efetivamente, 

esta última, conforme pode ser constatado no Anexo I e na Certidão da 

Conservatória do Registo Comercial que instruem a proposta apresentada 

(vide docs. anexos sob o n.º 13 a 15); ----------------------------------------------------  

K.Importa, pois, proceder à retificação do lapso verificado quanto à 

denominação da entidade concorrente e adjudicatária identificada, o que 

cabe ao órgão competente para contratar, a Câmara Municipal de Loures. ---  

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

Que a Câmara Municipal delibere aprovar: -------------------------------------------------  

1. No âmbito do concurso público desenvolvido sob o n.º de processo 44667-

45519/DCA/2017, com vista à celebração de um contrato de locação 

financeira, leasing, de 12 (doze) veículos ligeiros de passageiros do tipo 

pequeno furgão, a gasóleo, e nos termos e fundamentos que antecedem, a 
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aceitação dos documentos de habilitação apresentados, em 07 de junho de 

2018, pela entidade adjudicatária Banco Comercial Português, S.A., como se 

de documentos apresentados em tempo se tratasse. --------------------------------  

2. No âmbito do concurso público desenvolvido sob o n.º de processo 

44667/DCA/2017, com vista à seleção da entidade fornecedora dos 12 

(doze) veículos ligeiros de passageiros do tipo pequeno furgão, a gasóleo, e 

nos termos e fundamentos que antecedem, a retificação da denominação 

dada à entidade adjudicatária como sendo Renault Portuguesa-Comércio de 

Veículos, S.A., pela denominação Renault Portugal, S.A., devendo ser esta a 

denominação a ser lida onde, designadamente, nas peças do procedimento 

e nos demais atos procedimentais praticados pela entidade adjudicante 

conste a primeira denominação referida. ------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, apenas um 

pedido de esclarecimento. A bancada do Partido Socialista, já na reunião de 

abril, teceu aqui algumas considerações sobre este assunto. -------------------------  

Relativamente à interpretação desta Proposta, não entendemos o 

considerando “G”, nomeadamente, quanto aos prazos. --------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, relativamente ao prazo, 

os cinco dias úteis, contam-se a partir da receção por parte do adjudicatário.  --  

E, antes de terminar o prazo, portanto, no dia sete, o adjudicatário sinalizou a 

necessidade de poder entregar apenas no dia oito, requerendo uma 

prorrogação de prazo. Na realidade, acabou por entregar dentro do prazo 

inicial.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, o prazo 

terminava a quatro de junho. -------------------------------------------------------------------  
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O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, não era quatro, porque 

não conta a partir da nossa notificação. Conta a partir da receção pelo 

adjudicatário. Portanto, acabou por conseguir diligenciar a entrega dos 

documentos, ainda dentro do prazo que estava inicialmente previsto e, por isso, 

é que é supervenientemente inútil esta prorrogação do prazo, que não foi 

necessária, porque foi cumprido o prazo inicial. -------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DA SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA -----------------------------------------------  

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

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

PONTO TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 296/2018- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR: - AS REGRAS DE 

ENTENDIMENTO PARA A CONSTITUIÇÃO DE ENTIDADES 

ADJUDICANTES; - O INICIO, TIPO, PEÇAS DO PROCEDIMENTO E MINUTA 

DO ANÚNCIO; A CONSTITUIÇÃO DO JÚRI E DESIGNAÇÃO DO GESTOR 

DE CONTRATO - PARA AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE LOURES, OS SERVIÇOS 

INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 

LOURES E ODIVELAS (SIMAR), A GESLOURES - GESTÃO DE 

EQUIPAMENTOS SOCIAIS, E.M., UNIPESSOAL, LDA E A LOURES 

PARQUE, EMPRESA MUNICIPAL DE ESTACIONAMENTO, E.M. 

UNIPESSOAL, LDA -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Conforme decorre da solicitação efetuada pelo Departamento de  

Ambiente/Unidade de Sustentabilidade Ambiental (DA/USA), através da 

informação n.º 79/2018, com registo Webdoc E/41682/2018, datada de 

16/04/2018, bem como através da informação n.º 125/2018, com registo 

Webdoc n.º E/62387/2018, bem como do teor do documento sob o título 

“Regras de entendimento para constituição de agrupamento de entidades 
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adjudicantes”, vem manifestada a necessidade de ser iniciado um processo 

de contratação pública no sentido de se adquirir energia através de um 

procedimento aquisitivo do tipo concurso público que integrará os seguintes 

lotes: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- LOTE 1 –  Energia no regime MT (Média Tensão), que abrangerá, 

enquanto entidades adjudicantes, o Município de Loures, os 

SIMAR e a Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Lda.; ---------------------------------------------------------------  

- LOTE 2 –  Energia no regime BTE (Baixa Tensão Especial), que abrangerá, 

enquanto entidades adjudicantes, o Município de Loures, os 

SIMAR, a Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Lda.  e a Loures Parque; ------------------------------------  

- LOTE 3 –  Energia no regime BTN (Baixa Tensão Normal), que abrangerá, 

enquanto entidades adjudicantes, o Município de Loures, os 

SIMAR e a Loures Parque; --------------------------------------------------  

B. As entidades Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 

Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), a Gesloures – Gestão de 

Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda.  – Gestão de Equipamentos 

Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e a Loures Parque – Empresa Municipal de 

Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda., manifestaram necessidade comum 

para as suas instalações e equipamentos e vontade em integrarem o 

procedimento segundo a modalidade jurídica de agrupamento de entidades 

adjudicantes; -------------------------------------------------------------------------------------  

C.Se afigura possível, e vantajoso, o lançamento de um único concurso público 

com vista à celebração de um único contrato por cada lote sujeito a 

adjudicação para o aludido fornecimento de energia ao Município de Loures, 

aos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de 

Loures e Odivelas (SIMAR), à Gesloures – Gestão de Equipamentos 

Sociais, E.M., Unipessoal, Lda.  – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Lda. e à Loures Parque – Empresa Municipal de 

Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda., foi elaborado um documento sob o 

título “Regras de entendimento para constituição de agrupamento de 

entidades adjudicantes”, subscrito pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal 
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de Loures, pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 

Odivelas (SIMAR), pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração da 

Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda.  – 

Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e pela Sra. 

Presidente do Conselho de Administração da Loures Parque – Empresa 

Municipal de Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda., para a constituição de 

um agrupamento das quatro entidades adjudicantes, à luz do disposto no 

artigo 39.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, na sua versão atual, relevando dessas regras a 

designação do Município de Loures como representante de tal agrupamento, 

para efeitos de condução do procedimento de formação dos contratos, 

documento esse que se anexa a esta proposta para efeitos de aprovação 

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

D. O documento referido no considerando imediatamente anterior, bem como 

as peças do procedimento propostas para aprovação, o Programa do 

Concurso e o Caderno de Encargos, previamente à publicitação do concurso 

público carecem de ser aprovados pelos órgãos competentes do Município 

de Loures, dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 

Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), da Gesloures – Gestão de 

Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda.  – Gestão de Equipamentos 

Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e da Loures Parque – Empresa Municipal de 

Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda. sendo que, quer o Programa do 

Concurso, quer o Caderno de Encargos, já refletem os termos desse 

documento mencionado no considerando anterior. Por sua vez carece 

também de aprovação pela Câmara Municipal de Loures o documento anexo 

sob o título “Proposta de autorização para início e tipo de procedimento, 

aprovação do júri e designação do gestor do contrato”; -----------------------------  

E. Nos termos da regra geral de escolha do procedimento (prevista no artigo 

18.º do Código dos Contratos Públicos) bem como do valor máximo do 

benefício económico que pode ser obtido pelas entidades adjudicatárias com 

a execução dos contratos a celebrar, se mostra adequado adotar o 

procedimento aquisitivo do tipo concurso público, com publicitação do 
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anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, tudo em conformidade, 

designadamente, com o previsto no artigo 16.º n.º 1, alínea c), artigos 17.º, 

18.º e 20.º, n.º 1, alínea a), todos do Código dos Contratos Públicos;-----------   

F.  No que ao Município de Loures diz respeito, o órgão competente para 

contratar, autorizar a despesa, escolher o procedimento, aprovar os 

documentos pré-contratuais, aprovar a minuta de contrato, bem como para 

quaisquer outros atos inerentes ao procedimento aquisitivo em apreço, 

nomeadamente os atos para os quais se encontra mandatado, é a Câmara 

Municipal à luz do disposto, designadamente, na alínea f), n.º 1, do artigo 

33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no artigo 18.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, (repristinado pela Resolução da 

Assembleia da República n.º 86/2011, de 11/04) e nos artigos 36.º e 39.º, 

ambos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, uma vez que se estima que, tendo em conta os 

consumos previstos e os preços do mercado, com a execução de todas as 

prestações relativas ao Município de Loures que constituem o objeto dos 

contratos, a despesa contratual global (artigo 97.º do CCP) a pagar pelo 

Município de Loures para os possíveis 3 anos de vigência contratual, apenas 

para a parte sujeita à concorrência, isto é, preços de energia, possa ser na 

ordem de 4.747.202,22€ (quatro milhões setecentos e quarenta e sete mil 

duzentos e dois euros e vinte e dois cêntimos), resultante da soma de 

94.256,64€ (noventa e quatro mil, duzentos e cinquenta e seis euros e 

sessenta e quatro cêntimos) referente ao tarifário MT (Média Tensão – Lote 

1), com 906.201,27€ (novecentos e seis mil, duzentos e um euros e vinte e 

sete cêntimos) referente ao tarifário BTE (Baixa Tensão Especial – Lote 2), 

com 3.746.744,31€ (três milhões, setecentos e quarenta e seis mil, 

setecentos e quarenta e quatro euros e trinta e um cêntimos) referente ao 

tarifário BTN (Baixa Tensão Normal – Lote 3), todas as quantias indicadas 

sem consideração das parcelas de preço relativas a Componentes de 

Acesso às Redes, definidas legalmente e consequentemente não sujeitas a 

concurso, sem consideração de outras parcelas de preço tarifadas nos 

termos da legislação e regulamentação aplicáveis, e consequentemente não 

sujeitas a concurso, nomeadamente, a Energia reativa consumida, a Energia 
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reativa fornecida e sem consideração de outras taxas legalmente 

obrigatórias, sem consideração do imposto especial de consumo de 

eletricidade, sem consideração da contribuição audiovisual e sem 

consideração do IVA. --------------------------------------------------------------------------   

O preço contratual estimado da parte sujeita à concorrência para fornecimento 

de energia, acrescido das componentes de preço pré-estabelecido legal ou 

regulamentarmente e não sujeito à concorrência bem como acrescido das 

taxas e imposto respetivos, traduz-se numa despesa estimada suportar para 

o Lote 1 no montante de 258.611,24€ (duzentos e cinquenta e oito mil, 

seiscentos e onze euros e vinte e quatro cêntimos), para o Lote 2 no 

montante de 2.960.037,80€ (dois milhões, novecentos e sessenta mil e trinta 

e sete euros e oitenta cêntimos)  e para o Lote 3 no montante de 

9.937.271,67€ (nove milhões, novecentos e trinta e sete mil, duzentos e 

setenta e um euros e sessenta e sete cêntimos)  daí resultando uma 

despesa global estimada para o Município de Loures no montante de 

13.155.920,72€ (treze milhões, cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e 

vinte euros e setenta e dois cêntimos); ---------------------------------------------------  

G. Cada um dos lotes sujeitos a concurso tem estabelecido o respetivo preço 

base no Caderno de Encargos, preço base esse que decorre da 

consideração do preço global a pagar pela estimativa de consumo 

considerando o fornecimento de energia a todas as entidades que a 

adquirirão nesse lote e para o período global de 3 anos. Assim, o preço base 

respeitante à aquisição de energia elétrica para cada um dos lotes sujeitos a 

concurso, na parte sujeita à concorrência, é o seguinte:  ---------------------------  

- Lote 1 -  Energia no regime MT (Média Tensão) - Preço base = 

770.284,52€ (setecentos e setenta mil, duzentos e oitenta e 

quatro euros e cinquenta e dois cêntimos), preço que decorre de 

uma despesa estimada de 94.256,64€ (noventa e quatro mil, 

duzentos e cinquenta e seis euros e sessenta e quatro cêntimos) 

para o Município de Loures, de 550.258,38€ (quinhentos e 

cinquenta mil, duzentos e cinquenta e oito euros e trinta e oito 

cêntimos) para os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR) e de 
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125.769,51€ (cento e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e 

nove euros e cinquenta e um cêntimos) para a Gesloures – 

Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda.  – 

Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda.; ----------  

- Lote 2 -  Energia no regime BTE (Baixa Tensão Especial) - Preço base = 

1.897.594,26€ (um milhão, oitocentos e noventa e sete mil, 

quinhentos e noventa e quatro euros e vinte e seis cêntimos), 

preço que decorre de uma despesa estimada de 906.201,27€ 

(novecentos e seis mil, duzentos e um euros e vinte e sete 

cêntimos) para o Município de Loures, de 815.080,95€ (oitocentos 

e quinze mil, oitenta euros e noventa e cinco cêntimos) para os 

Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 

Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), de 159.215,04€ (cento 

e cinquenta e nove mil, duzentos e quinze euros e quatro 

cêntimos) para a Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, 

E.M., Unipessoal, Lda.  – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Lda. e de 17.097,00€ (dezassete mil, noventa e sete 

euros) para a Loures Parque – Empresa Municipal de 

Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda.; ---------------------------------  

- Lote 3 -  Energia no regime BTN (Baixa Tensão Normal) - Preço base = 

4.018.218,42€  (quatro milhões, dezoito mil, duzentos e dezoito 

euros e quarenta e dois cêntimos) preço que decorre de uma 

despesa estimada de 3.746.744,31€ (três milhões, setecentos e 

quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e quatro euros e trinta 

e um cêntimos)  para o Município de Loures, de 267.735,42€  

(duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e trinta e cinco euros 

e quarenta e dois cêntimos) para os Serviços Intermunicipalizados 

de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 

(SIMAR) e de 3.738,69€ (três mil setecentos e trinta e oito euros e 

sessenta e nove cêntimos) para a Loures Parque – Empresa 

Municipal de Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda.;----------------  
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H. Os contratos que decorrerão do procedimento aquisitivo terão o período de 

vigência que se mostra estabelecido na cláusula 3.ª do Caderno de 

Encargos, o qual, incluídas as renovações passíveis de acontecer poderá 

corresponder a um período máximo de vigência de três anos, com o termo 

previsto para 31 de dezembro de 2021; --------------------------------------------------  

I.  A respetiva despesa do Município de Loures está prevista e ocorrerá pelas 

rubricas 010201 02020103 2016 A 117 e 010201 02020105 2016 A 117, 

conforme PRC n.º 1810/2018, datada de 21/05/2018, produzindo-se efeitos 

financeiros apenas a partir do ano de 2019; --------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto designadamente, na 

alínea f), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho (repristinado 

pela Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11/04) e nos 

artigos 16.º n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º e 39.º e 136.º, 

todos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-

B/2017, de 31 de agosto, aprovar: ------------------------------------------------------------  

1.  O documento que consta em anexo sob o título “Regras de entendimento 

para constituição de agrupamento de entidades adjudicantes” subscrito 

pelos respetivos representantes do Município de Loures, dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 

Odivelas (SIMAR), da Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Lda. – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., 

da Loures Parque – Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., 

Unipessoal, Lda. e que visa o estabelecimento de regras para constituição 

do agrupamento de entidades adjudicantes para o lançamento do 

procedimento aquisitivo aqui em apreço; ------------------------------------------------  

2.  O documento junto sob o título “Proposta de autorização para início e tipo de 

procedimento, aprovação do júri e designação do gestor do contrato” e as 

peças do procedimento de formação do contrato, o Programa do Concurso, 

o Caderno de Encargos e a Minuta do Anúncio do Procedimento, que se 

anexam, procedimento esse que ocorrerá sob a forma de concurso público, 
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com publicitação no Diário da República e no Jornal Oficial da União 

Europeia, com vista à celebração de contratos para a aquisição de energia 

elétrica no regime MT (Média Tensão) – Lote 1, no regime BTE (Baixa 

Tensão Especial) – Lote 2 e no regime BTN (Baixa Tensão Normal)  – Lote 

3, para os diversos pontos de consumo na titularidade das entidades 

adjudicantes, procedimento que se identifica como Processo n.º 

47497/DCA/2018. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, relativamente a 

esta Proposta gostava de referir que, tratando-se aqui de um agrupamento de 

entidades adjudicantes, o artigo trinta e nove do Código da Contratação 

Pública, diz que, sempre que há agrupamentos, devem ser tomadas 

conjuntamente pelos órgãos de todas as entidades adjudicantes, quer a 

decisão do contrato, quer a escolha do procedimento, quer a qualificação dos 

candidatos, quer a decisão de adjudicação. ------------------------------------------------  

Alguns destes “itens” estão na Proposta nos artigos quatro e cinco. Mas estes 

quatro “itens” não estão ali todos. Ou seja, diz-se no ponto quatro, do artigo 

quinto que “(…) A decisão de adjudicação deve ser tomada com o acordo 

expresso do órgão competente (…)” e no cinco diz-se que “(…) A decisão de 

aprovação das minutas de contratos deve ser tomada com o acordo expresso 

do órgão competente (…)”. Não se fala da escolha do tipo do procedimento, 

nem da decisão de contratar. -------------------------------------------------------------------  

Portanto, a questão que aqui colocamos, é se, no ponto um, quando se refere 

às peças do procedimento, se estamos a interpretá-lo, também, como o tipo e a 

forma do procedimento. É porque é obrigatório por Lei, que o tipo e o modo do 

procedimento, seja um dos “itens” que têm que ser decididos pelos órgãos das 

entidades adjudicantes. E o número quatro e o cinco deste artigo, apenas se 

refere à decisão e à decisão da aprovação das minutas. Não à qualificação, 
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nos casos em que haja qualificação, nem à decisão do procedimento e à sua 

forma. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Eu pressupus que, no número um, ao falar de peças do procedimento, se 

pressupõe já, que está incluído, também, o tipo, o modo e a forma do 

procedimento. Caso contrário, deveremos deixar aqui claro, porque deriva da 

Lei, diretamente, que estes “itens”, têm que ser objeto de decisão de todos os 

órgãos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por isso, a nossa proposta, era que os critérios do artigo trinta e nove, ficassem 

aqui todos plasmados, só para garantir a legalidade deste acordo. -----------------  

Depois, era preciso, também, esclarecer aqui o seguinte: é que, 

independentemente da verba que está em causa, tem sido hábito, e penso que 

é uma boa prática, ter o limite máximo de despesa possível por um 

agrupamento de entidades. ---------------------------------------------------------------------  

Aliás, é isso que obriga o artigo quarenta e sete, número seis. Na autorização 

da despesa do agrupamento, estabelece um limite de despesa. E esse limite, 

também não está nesse acordo. Não é imperativo, mas penso que, para boa 

aplicação da Lei, ficaria aqui mais claro, sendo um agrupamento, que estes 

dois “itens” aqui estivessem. --------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, está-se a referir às 

regras de entendimento e não à Proposta. No artigo primeiro, define-se o tipo 

de procedimento: concurso público, com publicação no jornal oficial da União 

Europeia. Portanto, isso é o bastante para garantir a legalidade e é, aliás, o 

procedimento que temos vindo a utilizar, sem nenhum sobressalto ou 

questionamento por parte das entidades fiscalizadoras, designadamente, o 

Tribunal de Contas. --------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à definição das verbas, o que se define, é o preço base, que está, aliás, 

não só referenciado por tipo de fornecimento de energia, mas, também, por 

entidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, nesta situação, há um conjunto de variáveis que não é 

possível definir à partida. Desde logo, há uma parte que nem sequer é alvo de 

concorrência, porque são as tarifas fixas definidas pela ERSE- Entidade 

Reguladora dos Serviços Energéticos, e que nós não temos maneira de saber 
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como é que serão no próximo ano e no outro a seguir. Este é um concurso que, 

de facto, tem aqui algumas particularidades, porque há uma parte do 

fornecimento de eletricidade que não é concorrencial, será estabelecida de 

forma fixa pelo regulador e há um conjunto de outros fatores que podem 

influenciar o limite máximo de despesa e que não é possível definir nesta 

Proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, dizer, ainda, o seguinte: se verificar, em determinada altura, 

é referido que, só na parte da Câmara de Loures, temos mais de mil pontos de 

consumo. Aliás, um número que é bastante significativo. Portanto, se nós 

tivermos novos equipamentos, com mais pontos de consumo, tudo isso alterará 

estes fatores. Porém, não há outra maneira de fazer este concurso. ---------------  

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, a minha 

intervenção talvez não tenha sido muito clara em relação ao que eu queria 

dizer. É que para o caso dos agrupamentos, especificamente, a Lei estabelece 

a obrigatoriedade de um limite de despesa. Ou seja, não estamos a dizer que 

não está prevista a despesa total. Isso eu percebo que não possa estar. Mas a 

Lei obriga a que, nestes casos, haja um limite que não fomos nós que 

decidimos. Está na Lei. Salvo erro, é o artigo quarente e sete número seis. ------  

O que significa que deve ficar aqui bem claro, que este limite deixa de fazer 

parte. Ou seja, a partir deste limite, deixa de poder estar no âmbito da 

competência da entidade adjudicante, porque deixa de ter a competência legal 

para o fazer. É um limite que está na Lei. ---------------------------------------------------  

Portanto, o que nós sugeríamos, era que entre os artigos oitavo e o nono, onde 

diz “(…) aceitação do mandatário do agrupamento (…)”. houvesse um outro 

artigo, onde, simplesmente, ficasse claro, que a despesa máxima, será prevista 

na Lei, nos termos do artigo quarenta e sete, do Código da Contratação 

Pública. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, se está na Lei, aplica-se. 

No entanto, não precisamos de repercutir em todos os regulamentos, todas as 

disposições legais, porque, se não, isso tornaria os nossos procedimentos 

muito complicados. E já não são simples. --------------------------------------------------  
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Portanto, julgo que não deixaremos de cumprir o que está previsto na Lei, e a 

Proposta em concreto não precisa de absorver todas as disposições legais 

nesta matéria e que cumpriremos esse fator. ----------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, apenas para dar 

nota, que, evidentemente, não precisa de estar plasmado. Contudo, em muitos 

dos acordos de entidades de agrupamentos, está explanado, precisamente, 

para que o Tribunal de Contas tenha um elemento de clareza, no âmbito do 

limite máximo da despesa.  ---------------------------------------------------------------------  

Efetivamente, não é obrigatório. Mas é uma questão de clareza e, também, de 

segurança, para quem opera com estes contratos, uma vez que não é só uma 

entidade. São várias as entidades adjudicantes e devem estar conscientes dos 

limites que a Lei prevê para isso. --------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, permita-me, ainda, que lhe diga, que também não é 

necessário estar a aceitação do mandatário e a forma do contrato e elas estão 

aqui. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito bem, senhor Vereador, está 

registada a sua posição. -------------------------------------------------------------------------  

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

--- 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 QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 297/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR O 

CONTRATO PROGRAMA NO ÂMBITO DO PROJETO "LIGA-TE AO 

DESPORTO" E O APOIO FINANCEIRO, À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 

LEÕES APELAÇONENSES --------------------------------------------------------------------  

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

“Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------  
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A. A Associação Desportiva Leões Apelaçonenses é uma associação de âmbito 

desportivo, fundada em 1976, que tem como objetivo principal promover 

atividades dirigidas a crianças e jovens, contribuindo para o seu 

desenvolvimento humano, cultural e social, através da prática do Atletismo, 

nas suas várias vertentes; -------------------------------------------------------------------  

B. Pela sua vasta experiência e capacidade de trabalho foi identificada 

enquanto parceira estratégica no projeto “Liga-te ao Desporto”, promovido 

pelo Contrato Local de Segurança, com o objetivo de prevenir e combater a 

delinquência juvenil, os comportamentos antissociais e os fenómenos de 

insegurança, através de uma intervenção focalizada na atividade desportiva, 

que potencie as competências pessoais, sociais, escolares e familiares dos 

jovens; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

C. A continuidade do Projeto “Liga-te ao Desporto” justifica-se com os 

excelentes resultados alcançados pelos atletas nas provas e competições 

em que participaram no ano letivo de 2016/2017 e 2017/2018, assim como, 

os objetivos do projeto terem sido alcançados. ----------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo a alínea u) do n. º 1, do artigo 33.º 

da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, aprovar, no 

âmbito do projeto “Liga-te ao Desporto”, o Contrato Programa e respetivo apoio 

financeiro à Associação Desportiva Leões Apelaçonenses, no montante global 

de 3.525,00€ (três mil quinhentos e vinte e cinco euros). -------------------------------  

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

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

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

------------------------------------------------“MINUTA ---------------------------------------------  

-----------------------------------CONTRATO – PROGRAMA ---------------------------------  

Entre: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Município de Loures, pessoa coletiva nº 501294996, com sede em Praça da 

Liberdade, 2674-501 Loures, aqui representada pelo seu Presidente, 

Bernardino José Torrão Soares, adiante designado como Primeiro Outorgante; 

e --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ADLA - Associação Desportiva Leões Apelaçonenses, com o nº de 

identificação fiscal 501424539, com sede no Largo 25 de Abril, 2680-297 

Apelação, aqui representado pelo seu Presidente, Joaquim Baltazar Ferreira, 

adiante designada como Segundo Outorgante  -------------------------------------------  

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

1. A Associação Desportiva Leões Apelaçonenses é uma associação de âmbito 

desportivo, fundada em 1976, que tem como objetivo principal promover 

atividades dirigidas a crianças e jovens, contribuindo para o seu 

desenvolvimento humano, cultural e social, através da prática do Atletismo, 

nas suas várias vertentes; -------------------------------------------------------------------  

2. Pela sua vasta experiência e capacidade de trabalho foi identificada 

enquanto parceira estratégica na implementação do projeto “Liga-te ao 

Desporto”, promovido pelo Contrato Local de Segurança, com o objetivo de 

prevenir e combater a delinquência juvenil, os comportamentos antissociais 

e os fenómenos de insegurança, através de uma intervenção focalizada na 

atividade desportiva, que potencie as competências pessoais, sociais, 

escolares e familiares dos jovens; ---------------------------------------------------------  

3. A continuidade do projeto “Liga-te ao Desporto” justifica-se com excelentes 

resultados alcançados pelos atletas nas provas e competições em que 

participaram no ano letivo de 2016/2017 e 2017/2018, tendo sido alcançados 

os objetivos propostos; -----------------------------------------------------------------------  

4. Com base na Declaração de Intenções de 7 de Setembro de 2017, é 

intensão do Município dar continuidade ao projeto “Liga-te ao Desporto”, sob 

coordenação do Gabinete do Contrato Local de Segurança, ficando a sua 

dinamização a cargo da ADLA; -------------------------------------------------------------  

5. No quadro de competências das autarquias locais, nomeadamente a alínea 

u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

atual redação, está estipulado que aos Municípios compete apoiar atividades 

de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a 

promoção da saúde e prevenção das doenças. ---------------------------------------  

É livremente celebrado o presente contrato-programa que se rege pelas 

cláusulas seguintes: -------------------------------------------------------------------------------  
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------------------------------------------Cláusula 1.ª -----------------------------------------------  

--------------------------------------------Objeto -----------------------------------------------------  

O presente contrato-programa tem por objeto a atribuição de apoio financeiro 

pelo Município de Loures à ADLA, no montante global de 3.525,00€ (três mil 

quinhentos e vinte e cinco euros) para única e exclusivamente proceder ao 

pagamento das despesas associadas às inscrições, seguros, alimentação, 

transporte e equipamentos dos 22 atletas abrangidos no âmbito do Projeto. -----   

--------------------------------------------Cláusula 2.ª ---------------------------------------------  

-----------------------------------------Apoio financeiro -------------------------------------------  

1.  O primeiro outorgante atribui ao segundo outorgante o apoio financeiro 

mencionado na cláusula anterior, no montante global de 3.525,00€ (três mil 

quinhentos e vinte e cinco euros) de acordo com o plano de pagamentos 

previsto no número 3. da presente cláusula; -------------------------------------------  

2.  O apoio financeiro referido no número anterior destina-se exclusivamente a 

suportar os custos contemplados, nos termos em que foi aprovado, e que se 

considera, para todos os efeitos, parte integrante deste contrato; ----------------  

3.  O apoio atribuído obedece ao seguinte plano de pagamento: ---------------------  

a) Durante o ano de 2018, uma verba no valor total de 3.525,00€, (três mil 

quinhentos e vinte cinco euros), a transferir na totalidade, após a aprovação 

em sede de Reunião de Câmara. ----------------------------------------------------------  

---------------------------------------------Cláusula 3.ª --------------------------------------------  

------------------------------Obrigações do primeiro outorgante -----------------------------  

O primeiro outorgante obriga-se a: ------------------------------------------------------------  

a) Efetuar o pagamento correspondente ao apoio financeiro referido no n.º 3 da 

cláusula anterior; -------------------------------------------------------------------------------  

b) Verificar a execução dos trabalhos desenvolvidos pelo segundo outorgante e 

objeto do presente contrato; -----------------------------------------------------------------  

c) Prestar, no âmbito dos serviços municipais, todo o apoio técnico necessário. 

-------------------------------------------Cláusula 4.ª ----------------------------------------------  

--------------------------Obrigações do segundo outorgante --------------------------------  

O segundo outorgante obriga-se a: -----------------------------------------------------------  

a) Cooperar com o Município de Loures no acompanhamento e controlo do 

exato e pontual cumprimento do presente contrato-programa; --------------------  
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b) Cumprir o estabelecido no presente contrato-programa, mediante a entrega 

de toda a informação e documentação necessária; ----------------------------------  

c) Atender, na sua atuação, aos critérios de economia, eficácia e eficiência na 

gestão do apoio atribuído; -------------------------------------------------------------------  

d) Utilizar o apoio financeiro concedido em conformidade com o por si 

apresentado e aprovado pelo Município de Loures, não podendo ser 

desviado para outras finalidades, nem locados, alienados ou por qualquer 

modo onerados, no todo ou parte, os bens e serviços com eles adquiridos. --  

---------------------------------------------Cláusula 5.ª --------------------------------------------  

------------------------------Revisão ao Contrato-Programa ----------------------------------  

O presente contrato-programa pode ser objeto de revisão, por escrito, por 

acordo expresso das partes, no que se mostre estritamente necessário, ou 

unilateralmente pelo primeiro outorgante devido a imposição legal ou 

ponderoso interesse público, ficando sempre sujeita a prévia autorização da 

Câmara Municipal de Loures. ------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------Cláusula 6.ª ---------------------------------------------  

----------------------------Incumprimento, Rescisão e Sanções  ----------------------------  

1.  O incumprimento pelo segundo outorgante de uma ou mais condições 

estabelecidas no presente contrato-programa constitui motivo para a 

rescisão imediata do mesmo por parte do primeiro outorgante; -------------------  

2.  A rescisão do contrato-programa, por causa imputável ao segundo 

outorgante, implica a restituição do apoio financeiro concedido, sendo o 

segundo outorgante obrigado, no prazo de 60 dias úteis a contar da data de 

receção da respetiva notificação, a devolver os montantes recebidos, 

acrescidos de juros à taxa legal, contados desde a data de recebimento dos 

ditos montantes; --------------------------------------------------------------------------------  

3.  No caso de incumprimento do presente contrato-programa, fica o segundo 

outorgante impedido de apresentar novo pedido de apoio ou beneficiar de 

apoio do Município de Loures que revista a mesma natureza e finalidade, 

num período a estabelecer pelo Órgão Executivo. ------------------------------------  

-------------------------------------------Cláusula 7.ª ----------------------------------------------  

---------------------------------------------Denúncia ------------------------------------------------  
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O presente contrato-programa poderá ser denunciado, por escrito, pelo 

segundo outorgante ao primeiro outorgante, com um aviso prévio de 30 dias 

úteis, invocando que os fundamentos que justificaram o pedido de apoio e a 

sua adesão ao presente contrato-programa já não subsistem. -----------------------  

-----------------------------------------------Cláusula 8.ª ------------------------------------------  

-----------------------------------Vigência do Contrato-Programa ----------------------------  

O presente contrato-programa entra em vigor na data da sua celebração e o 

termo de vigência deste contrato ocorre com o integral cumprimento de todas 

as obrigações deles emergentes. -------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------Cláusula 9.ª ----------------------------------------------  

------------------------------------Dúvidas e Omissões ------------------------------------------  

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação, validade ou aplicação das 

cláusulas deste contrato-programa serão resolvidas casuisticamente, por 

acordo entre os seus outorgantes, segundo o princípio geral da interpretação 

mais favorável à prossecução do objeto expresso na cláusula primeira. -----------  

O presente contrato-programa é feito em duplicado e assinado por ambos os 

outorgantes, ficando um exemplar em poder de cada uma das partes. (…)” -----  

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, anteriormente, no projeto 

“Liga-te ao Desporto”, e de acordo com a informação de que dispomos, tinham 

sido consideradas três entidades. Estamos a falar do Grupo Desportivo Águias 

de Camarate, da Sociedade Recreativa Catujalense e da Associação 

Desportiva Leões Apelaçonenses.  -----------------------------------------------------------  

Portanto, em relação a isto, gostaria de saber, qual a razão da renovação do 

projeto, ser, apenas, com a Associação Desportiva Leões Apelaçonenses e 

não com as outras duas entidades que referi, tendo por base o considerando 

“C”? ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, não há nenhuma 

exclusão das outras entidades. O que acontece, é que esses processos estão 

todos em análise conjunta com o Ministério da Administração Interna, mas a 

nossa expectativa é que se mantenha o trabalho com as outras entidades. 

Neste momento, é com esta que temos que cumprir os nossos compromissos, 

uma vez que se trata de matéria já concretizada pela entidade, 

designadamente, as inscrições dos atletas. ------------------------------------------------  

Quanto aos outros casos, analisaremos quando houver condições para isso e 

darei essa informação brevemente.-----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 298/2018- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE 

SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS -----------------------------------------------------  

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

“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 Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros (AMSAC) é 

uma instituição particular de solidariedade social que tem vindo a 

desenvolver esforços de alargar o seu âmbito de intervenção junto da 
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comunidade local. Facto este refletido na construção do equipamento social 

designado por Centro Comunitário, para o qual se encontra previsto para a 

infância as respostas sociais de creche, estabelecimento de ensino pré-

escolar, jardim de infância e centro de atividade tempos livres; e na área dos 

seniores as respostas sociais de centro de dia e centro de convívio; -----------  

D. A AMSAC solicitou ao Município ressarcimento pela despesa efetuada com 

a aquisição de material e equipamento, necessário para viabilizar as 

atividades e as respostas sociais previstas no Centro Comunitário; -------------  

E. Estes materiais e equipamentos, por lapso, não foram inseridos no Caderno 

de Encargos da empreitada do edifício, por só se ter verificado a sua 

necessidade no decorrer da obra, tendo o parecer técnico do serviço 

comprovado a necessidade de colocação de oito estores de rolo, película 

anti-UV e três réguas de cabide na sala de repouso do Jardim de Infância; 

bem como a substituição de uma pia de despejos por uma sanita, para 

cumprimento dos rácios de ocupação exigidos pela Segurança Social. --------  

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 3.262,32€ (três mil duzentos e sessenta e dois 

euros e trinta e dois cêntimos) à Associação Moradores Santo António dos 

Cavaleiros, contribuinte n.º 501 116 516. ---------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, evidentemente, que 

nada temos contra esta Proposta. No entanto, queria, apenas, salientar o 

seguinte: na nossa opinião, deveríamos de ter alguma atenção relativamente 

aos cadernos de encargos que são apresentados. ---------------------------------------  
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Senhor Presidente, de facto, a verba não é muita. Estamos a falar de uma 

verba de três mil euros, numa obra de muitas centenas de milhares de euros. 

No entanto, a forma displicente como é apresentada pela própria Associação, 

dizendo que a despesa, por lapso, não foi inserida no caderno de encargos, 

senhor Presidente, não me parece correto. Evidentemente, que as “coisas” têm 

que ser corrigidas e estamos aqui para as corrigir. Mas parece-me que a 

Câmara tem que ter mais atenção na forma como apresenta estes 

documentos, nomeadamente, os cadernos de encargos. ------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, só para esclarecer, dizer 

que o caderno de encargos não foi feito pela Associação. Foi feito pela 

Câmara. Por isso é que a Câmara tem que assumir esta responsabilidade. ------  

De qualquer maneira, devo dizer que se tratou de uma obra bastante 

complexa, onde foi necessário adaptar um projeto que já era antigo. Portanto, 

sem prejuízo da validade da intervenção que o senhor Vereador fez e de 

termos atenção a essas “coisas”, há aqui algumas atenuantes, que eu penso 

que devem ser consideradas. ------------------------------------------------------------------  

Quanto ao valor da verba não ser muito alto, a razão é porque são “coisas” 

pequenas, como, por exemplo, estores. -----------------------------------------------------  

Mas, senhor Vereador, a sua observação fica registada. -------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 299/2018- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE 

SÃO SATURNINO DE FANHÕES ------------------------------------------------------------  

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

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

A. As instituições com resposta social aos seniores do Concelho de Loures 

constituem uma importante rede de solidariedade local, com um 
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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 Saturnino de Fanhões é uma instituição 

particular de solidariedade social direcionada para população sénior da 

Freguesia de Fanhões, no âmbito das respostas sociais de Centro de 

Convívio e Apoio Domiciliário; --------------------------------------------------------------  

D. A autarquia cedeu à Instituição o imóvel municipal da antiga EB1 de Ribas 

de Baixo, através de protocolo celebrado a 20 de setembro de 2015 para 

instalação de equipamento social de apoio a idosos; --------------------------------  

E. De modo a dotar o edifício de condições adequadas ao funcionamento das 

respostas sociais de Centro de Dia e Serviço Apoio domiciliário, para 13 e 26 

utentes respetivamente, a Instituição iniciou em 2016 obras de remodelação 

no espaço e aquisição de mobiliário/equipamento de modo a cumprir os 

requisitos exigidos pela Segurança Social com vista ao estabelecimento dos 

respetivos acordos de cooperação; -------------------------------------------------------  

F. Terminados os trabalhos a Instituição vem apresentar o valor total da 

despesa havida, correspondente a 119.220,58€ (cento e dezanove mil 

duzentos e vinte euros e cinquenta e oito cêntimos), e solicitar apoio 

financeiro para o efeito à Autarquia. ------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar a 

comparticipação no valor de 30.000,00€ (trinta mil euros) ao Centro Social e 

Paroquial de São Saturnino de Fanhões, contribuinte n.º 504 668 730. ------------  

(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, relativamente a esta 

matéria, a bancada do Partido Socialista mantém a opinião que teve, quando o 

projeto era de oitenta e cinco mil euros. Ou seja, achamos que deveríamos de 

ter aqui uma outra forma para atribuir este tipo de apoios e não de uma forma 

“ad omne” e “Ad hoc”. E, da mesma maneira que existe um regulamento para o 

Movimento de Apoio ao Associativismo, neste caso, julgamos que também 

seria importante, termos algum documento que regulasse a atribuição destes 

apoios. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

E isto, porque, quando foi atribuída a verba de dez mil euros, já se sabia, de 

antemão, que era insuficiente para a realização desta obra, mas poderia ter 

sido um critério a dar-nos parte do valor projetado para o equipamento.  ---------  

O que é um facto, é que agora já temos um investimento por parte da entidade, 

de cerca de cento e vinte mil euros, e o que vem hoje a deliberação, é um 

acréscimo de trinta mil euros a essa verba. ------------------------------------------------  

A bancada do Partido Socialista não tem nada a obstar relativamente a este 

acréscimo. Vai-se dotar, neste caso, o Centro Social e Paroquial de São 

Saturnino, em Fanhões, de mais meios financeiros para a execução desta 

obra. Mas aquilo que achamos estranho, é que, à data, foi alertado, também, 

pela bancada do Partido Socialista, que o valor transferido seria insuficiente. E, 

agora, afinal, veio a verificar-se esta atribuição, de mais trinta mil euros, para a 

execução da obra.  --------------------------------------------------------------------------------  

Isto significa que foi uma avaliação malfeita. Portanto, volto a repetir, que 

julgamos ser importante criar-se um mecanismo, que regule este tipo de 

apoios, porque não me parece ser, minimamente, transparente, uma atribuição, 

um apoio, “ad omne”, que é do que estamos aqui a falar, a uma coletividade. 

Não há nenhuma linha de apoio, que regule esta matéria. -----------------------------  

Nós achamos que o apoio deve de ser dado. Devemos de apoiar. Mas também 

devemos criar alguns mecanismos, que regulem a atribuição dos mesmos, 

como já é feito nesta Câmara. Esta Câmara já faz isso. Aliás, ainda na última 

reunião, tivemos a oportunidade de deliberar as verbas a transferir, de acordo 
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com o RMAA - Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo. Portanto, 

julgo que é importante, transferirmos essa boa experiência para outras áreas 

de governação do Município. -------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, na realidade, a obra, 

teve muito maior impacto do que aquela que a Instituição, no início, previa, 

porque as condições que se julgava existirem, no imóvel que a Câmara lhes 

cedeu, depois, não correspondiam, exatamente, à realidade. ------------------------  

Essa é a explicação do caso concreto e penso que ninguém discorda da 

justeza deste apoio. -------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à segunda questão, também julgamos que é necessário criar um 

quadro de regulação mais estável para este tipo de apoios. Por isso, em 

relação a essa matéria, estamos a preparar uma Proposta para trazer à reunião 

de Câmara, nos próximos meses, para a podermos discutir. Ainda assim, 

procura-se manter alguma coerência na comparação entre os casos das 

mesmas áreas ou similares, na atribuição dos apoios. Mas é evidente que não 

havendo um normativo que sirva de referência, é muito mais difícil. Portanto, o 

que eu queria dizer, é que, nos próximos meses, teremos oportunidade de 

discutir uma Proposta, que será subtida a discussão pública, como a Lei 

determina, que depois se transformará em regulamento, em relação a estas 

instituições e a esta área. ------------------------------------------------------------------------   

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, apenas para dar 

nota das duas situações que foram referidas. Efetivamente, houve, porque não 

é apenas a questão do impacto. O impacto é uma “coisa”, o custo da obra é 

outro. E aquilo que nós temos, é, na verdade, uma previsão que não foi bem 

feita, no momento inicial em que foi atribuído este valor. -------------------------------  

E a questão não é o caso em concreto. É que, muitas vezes, um levantamento 

da despesa mal feito, pode levar a uma despesa irreversível. Como sabemos. 

Se já está feita, temos que a concluir, ou temos que a solidificar. E nós não 

podemos ter aqui dois critérios. Por exemplo, não podemos excluir umas 

entidades por pedirem mais, se, depois, damos a outra, mas repartidamente, 
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no tempo. Portanto, é preciso ter cuidado na forma como o fazemos e na forma 

como fazemos o levantamento inicial da estimativa previsível da despesa. -------  

Mas acima de tudo, e o Partido Social Democrata, muito tem dito sobre isto, é 

preciso termos um quadro normativo, que regule estes apoios. Que tenha 

estabilidade, que tenha transparência e que se perceba porquê a “A” e não a 

“B”, porquê a “C” e não a “D”, para que se perceba, efetivamente, que verbas 

são e porque é que as verbas são atribuídas, de forma transparente e de forma 

clara. Cá estaremos para concretizar este quadro legal ou regulamentar, logo 

que ele seja possível. Por isso, solicitamos que, o mais breve possível, seja 

apresentada essa Proposta. E, já agora, senhor Presidente, se possível, 

também, que seja discutida, previamente, com os parceiros políticos deste 

Executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, já respondi à questão 

que colocou, já dei aqui uma informação sobre isso. Oportunamente, 

voltaremos à discussão sobre esta matéria. ------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 300/2018- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO VERDE DA QUINTA DO 

CONVENTINHO, EM SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS, À START 

SOCIAL COOPERATIVA SÓCIO-EDUCATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO 

COMUNITÁRIO, CRL -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. As instituições com resposta social à infância e seniores do Concelho de 

Loures constituem uma importante rede de solidariedade local, com um 

desempenho inequívoco, quer na revitalização social e cultural, quer na 
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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 Start.Social - Cooperativa Sócio-Educativa para Desenvolvimento 

Comunitário, Crl, é uma instituição particular de solidariedade social que tem 

vindo a desenvolver esforços de alargar o seu âmbito de intervenção junto 

da comunidade local.  -------------------------------------------------------------------------  

D. A Start.Social - Cooperativa Sócio-Educativa para Desenvolvimento 

Comunitário, Crl, solicitou a reserva do espaço verde da Quinta do 

Conventinho para a realização da iniciativa “Kilómetros Solidários” que teve 

lugar no passado dia 26 de maio e cuja verba angariada reverte a favor das 

IPSS’s da União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas; --  

E. Foi solicitado à Autarquia a isenção de taxa pelas cinco horas de utilização 

do espaço verde da Quinta do Conventinho, que corresponde ao valor de 

150,00€ (cento de cinquenta euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor.-  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar 

a isenção de taxa no valor de 150,00€ (cento e cinquenta euros) relativo a 

encargos da respetiva utilização do espaço verde da Quinta do Conventinho à 

Start.Social - Cooperativa Sócio-Educativa para Desenvolvimento Comunitário, 

Crl, contribuinte nº 505391198. ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 301/2018- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A ISENÇÃO DO 



 

 
 
 

                                                                                                                                            
58/129 

 
 
                                                                                                                                      18ª Reunião Ordinária - 2018-07-04 

 
 
 

PAGAMENTO DE TAXA MUNICIPAL, À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FANHÕES ---------------------------------------------  

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

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

A. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fanhões (AHBVF) 

dirigiu ao Município de Loures um pedido de autorização para instalação de 

uma “roulotte” no Parque Municipal do Cabeço de Montachique (PMCM), 

com venda de cafés, águas e gelados, aos fins de semana, nos meses de 

julho, agosto e setembro de 2018 (cfr. Anexo I); --------------------------------------  

B. O requerimento formulado enquadra-se nos projetos que têm vindo a ser 

promovidos pela AHBVF com vista à angariação de fundos, atentas as 

dificuldades orçamentais com que se deparam face ao condicionamento dos 

apoios e aos crescentes encargos; --------------------------------------------------------  

C. De acordo com a fundamentação apresentada e o seu cariz humanitário, a 

natureza da entidade requerente, a tradição deste município no apoio às 

associações de bombeiros, às caraterísticas florestais do PMCM e, ainda, 

atendendo ao facto de o PMCM não dispor, à presente data, de qualquer 

oferta de serviços de bar ou cafetaria, considera-se uma mais valia o 

deferimento daquela pretensão, tanto para a AHBVF, como para o 

Município, para os utilizadores do PMCM e para todos os munícipes que 

poderão beneficiar da atuação deste corpo de bombeiros; -------------------------  

D. Por outro lado, a presença dos elementos do corpo de bombeiros no interior 

do Parque durante o período de maior afluência de visitantes proporcionará 

o aconselhamento, prevenção e sensibilização, em especial no que 

concerne à utilização e usufruto de espaços florestais;------------------------------  

E. Nos termos da alínea f) do artigo 67.º do Regulamento de Taxas do 

Município de Loures, a utilização e aproveitamento de domínio municipal 

com instalações especiais está sujeita ao pagamento, pelo utilizador, da taxa 

de 0,25€/m2/dia; --------------------------------------------------------------------------------  

F. A área utilizada e ocupada para o exercício da atividade requerida é de 50 

m2, durante 26 dias, o que totaliza, por aplicação da taxa mencionada em D., 

o valor de 325,00€ (trezentos e vinte e cinco euros);  --------------------------------  
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G. A requerente solicitou ainda a isenção do pagamento de taxas, nos termos 

do disposto pelo n.º 11 do artigo 5.º do Regulamento de Taxas do Município 

de Loures, tendo em conta tratar-se de uma associação de bombeiros (cfr. 

Anexo II); -----------------------------------------------------------------------------------------  

H. Em virtude da natureza jurídica da requerente Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Fanhões, de a iniciativa de angariação de fundos 

em referência se relacionar diretamente à realização dos seus fins 

estatutários e do seu cariz humanitário, pode a Câmara Municipal de Loures 

deliberar isentar aquela entidade do pagamento de taxas municipais, nos 

termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de Taxas do 

Município de Loures; --------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º 

do Regulamento de Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção do 

pagamento de taxa municipal, no valor global de 325,00€  (trezentos e vinte e 

cinco euros), devida pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Fanhões, pela utilização e aproveitamento de domínio municipal, nos termos 

da alínea f) do artigo 67.º do Regulamento de Taxas do Município de Loures, 

para instalação de uma “roulotte”, com venda de cafés, águas e gelados, aos 

fins de semana, nos meses de julho, agosto e setembro de 2018, no Parque 

Municipal do Cabeço de Montachique.  ------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, há uma 

questão que tem a ver com o Parque de Montachique e com um 

café/restaurante que ali existe. Qual é o ponto de situação … ------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, o senhor deveria ter 

colocado essa questão no Período de Antes da Ordem do Dia. Estamos a 
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aprovar uma isenção para a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Fanhões … ----------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Mas senhor Presidente, eu 

explico. É que a questão tem a ver com o seguinte: os bombeiros voluntários 

pedem para colocar lá uma roulotte. Portanto, a nossa questão, é até que 

ponto, é que será necessária uma roulotte, visto existir naquele espaço, um 

café/restaurante, que, segundo sabemos, estava fechado. ----------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, como já aqui foi 

informado em outras reuniões, o equipamento que lá existe e que funcionava 

como restauração, não tem as condições adequadas para o efeito, 

necessitando de uma intervenção profunda, que ainda não foi possível fazer. ---  

Portanto, equacionou-se a hipótese de estudar a proposta dos bombeiros de 

Fanhões, que será sempre uma situação provisória, até à intervenção naquele 

espaço, para procurar ter ali uma resposta, que permita satisfazer algumas 

necessidades básicas nos meses de verão, em que os utentes daquele parque, 

precisam de um apoio mínimo de, por exemplo, café, água e gelados. Se isso 

puder ser feito pelos bombeiros de Fanhões, contribui para a sua atividade que 

é muito meritória. -----------------------------------------------------------------------------------  

A solução de fundo será, de facto, a intervenção no espaço que existia, mas 

que não tinha as condições adequadas para funcionar. Por isso, tivemos que 

encerrá-lo, para que, no futuro, possa ter essas condições e, depois, possa ser 

explorado por quem tenha interesse em fazê-lo. Neste momento, temos que 

gerir a situação atual e procurar encontrar um equilíbrio entre a necessidade e 

a disponibilidade dos bombeiros de Fanhões, para ajudar neste objetivo. --------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, apenas para 

uma pequena correção. Na alínea F) da Proposta, onde refere: “(…) por 

aplicação da taxa mencionada em D (…)”, deve referir-se a “E” e não a “D”. -----  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, vamos verificar e 

corrigiremos essa referência. -------------------------------------------------------------------  
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--- APÓS A INTRODUÇÃO DA ALTERAÇÃO REFERENCIADA, A PROPOSTA 

DE DELIBERAÇÃO Nº 301/2018, SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA 

CÂMARA, PARA APROVAR A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA 

MUNICIPAL, À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE FANHÕES, FICOU COM A REDAÇÃO SEGUINTE: ---------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fanhões (AHBVF) 

dirigiu ao Município de Loures um pedido de autorização para instalação de 

uma “roulotte” no Parque Municipal do Cabeço de Montachique (PMCM), 

com venda de cafés, águas e gelados, aos fins de semana, nos meses de 

julho, agosto e setembro de 2018 (cfr. Anexo I); --------------------------------------  

B. O requerimento formulado enquadra-se nos projetos que têm vindo a ser 

promovidos pela AHBVF com vista à angariação de fundos, atentas as 

dificuldades orçamentais com que se deparam face ao condicionamento dos 

apoios e aos crescentes encargos; --------------------------------------------------------  

C. De acordo com a fundamentação apresentada e o seu cariz humanitário, a 

natureza da entidade requerente, a tradição deste município no apoio às 

associações de bombeiros, às caraterísticas florestais do PMCM e, ainda, 

atendendo ao facto de o PMCM não dispor, à presente data, de qualquer 

oferta de serviços de bar ou cafetaria, considera-se uma mais valia o 

deferimento daquela pretensão, tanto para a AHBVF, como para o 

Município, para os utilizadores do PMCM e para todos os munícipes que 

poderão beneficiar da atuação deste corpo de bombeiros; -------------------------  

D. Por outro lado, a presença dos elementos do corpo de bombeiros no interior 

do Parque durante o período de maior afluência de visitantes proporcionará 

o aconselhamento, prevenção e sensibilização, em especial no que 

concerne à utilização e usufruto de espaços florestais;------------------------------  

E. Nos termos da alínea f) do artigo 67.º do Regulamento de Taxas do 

Município de Loures, a utilização e aproveitamento de domínio municipal 

com instalações especiais está sujeita ao pagamento, pelo utilizador, da taxa 

de 0,25€/m2/dia; --------------------------------------------------------------------------------  
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F. A área utilizada e ocupada para o exercício da atividade requerida é de 50 

m2, durante 26 dias, o que totaliza, por aplicação da taxa mencionada em E., 

o valor de 325,00€ (trezentos e vinte e cinco euros);  --------------------------------  

G. A requerente solicitou ainda a isenção do pagamento de taxas, nos termos 

do disposto pelo n.º 11 do artigo 5.º do Regulamento de Taxas do Município 

de Loures, tendo em conta tratar-se de uma associação de bombeiros (cfr. 

Anexo II); -----------------------------------------------------------------------------------------  

H. Em virtude da natureza jurídica da requerente Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Fanhões, de a iniciativa de angariação de fundos 

em referência se relacionar diretamente à realização dos seus fins 

estatutários e do seu cariz humanitário, pode a Câmara Municipal de Loures 

deliberar isentar aquela entidade do pagamento de taxas municipais, nos 

termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de Taxas do 

Município de Loures; --------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º 

do Regulamento de Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção do 

pagamento de taxa municipal, no valor global de 325,00€  (trezentos e vinte e 

cinco euros), devida pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Fanhões, pela utilização e aproveitamento de domínio municipal, nos termos 

da alínea f) do artigo 67.º do Regulamento de Taxas do Município de Loures, 

para instalação de uma “roulotte”, com venda de cafés, águas e gelados, aos 

fins de semana, nos meses de julho, agosto e setembro de 2018, no Parque 

Municipal do Cabeço de Montachique.  ------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 302/2018- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE, PARA APROVAR A ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO 
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PARA A LOCALIDADE DE FETAIS, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

CAMARATE, UNHOS E APELAÇÃO---------------------------------------------------------  

(PROCº Nº 31.839/OM-D) -----------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O teor da informação dos serviços municipais e o despacho do Sr. Diretor do 

Departamento de Planeamento e Gestão urbanística, a fls. 905; -----------------  

B. Que os topónimos agora propostos, têm antecedentes de reconhecimento 

local; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

C. Que os topónimos agora propostos mereceram a aprovação da Junta da 

União de freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, na sua reunião de 

executivo, realizada em 11 de maio de 2018. ------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da competência estabelecida na 

alínea ss), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos 

termos do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia em 

vigor, aprovar, para a localidade de Fetais, na União de freguesias de 

Camarate, Unhos e Apelação: -----------------------------------------------------------------  

1. A designação de Rua da Amoreira, ao troço viário com início indeterminado 

e termo na Ruas dos Fetais e Rua do Bom Pastor; -----------------------------------  

2. A designação da Travessa da Amoreira, ao troço viário com início na Rua da 

Vinha e termo na Azinhaga das Mós;  ----------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO DEZ - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 303/2018- SUBSCRITA 

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

DA DESPESA; - O INÍCIO, TIPO E PEÇAS DO PROCEDIMENTO; - A 

CONSTITUIÇÃO DO JÚRI E A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - 

REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS  
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PELOS SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

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

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

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

A. Se torna necessário proceder à contratação de serviços na área de seguros, 

para um prazo de 12 (doze) meses, pelos Serviços Intermunicipalizados de 

Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR); --------------  

B. É objetivo a contratação de apólices de seguro no ramo Acidentes de 

Trabalho – Trabalhadores em Funções Públicas, Seguro Automóvel, 

Seguros Multirriscos e Responsabilidade Civil Extracontratual; -------------------  

C. O Conselho de Administração dos SIMAR, na sua 16.ª Reunião Ordinária, 

de 22 junho de 2018, aprovou remeter aos municípios de Loures e Odivelas, 

a proposta n.º 267/2018 relativa à autorização de despesa, início do 

procedimento, por Concurso Público, com preço base 1.120.150,00€ (um 

milhão, cento e vinte mil, cento e cinquenta euros), bem como a aprovação 

das peças do procedimento, a constituição do júri, a nomeação do gestor do 

contrato e a delegação de competências na Chefe Divisão de 

Aprovisionamento e no júri do procedimento.  -----------------------------------------  

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

A Câmara Municipal, nos termos da proposta apresentada pelo Conselho de 

Administração dos SIMAR número 267/2018, delibere: ---------------------------------  

1. Ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 

de junho, aprovar autorizar a despesa com a aquisição de serviços de 

apólice de seguros, no valor máximo de 1.120.150,00€ (um milhão, cento e 

vinte mil, cento e cinquenta euros);  -------------------------------------------------------  

2. Ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º, nos termos  do artigo 131.º e 

seguintes todos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, aprovar o início do 

procedimento, por Concurso Público, para a contratação de serviços na área 

de seguros, as peças do procedimento, a constituição do júri, bem como a 

delegação das competências previstas nos artigos 77.º, 85.º, 100.º e n.º 3 do 
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artigo 104.º na Chefe Divisão de Aprovisionamento, daqueles Serviços 

Intermunicipalizados, e as previstas no artigo 50.º no júri do procedimento. --  

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

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, relativamente a 

este ponto, gostava de deixar aqui algumas questões: uma delas, é a 

adaptação que foi feita ao Regulamento de Proteção de Dados, que, como 

sabemos, entrou em vigor este ano e, ainda assim, um pouco aquém daquilo 

que deveria ser feito.  -----------------------------------------------------------------------------  

Por exemplo, e uma vez que já estamos em dois mil e dezoito e já passou o dia 

vinte e cinco de maio, é obrigatório haver um registo de tratamento de dados 

para posterior fiscalização. E isso não está aqui. Mas tem que estar. É 

obrigatório. -------------------------------------------------------------------------------------------   

Desde maio deste ano, que estas entidades que lidam com dados pessoais, 

como é o caso, são obrigadas a ter um registo central, para fiscalizar, 

posteriormente, a forma como foi feito o tratamento. Não apenas o acesso, mas 

o tratamento destes dados. E o Regulamento é explícito. Aliás, a própria 

Proposta diz, que, em caso de conflito, aplica-se o Regulamento. Então, nesse 

caso, temos que providenciar para que isso fique aplicável.---------------------------  

Depois, há aqui uma questão que, para nós, é importante, que é o prazo para a 

entrega das propostas e dos documentos de habilitação que são pedidos. E 

nós, das duas uma: ou isto fica completamente claro aqui, ou, então, vamos ter 

sempre os problemas, como ainda há pouco tempo tivemos, numa obra 

reconhecida, que não ia ser impugnada e, afinal, acabou mesmo por sê-lo. Mas 

nós avisámos que podia ser impugnada. Portanto, senhor Presidente, é 

importante haver clareza nestes procedimentos, em relação aos prazos, 

porque, senão, depois, as entidades que estão a participar nisto, vêm dizer que 

não está claro e nós andamos aqui numa batalha jurídica, durante não sei 



 

 
 
 

                                                                                                                                            
66/129 

 
 
                                                                                                                                      18ª Reunião Ordinária - 2018-07-04 

 
 
 

quantos anos, o que, na minha opinião, não interessa a ninguém, e, muito 

menos, ao Município ------------------------------------------------------------------------------  

Por exemplo, neste documento, não está claro, qual é o prazo para prestar a 

caução. Também não está completamente claro, qual é o prazo para a entrega 

dos documentos de habilitação. E isso leva, depois, a batalhas jurídicas, que o 

Município não tem que estar a intervir. Ou pelo menos não deveria, caso isto 

fosse claro. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, esta é uma boa Proposta, mas é uma Proposta que tem que ser 

melhorada. E tem que ser melhorada, imperativamente, sobretudo, na questão 

do Regulamento de Proteção de Dados, por força do próprio Regulamento, 

que, ao contrário das diretivas, é diretamente aplicável. Por isso, é imperativo, 

por Lei, que haja este registo central de tratamento. -------------------------------------  

Depois, é nosso entender, que os prazos, em termos de entrega de 

documentos, deviam de estar mais claros. E o prazo para prestar a caução, 

também. Porque fala-se da caução, mas não se diz qual é o prazo para a sua 

entrega. E isto é fundamental em qualquer procedimento aquisitivo que esteja 

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

Portanto, há aqui dois pontos que nos parecem ser fundamentais que possam 

ser melhorados antes de serem aprovados. ------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, julgo que este 

documento tem uma boa qualidade técnica, mas como foram colocadas 

questões muito concretas, o senhor Diretor Delegado dos SIMAR, irá prestar 

alguma informação. -------------------------------------------------------------------------------  

No entanto, posso dizer, desde já, que, em relação ao Regulamento de 

Proteção de Dados, todas as entidades públicas, nomeadamente, a Câmara e 

os SIMAR, têm estado, intensamente, a procurar aplicá-lo. Mas não é fácil, 

porque é um processo em contínuo e julgo que ninguém o está a cumprir 

completamente. ------------------------------------------------------------------------------------  

Já há alguns meses atrás, que, tanto na Câmara, como nos SIMAR, têm sido 

tomadas decisões, no sentido de promover ações de formação e encontrar os 

meios técnicos, incluindo externos, para poder garantir a capacidade técnica, 

para desenvolver, quer normas internas, quer outros mecanismos, para garantir 
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esta matéria. Portanto, naturalmente, que não vou dizer aqui, que estamos já a 

cumprir cem por cento este Regulamento. Não estamos e julgo que ninguém 

estará. No entanto, tem-se dados passos firmes nesse sentido, e essa 

preocupação tem ocupado muito tempo no nosso trabalho, na direção dos 

SIMAR, do Diretor Delegado e de outros dirigentes. Vamos continuar a fazê-lo, 

procurando chegar o mais rápido e perto possível, daquilo que está 

estabelecido no Regulamento. -----------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR DIRETOR DELEGADO DOS SIMAR, ENGENHEIRO RUI ABREU: 

Em relação ao Regulamento de Proteção de Dados, o senhor Presidente já 

disse o essencial que se tem feito nos SIMAR. --------------------------------------------  

No entanto, dizer que temos dois tipos de clientes. O cliente externo, que são 

os nossos clientes. E, depois, temos o cliente interno. E quer para um, quer 

para outro, temos procedimentos internos, que asseguram e transmitem ás 

pessoas, que nenhum dado será cedido a ninguém, se não for por objetivos 

daquele contrato. Isso faz parte da nossa política que, inclusivamente, está em 

aprovação nos serviços. -------------------------------------------------------------------------  

Portanto, as condições básicas da proteção de dados, estão asseguradas para 

as pessoas individuais. As coletivas estão de fora destas condições. --------------  

Em relação aos prazos, o senhor Vereador André Ventura, refere o prazo para 

entrega da caução. Eu tenho presente que a Lei estipula um prazo. E é nesse 

prazo que a Lei estipula, que nós nos reportamos, salvo se houver interesse 

particular. E esses nós cumprimo-los, como tem sido prática corrente. ------------  

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, a nossa dúvida 

aqui, aliás, comecei a minha intervenção por dizer que a adaptação feita ao 

Regulamento de Proteção de Dados, é significativa. E aqui verifica-se isso com 

mais pertinência. Mas é ou não verdade que este Regulamento exige, a partir 

de vinte e cinco de maio, que haja, nestas entidades, seja com pessoas 

singulares, seja com pessoas coletivas, um registo de tratamento de dados, 

especificamente, para fiscalização posterior. Isso não está aqui previsto e o 

Regulamento exige que este registo exista. ------------------------------------------------  



 

 
 
 

                                                                                                                                            
68/129 

 
 
                                                                                                                                      18ª Reunião Ordinária - 2018-07-04 

 
 
 

Em relação aos prazos, é evidente que, para todos os atos, administrativos ou 

cíveis, a Lei tem sempre prazos supletivos. Em atividades desta natureza e 

desta dimensão, é nosso entender, que deve de haver um prazo que sejamos 

nós a fixar, para não estarmos, depois, a discutir, se se aplica o prazo habitual, 

o prazo exagerado ou o menos exagerado. Que fique aqui claro, qual é o 

prazo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Penso que seria uma boa prática e que nos protege de ações futuras, nesta 

matéria. E a caução pode ser aqui importante, porque, como a própria minuta 

diz, caso não seja prestada caução, pode levar à exclusão. Portanto, é um 

elemento fundamental, para que possa, aqui, ter uma regulação um pouco 

mais assertiva. --------------------------------------------------------------------------------------  

Mas tomo por boas as palavras que o senhor Diretor Delegado nos transmitiu e 

agradeço a explicação. ---------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, penso que as questões 

já foram esclarecidas e se não há prazo específico referido nesta Proposta, é 

porque os SIMAR estão confortáveis com o prazo da Lei. Então, será esse que 

se aplicará. Não há exagerado, nem atenuado. É esse. É o prazo que deriva da 

Lei. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aliás, a referência que o senhor Vereador André Ventura fez a uma outra obra, 

penso que podemos dizer com justiça, que, em qualquer circunstância e com 

qualquer fundamento, naquele caso, haveria sempre contestação. E em 

processos complexos como o que temos, mesmo que a base jurídica seja, no 

final de contas, muito fraca, é sempre possível avançar com processos destes. 

Mesmo que esteja o mais perfeito possível. ------------------------------------------------  

Portanto, penso que, neste caso, a questão não se coloca. ---------------------------  

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

--- 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 --------  
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 PONTO ONZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 304/2018- SUBSCRITA 

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

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

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES PARA O 

TRIÉNIO 2019-2021, PARA OS SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE 

ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS (SIMAR)  

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

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

A. Se torna necessário proceder à aquisição de produtos alimentares para o 

triénio 2019-2021 para os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR); --------------------------  

B. Na 17.ª reunião ordinária de Câmara, realizada a 20/06/2018 foi aprovada a 

constituição de agrupamento de entidades adjudicantes, entre o Município 

de Loures e os SIMAR;  ----------------------------------------------------------------------  

C. O Conselho de Administração dos SIMAR, na sua 16.ª Reunião Ordinária, 

de 22 junho de 2018, aprovou através da proposta n.º 270/2018, a 

autorização de despesa, início do procedimento, por Concurso Público, com 

preço base de 429.000,00€ (quatrocentos e vinte nove mil euros), valor 

base, no que aos SIMAR diz respeito; ----------------------------------------------------  

D. Que o valor base global do procedimento por concurso público é superior ao 

valor delegado no Conselho de Administração e como tal haverá 

necessidade de as Câmaras Municipais de Loures e Odivelas aprovarem a 

autorização da despesa e o início do procedimento e restantes elementos do 

procedimento, constantes da Informação 12714/2018 de 15/06/2018. ----------  

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

A Câmara Municipal, nos termos da proposta apresentada pelo Conselho de 

Administração dos SIMAR número 270/2018, delibere: ---------------------------------  

1. Ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 

de junho, aprovar autorizar a despesa com a aquisição de produtos 

alimentares para o triénio 2019-2021, no valor máximo de 429.000,00€ 

(quatrocentos e vinte nove mil euros); ----------------------------------------------------  
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2. Ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º, nos termos do artigo 131.º e 

seguintes todos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, aprovar o início do 

procedimento, por Concurso Público, a aquisição de produtos alimentares 

para o triénio 2019-2021 para os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR); --------------------------  

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

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

--- 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 DOZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 305/2018- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAR A REVOGAÇÃO, 

POR MÚTUO ACORDO, DO CONTRATO DE EMPREITADA DE 

SUBSTITUIÇÃO DA CONDUTA ELEVATÓRIA AMOREIRA/Z.B./CANEÇAS 

(Z.B.), CONDICIONADA AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS 

INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 

LOURES E ODIVELAS (SIMAR) DE UMA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA E 

A LIGAÇÃO DOS TROÇOS EXECUTADOS -----------------------------------------------  

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

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

A. A Câmara Municipal aprovou, na sua reunião 66.ª Reunião Ordinária de 8 de 

junho de 2016, o Relatório Final do Júri do Concurso Público 22/2015 e a 

adjudicação à empresa Mafrágua, Lda. da Empreitada de Substituição da 

Conduta Elevatória Amoreira/Z.B./Caneças (Z.B.); -----------------------------------  

B. O Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Saneamento dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), na sua 15.ª 

Reunião, de 8 de junho de 2018, aprovou remeter aos Municípios de Loures 

e Odivelas a proposta n.º 242/2018 relativa ao pedido de revogação, por 

mútuo acordo, do Contrato de Empreitada suprarreferido. -------------------------  
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Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea f) 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere: -----------------------------------------  

− Aprovar a proposta do Conselho de Administração dos SIMAR n.º 242/2018, 

de 8 de junho, de revogação, por mútuo acordo, do Contrato de Empreitada 

de Substituição da Conduta Elevatória Amoreira/Z.B./Caneças (Z.B.), 

celebrado com a Empresa Mafrágua, Lda., condicionada ao pagamento por 

esta aos SIMAR de uma contrapartida financeira no montante 

correspondente ao valor da caução que estaria constituído com a finalização 

do contrato, no valor de 37.437,60€ (trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e 

sete euros e sessenta cêntimos), bem como à ligação de todos os troços 

executados de modo a se poder retomar o funcionamento da referida 

conduta adutora. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, sobre este ponto, 

que interliga com um outro, permita-me que lhe diga, que a senhora engenheira 

Ana Luisa estava aqui presente, e nós dissemos que, naqueles termos, tinha 

tudo para ser impugnado. E a resposta que nos deram, à data, foi que não tem 

acontecido. Mas eu lembro-me bem, senhor Presidente. E agora, passado este 

tempo, já está a dizer que é normal haver contestação. Claro! Se as “coisas” 

não são claras, é normal haver contestação. Mas vamos ver como é que ela vai 

acabar, juridicamente, para a Câmara Municipal. Eu, sinceramente, espero que 

acabe bem. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, este ponto que estamos a discutir, visa a revogação de 

uma empreitada por mútuo acordo. Mas permita-me que lhe diga, senhor 

Presidente, que a entidade faz aqui considerações, que nos preocupam, 

nomeadamente, uma delas dizer que há uma série de elementos que não 

cumprem os mínimos regulamentares, como, por exemplo, a existência de 
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coletores na mesma vala e nas imediações que não cumprem os mínimos 

regulamentares. ------------------------------------------------------------------------------------  

Ou seja, há uma série de “itens”, que a própria empresa indica, cujos mínimos 

regulamentares não estão cumpridos, como que a dizer que a culpa é do 

Município. Depois, diz-se que o projeto que foi elaborado, não se encontra 

correto, visto ter sido executado com base num cadastro que também não se 

encontra correto. -----------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, eu não sei se a entidade nos está a ameaçar, mas, de 

facto, quando se lê aquilo que ela envia, parece que é isso que está a dizer. 

Porque está a dizer que nós falhámos numa série de coisas. Que falhámos nos 

prazos, que houve uma série de constrangimentos, por exemplo, a licença por 

parte da IP – Infraestruturas de Portugal, só se conseguiu três meses depois, e 

que há uma série de “coisas” que não estão regulamentares, que não estão 

cumpridas, e que nós falhámos no projeto e no cadastro, aliás, no qual se 

baseia o projeto. Mas depois chegamos aqui e tentamos uma revogação por 

mútuo acordo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Mas a verdade, é que aquilo que a entidade diz, está aqui expresso. E a 

entidade podia dizer, como nos faz querer a informação da Câmara, que é por 

constrangimentos financeiros da sua parte. É isso que dá a entender. Que 

houve uma série de imprevistos e que não há capacidade financeira para 

concluir. Mas quem está a conduzir a empreitada não é isso que diz. Portanto, 

não é muito coerente, estarmos aqui a dizer uma coisa na informação e outra, 

depois, no que, na verdade, nós lemos. -----------------------------------------------------  

Em relação aos documentos que aqui estão, nomeadamente, no “e-mail” do 

empreiteiro, diz, por exemplo, que: “(…) Gostaríamos, também, de frisar, que 

os factos que levamos a vosso conhecimento, vos são transmitidos por 

profissionais que todos os dias trabalham com Pipe-Bursting, e que não são 

“curiosos”, o sentimento de que não estamos a desenvolver um bom trabalho, 

não se revela só em números que são importantes para todas as empresas, 

mas também no sentimento que o trabalho que está a ser executado, não está 

correto e esse é o sentimento dos encarregados, manobradores e até 

serventes, que dizem nunca ter visto uma obra executada por este processo, 

nestas condições, e acreditem que são muitas. (…)”. E depois, diz, ainda, no 
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mesmo “e-mail” uma série de “coisas”, como, por exemplo “(…) Conduta 

fortemente reparada, que em termos de substituição por este método pode vir a 

originar a abertura de imensos poços de “limpeza”, de modo a que se proceda 

a remoção das juntas de reparação que, por vezes, não partem e têm que ser 

removidas; Existência de coletores (…)” e chamo a atenção da Câmara para 

isto “(…) na mesma vala e nas imediações da conduta elevatória que não 

garantem os mínimos regulamentares (…)”. E depois uma série de casos em 

que não se garantem os mínimos regulamentares. --------------------------------------  

Senhor Presidente, de quem é a culpa disto? É que a empresa quer fazer crer 

que a culpa é do Município, que não cumpriu a sua parte. E a informação que 

chega aos Vereadores, é que houve uma série de constrangimentos, que a 

empresa não consegue, e então vamos fazer uma revogação por mútuo 

acordo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, é importante perceber o que é que aconteceu aqui. Se há 

algum incumprimento, porque eles, às tantas, chamam a isto um 

incumprimento forçado. É o que eles chamam senhor Presidente, não somos 

nós. Eles chamam a isto um incumprimento forçado. Portanto, acho que antes 

de fazermos qualquer revogação, é importante percebermos o que é que 

aconteceu aqui e é importante que a Câmara diligencie toda a auditoria 

possível, para que se perceba porque é que a obra não foi possível ser 

concluída tal como foi prevista. Porque eles estão a crer fazer ver que nós é 

que estávamos errados em tudo, que nós é que não cumprimos nada, que eles 

fazem estes trabalhos há muitos anos estando preparadíssimos para isto, nós 

é que não. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi assim? Isso é verdade? Diligenciámos para ver se isto que eles dizem é 

verdade? Se aquilo que nos “imputam” é verdadeiro? Acho que era importante 

fazermos isto, antes de fazermos uma revogação por mútuo acordo. É que, nos 

termos da Lei, uma revogação por mútuo acordo, deve ocorrer quando as duas 

partes entendem, em coerência, que as condições se alteraram ou já não são 

as mesmas para o Acordo que celebraram e decidem revogá-lo na mesma 

circunstância.----------------------------------------------------------------------------------------  

Honestamente, não é isso que eu percebo desta comunicação. As duas partes 

não se estão a entender sobre isso. ----------------------------------------------------------  
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O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, antes de dar a palavra 

ao senhor Diretor Delegado dos SIMAR para responder a algumas questões, 

gostaria de dizer o seguinte: em primeiro lugar, é evidente que a empresa 

procura justificar a sua incapacidade para levar a obra até ao fim. E não há 

nenhuma obra desta dimensão e desta importância, em zonas já consolidadas 

e construídas, que tenha um cadastro impecavelmente registado, porque isso 

não existe em lado nenhum do nosso país. ------------------------------------------------  

Portanto, é evidente, que, quando se faz uma obra destas, sempre se encontra 

surpresas, digamos assim. Isso é inevitável. Mas se isso fosse argumento para 

o incumprimento, praticamente, não havia nenhuma obra que fosse cumprida. -  

Quero dizer, também, que a fiscalização dos SIMAR, tem grande competência 

técnica e acompanhou de perto o desempenho desta empresa, habilitando-nos 

com os elementos necessários, para podermos avaliar a sua atuação. ------------  

Também é preciso salientar, que esta empresa ganhou este concurso, com um 

preço muito baixo. Sem ser anormalmente baixo, de acordo com os critérios da 

Lei, mas muito abaixo daquele que era o preço base. E isso talvez seja um 

fator a ter em conta, para a situação que, entretanto, se criou. -----------------------  

Finalmente, fazer uma chamada de atenção, para o facto de a revogação, 

como o senhor Vereador bem disse, ter que ser por mútuo acordo. O que se 

propõe à Câmara, é que entenda que, para o interesse do Município, é útil 

fazer esta revogação. -----------------------------------------------------------------------------  

Naturalmente, se a empresa não der acordo, não há revogação. Mas o que se 

propõe é que a demos, nas condições que estão referidas e com uma verba de 

ressarcimento dos SIMAR, que é a diferença entre o que já foi, efetivamente, 

feito, e aquilo que já foi pago, porque só está feita uma pequena parte da 

empreitada total que foi adjudicada e os valores também não foram pagos, 

para além deste valor. Portanto, por alguns já terem sido, é que há lugar a este 

ressarcimento, que é condição, também, para a revogação. Mas a dimensão da 

empreitada, era bastante superior. ------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR DIRETOR DELEGADO DOS SIMAR, ENGENHEIRO RUI ABREU: 

Senhores Vereadores, relativamente a este assunto da empreitada de 

substituição da conduta, dizer que a empresa põe em causa a idoneidade e a 
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competência dos técnicos que fizeram o projeto. E eu, lamento, mas não aceito 

isso.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta, é uma obra muito simples. Isto é, é fazer nos três quilómetros de 

percurso, dentro de uma conduta existente, uma nova conduta. Não houve 

alteração, rigorosamente, nenhuma, entre a data do projeto e a data de 

execução. A conduta é aquela que lá está, que sempre esteve e que era para 

renovar.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ou seja, são três mil metros feitos de conduta adutora, ao longo da estrada 

nacional duzentos e cinquenta, mais dois mil metros de conduta destruidora, 

que está paralela, a dois metros de distância, que também está enterrada e 

também era feita, exatamente, pelos mesmos métodos. Portanto, o projeto de 

se fazer no mesmo sítio, não é nada inovador. --------------------------------------------  

Esta obra, foi “à praça” por seiscentos e vinte e três mil euros, penso que era o 

preço correto, na altura, e esta empresa veio com menos quarenta por cento, 

menos um cêntimo. Não era um preço anormalmente baixo, mas, logo à 

partida, vimos que era muito difícil fazer esta obra por este preço. Mas também 

não havia condições legais para a excluir. Foi por isso que nós a aceitámos. ----  

De resto, esta obra tem que ser feita assim, porque, quando, inicialmente, esta 

obra foi feita, foi na beira da estrada. Hoje está no meio da faixa de rodagem. A 

IP - Infraestruturas de Portugal, não deixa fazer a abertura da vala naquela 

estrada, por isso é que ela seria feita dentro da tubagem antiga. É um projeto 

normalíssimo e que eles o fariam se tivessem preço para isso. Não tendo, 

querem desistir. ------------------------------------------------------------------------------------  

Esta obra foi “à praça”, a cento e vinte e cinco euros o metro linear, e a 

empresa propôs fazer por setenta e cinco. Não conseguiram fazer e agora 

querem desistir. Daí esta penalidade, que é para ver se aquele trabalho não os 

compensa e se os SIMAR não ficam prejudicados. Com esta compensação que 

nós referimos, o trabalho iria ficar a sessenta e um euros, valor que, penso, 

seria um “negócio” honesto, caso eles quisessem aceitar. Caso contrário, eles 

que façam a obra. No entanto, não a vão fazer, porque, neste momento, já a 

abandonaram. Portanto, se não for um processo negociado, vai ser um 

processo contencioso, o que será muito mais prejudicial para nós. -----------------  
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Se eles quiserem fazer a obra, nós estamos cá para a receber. O projeto é 

aquele, não houve qualquer alteração, nem de revestimentos, nem de 

passeios. A conduta será feita no mesmo local. Portanto, não podem dizer, seja 

em que circunstância for, que não lhes foi dado o cadastro. Mas o cadastro, é o 

cadastro que há. Nem está bem, nem está mal, é o que há e que foi feito ao 

longo dos anos. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR. SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, refere aqui na 

documentação, que, por diversos constrangimentos, só se conseguiu obter a 

licença por parte da IP – Infraestruturas de Portugal, três meses depois. Mas 

uma vez que o prazo já estava planeado e definido, gostaria de perguntar ao 

senhor Diretor Delegado, porque é que só se conseguiu a licença três meses 

depois. Mais, eles dizem que foi esse atraso que os forçou a trabalhar, 

primeiramente, numa outra conduta. Esta, era, também, uma questão que 

tínhamos para colocar. ---------------------------------------------------------------------------   

Uma segunda questão, é: a empresa diz que há coletores na mesma vala e 

nas imediações da conduta elevatória, que não estão de acordo com os 

mínimos regulamentares. É ou não verdade? Diz, também, que existem caixas 

de visita de saneamento/pluviais, por cima da conduta de água na mesma vala 

da conduta elevatória, que também não garantem os mínimos regulamentares. 

É ou não verdade? Depois, se também é verdade, que o próprio Coordenador 

de segurança em obra, o deles, alertou o dono da obra, para o facto de 

existirem diversos perigos na continuação dos trabalhos, não aconselhando a 

utilizar aquele processo, derivado às infraestruturas presentes. Gostava de 

saber, se, efetivamente, isto foi mesmo assim ou não, para percebermos. É 

que se for para contencioso, há uma série de “itens”, que, provavelmente, 

teremos que trabalhar também. Estas são as questões que gostávamos de 

colocar diretamente ao senhor Diretor Delegado.-----------------------------------------  

Senhor Presidente, a si, pergunto-lhe, o seguinte: na dimensão como isto foi 

apresentado, chamo-lhe à atenção para isto. Na informação diz-se que “(…) 

este pedido de revogação, por mútuo acordo, invocando para o efeito com a 

ocorrência de um conjunto de factos e dificuldades na execução dos trabalhos 
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os quais, conjugados com os constrangimentos financeiros com que a empresa 

se confronta, colocam em risco a sua viabilidade económico-financeira. (…)”. --  

O que a empresa diz, é que estes problemas lhe estão a causar imensos 

constrangimentos financeiros. Eu não estou a dizer quem é que tem razão ou 

quem é que não tem. O que eu estou a dizer, é que a informação que a 

Câmara nos dá, não é a informação que lhes foi passada. Portanto, é tentado 

dar aqui a ideia, que a empresa está em dificuldades e, portanto, não consegue 

acabar a obra. E não é verdade. Ou pelo menos não é isso que eles dizem. 

Essa é a vossa interpretação. ------------------------------------------------------------------  

O que eles dizem é “(…) por todos os factos atrás enunciados, está neste 

momento, a nossa empresa, a passar por constrangimentos financeiros, que 

estão a colocar a viabilidade económico-financeira da empresa em risco, (…)”.  

E vocês pegam nisso e dizem que, por causa daqueles factos e por causa de 

constrangimentos que a empresa está a passar, ela não pode fazer a obra. -----  

Mas todos sabemos como é que é isto. Isto é construção frásica. Mas não é 

isso que se passa. Mas quando nós lemos a informação, ficamos com essa 

ideia. Mas que não corresponde à verdade. Por isso, senhor Presidente, 

chamo-lhe a atenção para a informação dos serviços que chegou aos 

Vereadores para apreciação. Mas esta é, apenas, uma nota política.  -------------  

Do ponto de vista técnico, gostaríamos de obter as respostas às quatro 

questões que coloquei ao senhor Diretor Delegado. -------------------------------------     

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, gostaria de 

solicitar que nos fosse facultado o parecer jurídico da doutora Ana Varejão, 

mencionado na folha sete da informação, que nos poderia ajudar a criar mais 

sustentabilidade na nossa posição. -----------------------------------------------------------  

Não obstante isso, tínhamos duas considerações para fazer. Uma delas, tem a 

ver com aquilo que foi aprovado em dois mil e dezasseis, da Proposta 

economicamente mais vantajosa, exclusivamente sustentada no preço mais 

baixo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Partido Socialista já algumas vezes tem chamado a atenção, por haver 

apenas um critério que pode, efetivamente, prejudicar todo o espírito do 

economicamente mais vantajoso.  ------------------------------------------------------------  
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Uma segunda questão, e que nos causa, aqui, alguma apreensão, tem a ver 

com a aprovação do caderno de encargos, e ao facto desta empresa ser a 

escolhida para cumprir esta obra. Na altura, o então Vereador Fernando da 

Costa, disse que ia votar esta adjudicação com muita satisfação, por ser o valor 

mais baixo. O senhor Presidente, também referiu que o valor era, 

substancialmente, mais baixo, que o preço base. Aliás, só não é uma Proposta, 

anormalmente, baixa, por um cêntimo. Se tivesse menos um cêntimo, ao abrigo 

do artigo setenta e um, do Código da Contratação Pública, seria considerada, 

anormalmente, baixo, relativamente àquilo que era o preço base.  ------------------  

Senhor Presidente, gostaria de saber, se não deveria de ser exigido, aquilo 

que, efetivamente, a Lei exige? Porque é que há uma aceitação tácita do 

caderno de encargos? Aquilo que a bancada do Partido Social Democrata 

refere, parece-me pertinente, mas a empresa aceitou, tacitamente, aquele 

caderno de encargos e isso vem, de certa forma, dar alguma razão à Câmara 

Municipal. Em nosso entender, a entidade adjudicante, nessa altura, deveria ter 

sido mais pró-ativa e pedir mais esclarecimentos. ----------------------------------------  

Portanto, senhor Presidente, gostávamos de ter na nossa posse, o parecer da 

doutora Ana Varejão, relativamente à contrapartida financeira exigida pelos 

SIMAR e que não conta nos anexos da Proposta. ---------------------------------------  

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

O SENHOR DIRETOR DELEGADO DOS SIMAR, ENGENHEIRO RUI ABREU: 

Relativamente à licença da IP – Infraestruturas de Portugal, dizer que, esta 

obra, para além do problema dos trabalhos decorrerem ao longo da estrada 

nacional e de estar sujeita a esta licença, que demorou bastante tempo, tinha 

outra condicionante muito forte, que era, para se colocar esta conduta fora de 

serviço, tínhamos de arranjar um abastecimento alternativo a Caneças. E esse 

abastecimento alternativo, só funciona nos períodos de baixo consumo. Por 

isso, fomos adiando esta empreitada no tempo, para os trabalhos serem feitos, 

apenas, nos finais de novembro/dezembro, quando os caudais baixassem. -----  

Portanto, adiou-se o início dos trabalhos, o tempo que foi necessário, para 

pormos a conduta fora de serviço e haver condições de abastecimento. O 

tempo que demorou a obter a licença, foi o tempo que a IP – Infraestruturas de 

Portugal demorou a fazê-la, que é do conhecimento do empreiteiro. ---------------  
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Quanto ao plano de trabalhos, ao plano de reposições de pavimentos, e tudo 

isso, quem faz é o empreiteiro, ainda que tenhamos sido nós a pagar a caução. 

Portanto, o tempo que demorou, foi provocado pelo empreiteiro. E quanto mais 

tempo ele demorou a entregar os planos, mais tempo demorou a IP – 

infraestruturas de Portugal, a responder. Por isso, não me parece que seja 

argumento que o empreiteiro possa invocar, tanto mais, que é ele um dos que 

elabora a licença. ----------------------------------------------------------------------------------  

Quanto aos elementos que não cumprem os mínimos regulamentares, que o 

senhor Vereador André Ventura referiu, dizer que a tubagem estava lá. E não 

vale a pena estarmos a dizer que o coletor pluvial está muito distante. É o que 

estava lá e estava registado em cadastro. --------------------------------------------------  

Agora há aqui uma questão. É que, se houver uma tampa que esteja fora, não 

me parece que os novecentos metros possam extrapolar para a generalidade 

da empreitada, que são três mil metros de conduta e não os novecentos metros 

que o empreiteiro fez. Ele fez novecentos metros, dos quais, trezentos, foram 

em estradas municipais. Portanto, só seiscentos, é que foram em estradas 

nacionais.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Por isso, não sei onde é que está o argumento que ele invoca, para isso. Mas 

para o empreiteiro, tudo serve para desresponsabilizar uma coisa que é da sua 

responsabilidade. Foi ele que fez o preço. Não fomos nós. Seria ele a fazer os 

trabalhos. Se não consegue fazê-los, acho que é legitimo que nós peçamos 

algum ressarcimento. -----------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, temos aqui uma 

situação que tem origem, de facto, numa adjudicação por um preço muito 

próximo do preço anormalmente baixo. Mas, nesse momento, não tínhamos 

nenhumas condições legais para dizer não. Desconfiamos que o preço está 

próximo do anormalmente baixo e que isto não vai dar bom resultado. É 

evidente que nós podemos fazê-lo, mas isso gera expetativas indemnizatórias 

para quem iria ter a adjudicação dentro das condições que estão previstas na 

Lei e nas condições do concurso. Porque é evidente que este concorrente iria 

dizer que o seu preço cumpria a Lei, a sua proposta cumpria as condições do 

concurso, por isso tinha direito à adjudicação. Portanto, não é fácil gerir isso. ---   
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Se me perguntarem, se não ficámos com suspeitas que as “coisas” pudessem 

não correr bem, é claro que ficámos. Todavia, isto ainda foi num momento em 

que havia uma grande competição para chegar a obras públicas de alguma 

dimensão. Portanto, apesar de tudo, ainda havia alguma expetativa, que, aliás, 

se concretizou, numa parte importante da obra, até.  ------------------------------------  

De facto, não é fácil lidar com uma obra desta dimensão, numa infraestrutura 

tão complexa como é o abastecimento de água e numa zona consolidada, com 

todas as necessidades que isso implica, em termos de alternativas de 

abastecimento, que são muito difíceis de concretizar e de resolver.  ---------------  

É evidente que se a infraestrutura é antiga, haverá muitas coisas que hão de 

estar fora das medidas hoje exigíveis. No entanto, a opção, aqui, não era 

reconstruir tudo e o que estava à volta, também. Não era esse o objeto dessa 

empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Julgo que, neste momento, esta Proposta, é a que melhor defende o interesse 

público, porque, por um lado, procura ressarcir a Câmara, do ponto de vista 

financeiro, daquilo que possa ter sido pago a mais, e, por outro, encontrar aqui 

um equilíbrio e abrir caminho, para que, mais rapidamente, se desenvolva outro 

procedimento, que vise completar o resto da obra. --------------------------------------   

Esperamos, se a Proposta for aprovada, que haja condições, para que o outro 

contraente também aceite e que esta situação se resolva desta forma.------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Se\nhor Presidente, obviamente 

que confiamos, plenamente, nos técnicos que trabalham na Autarquia e na 

dimensão técnica que nos é apresentada. No entanto, há aqui questões 

técnicas que nós, sempre que houver matéria para isso, temos que as 

questionar. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Mas há aqui uma questão que se prende, a montante, daquilo que o senhor 

Presidente referiu. Isto é, o problema está nas condições do concurso e nos 

critérios que são subjacentes a essas condições. Obviamente que se for 

exigido, apenas, um critério, e felizmente nos últimos concursos quando surge 

a questão da proposta economicamente mais vantajosa, não se resume 

exclusivamente ao preço mais baixo, eu penso que isto exige alguma 
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aprendizagem, porque há outros critérios que podem e devem ser 

considerados nesta dimensão. -----------------------------------------------------------------  

Uma última questão, prende-se com o que falta fazer na obra. Assim, gostaria 

de saber, se este valor de trinta e sete mil euros que foi pedido, é suficiente 

para concluir o que falta da obra? -------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, estamos muito longe 

disso. Teríamos que ter um novo procedimento para a restante obra. --------------  

Esta verba, é para fazer um equilíbrio, entre o que foi pago e o que foi feito, 

para que haja um preço por metro linear, como foi dito pelo senhor Diretor 

Delegado, que seja justo para os SIMAR e aceitável, também, para o outro 

contraente, num acordo de equilíbrio. --------------------------------------------------------  

Os cálculos são feitos pelos SIMAR, mas não tem a ver com o completar do 

resto da obra. Tem a ver com a diferença entre o que já recebeu e o que 

consideramos não estar, ainda, completamente, feito, em função do que 

recebeu. O resto da obra é outra questão. --------------------------------------------------   

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

O SENHOR DIRETOR DELEGADO DOS SIMAR, ENGENHEIRO RUI ABREU: 

Senhor Presidente, para esclarecer, volto a repetir que, em relação ao preço, 

esta obra foi “à praça” por cento e vinte e cinco euros o metro. O contrato foi 

realizado a setenta e cinco euros o metro e nós vamos pagar ao empreiteiro, 

cerca de cento e cinquenta mil euros, o que significa que o que está pago, é a 

cem euros por metro.  ----------------------------------------------------------------------------  

E com esta compensação que nós pedimos, os trinta e sete mil euros, o que se 

pretende, é puxar o preço médio para os sessenta e um euros, que eu penso 

que é razoável, para não haver aqui ganhos especulativos por parte do 

empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, eu falei em 

confiança, não foi em fé. Efetivamente, temos confiança nos técnicos. Agora, 

dizer que o facto de haver outra Proposta de trinta e seis por cento, mas 

porque há uma proposta que tem mais um cêntimo, e estamos a falar de uma 

quantia de seiscentos e vinte e três mil euros, e por um cêntimo, não é 
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considerada como um preço anormalmente baixo, desculpe, mas é mesmo 

uma questão de fé. --------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, desculpe, mas a Lei tem 

a regra. Portanto, a regra, vale tanto, para mais um cêntimo, como para mais 

um milhão. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, não podemos arredondar a Proposta à medida da nossa 

perceção. A Lei é a Lei. Se o empreiteiro coloca a diferença de um cêntimo … . 

Nós podemos desconfiar, mas não podemos dizer que a Lei nos permite 

atribuir àquela Proposta, uma característica de um preço anormalmente baixo. 

Isso não podemos. --------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereadores, conforme foi solicitado, vou distribuir o parecer, o qual 

fundamenta a possibilidade de recorrermos a este mecanismo da revogação 

contratual e fundamenta, juridicamente, essa possibilidade. --------------------------  

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

--- Eram dezassete horas e trinta minutos, quando a reunião foi interrompida, 

tendo recomeçado às dezassete horas e quarenta e cinco minutos. ----------------  

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, já foi distribuído o 

parecer da doutora Ana Varejão. --------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, da análise que 

fizemos e da comparação com o parecer que, entretanto, foi distribuído, 

gostaria de fazer a seguinte observação: da conjugação da informação que 

temos, assim como da intervenção do senhor Diretor, quando questionado 

sobre esta situação, parece-me que o pedido indemnizatório de caução, a ser 

as responsabilidades como a Câmara está a imputar, e parece que assim é, 

pelo menos fazendo fé nas declarações que ouvi, é, manifestamente, 

insuficiente, para os custos que aqui houve e, sobretudo, para um outro bem 

que tem que ter tutela, que, a ser assim, e nós estamos a partir desse 

pressuposto, o defraudar das expectativas que foram criadas e que não foram 
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concretizadas. E que ostensivamente continuam a não ser, ao imputar-nos a 

nós, Município, as responsabilidades que, aparentemente, são deles. -------------  

Portanto, o valor da caução parece-nos, extraordinariamente, baixo, para aquilo 

que, na verdade, aconteceu e para os valores e a projeção financeira que 

temos, a titulo de indemnização. ---------------------------------------------------------------  

Também nos parece que não estão aqui reunidas as informações que 

precisamos, para tomar uma decisão final sobre isto, porque não se 

compreende bem quanto é que gastámos com eles e, sobretudo, quanto é que 

vamos gastar, não só com a nova adjudicação, mas com todo o prejuízo 

financeiro que acarreta, eles saírem do contrato que, aliás, aparentemente, já 

nem estão, materialmente, a executá-lo. Portanto, já nem sequer estão com a 

possibilidade de cumprirem. --------------------------------------------------------------------  

Neste sentido, e por falta dessa informação, nomeadamente, uma previsão de 

despesa que possamos vir a ter, em relação a quem vai ter que continuar a 

obra, primeiro, parece-nos, manifestamente, baixo, o valor da caução. 

Segundo, precisamos de apurar, efetivamente, o quadro financeiro e o de 

responsabilidades que aqui temos, antes de uma votação como esta. -------------  

Por isso, solicitávamos ao senhor Presidente que adiasse esta votação para 

uma próxima reunião de Câmara. -------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, o senhor não 

concretizou que elementos é que permitirão uma votação em próxima reunião 

de Câmara. Porque, se estamos a adiar, para ficar, na mesma, para a próxima 

reunião, não estou de acordo com isso. -----------------------------------------------------  

Senhores Vereadores, queria alertar-vos para o seguinte: em relação ao valor 

que está referido, como foi explicado pelo senhor Diretor Delegado, ele procura 

ser um valor adequado para os interesses financeiros dos SIMAR, uma vez que 

até está um pouco abaixo do valor que correspondia ao preço base por metro 

linear que foi posto a concurso e que seja, também, um valor, que nos permita 

ter a expectativa, de conseguir a revogação, por mútuo acordo, para evitarmos 

vias mais complexas e que, sem dúvida, se traduzirão num prejuízo efetivo 

maior para os SIMAR e para a concretização desta obra. ------------------------------  
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Portanto, procura-se aqui um equilíbrio, como já foi explicado há pouco, entre 

um valor que, financeiramente, não defraude os legítimos interesses dos 

SIMAR e que possa ser aceitável pela outra parte. Porque se nós pusermos um 

valor que, à partida, já sabemos que não é aceitável pela outra parte, então, 

não vale a pena estarmos a promover uma revogação por mútuo acordo. 

Vamos para outras vias.  ------------------------------------------------------------------------  

O objetivo desta proposta, que já foi, de resto, aprovada na Câmara de 

Odivelas, é procurar chegar a uma revogação por mútuo acordo, que é, na 

opinião dos serviços dos SIMAR, a melhor forma de defender o interesse 

público, na prossecução daquela obra. Porque a outra via é mais complexa, 

mais demorada, mais difícil, e é na prossecução desse interesse, que se 

propõe a revogação por mútuo acordo e que se chega a uma Proposta, 

também, de valor, que tenha condições para vir a ser aceite, sem defraudar o 

legítimo interesse financeiro dos SIMAR. ---------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, nós 

compreendemos isso. Mas é preciso vermos o quadro em que estamos. E se o 

quadro, praticamente, é de total irresponsabilidade do Município, nesta matéria, 

como, aparentemente, é o caso, então, na verdade, o que nós estamos a dizer, 

é dar um mau sinal. É que nós estamos a dizer ao empreiteiro que eles não 

cumpriram nada. Elas saíram, ostensivamente, do local, e nós o que lhes 

pedimos é o valor da caução. ------------------------------------------------------------------  

Quer dizer, há um incumprimento ostensivo daquilo que foi contratualizado. E 

ficámos com a caução? Mas a caução é uma garantia. Não é uma 

indemnização. Então nós não recebemos nada a título de indemnização? 

Contratamos com uma empresa, que depois vai embora, desaparece, diz-nos 

que cumpre e depois não o faz, diz que faz e depois não faz, e depois o que 

nós pedimos é o valor da garantia? -----------------------------------------------------------  

Eu percebo quando o senhor Presidente diz que, por questões de agilidade, 

que este sabemos que eles aceitam. Claro que aceitam! Eu também aceitava. 

Se eu me fosse embora, não cumprisse, e depois só me pedissem o valor da 

garantia, claro que aceitava. Era bom para mim! A questão é se será bom para 

nós, Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------  
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Quanto é que nós já gastámos com isto? Quanto é que, provavelmente, vamos 

gastar a partir de agora? E qual é a provisão para uma nova adjudicação que 

vamos ter? Ou seja, no final, vamos ficar a perder muito dinheiro com isto. ------  

Eu percebo que eles digam que isto eles aceitam. Claro que aceitam. É bom 

para eles. É a garantia que eles deram. Já está no plano financeiro que eles 

traçaram. A questão é, se devemos ou não, sancioná-los, por um 

comportamento ostensivamente culposo. Quanto nós falhamos, cumprimos. 

Pagamos indemnizações. E, na minha opinião, quando está aqui em causa o 

Município, quem falha com o Município, tem que sentir que é penalizado com 

isso. Vai demorar mais. Talvez. Mas há de chegar o dia que nós teremos 

razão. Porque nós sabemos que temos razão. Portanto, estarmos a pedir 

unicamente a caução, acho que é, extraordinariamente, imprudente e, 

sobretudo, não defende o dinheiro e os direitos dos munícipes. ---------------------  

Portanto, parece-nos, mais avisado, que possamos ter aqui um quadro 

financeiro, em que nos estamos a mexer primeiro, e depois fazermos uma 

Proposta mais adequada, de maneira a compensar-nos financeira e 

juridicamente. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

está a dizer, é que as condições para votar esta Proposta, dependem do valor 

exigido. Se é que eu posso sintetizar assim, a sua intervenção. Deve ser 

superior, mas não quantificou quanto. Portanto, alguém, na sua opinião, terá 

que quantificar para ser adequado. -----------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, é que nós estamos, aqui, a gerir dois problemas em 

simultâneo. Um, é o que fazer a este contrato que tem duas vias: tem uma 

mais litigante, em que podemos vir a exigir uma indemnização, não só pelo 

ressarcimento do que não foi completado e que corresponderá, eventualmente, 

à caução, mas por a obra não ter sido concretizada, no prazo que nós 

tínhamos estabelecido no concurso e ter sido abandonado. --------------------------  

Sabemos todos que a resolução de tal conflito judicial, demorará muito tempo e 

também tem fim incerto, porque depois não sabemos qual será a avaliação do 

tribunal, que pode ter em conta outros fatores. Todos temos experiência de 

situações em que há condenações que achamos injustas para o nosso lado. E 
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isso acontecerá num tempo relativamente curto. E depois há o segundo 

problema. É que, entretanto, torna-se mais difícil completar a obra. Porque, 

para rescindir o contrato por uma via mais litigiosa, é muito mais difícil. E isso 

também é interesse público. É que o interesse público não se mede só por 

valores financeiros, que são importantíssimos, mas isso também interesse 

público. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

De qualquer forma, queria dizer ao senhor Vereador André Ventura, que nós, 

do nosso lado, já temos pronto um troço da obra. Foi paga uma parte, mas não 

foi paga a totalidade do contrato, como é obvio. Foi paga, à medida em que foi 

sendo construída e executada. Portanto, essa intervenção já está executada e 

pode ser apropriada pelos Municípios.  ------------------------------------------------------  

Dizer, ainda, que o que nos pareceu ser a melhor solução, foi encontrar um 

valor financeiro, que possa ser aceite pelos SIMAR. Daí a reflexão que o 

Diretor Delegado dos SIMAR aqui fez, de que o valor por metro linear, ficava, 

mais ou menos, “a meio caminho”, entre o que era o valor base proposto no 

concurso e aquilo que foi apresentado na Proposta deste concorrente, mas por 

outro lado, que fosse um valor que seja aceitável. ---------------------------------------  

O que o senhor Vereador está a propor, é que não haja revogação do contrato 

por mútuo acordo. Ou, então, que se defina um valor, que não sabemos qual é, 

mas talvez nos possa vir a dizer, em que podemos ter a convicção que não vai 

ser aceite pela outra parte e, aí, vamos dar ao mesmo. Então, vale mais não 

avançarmos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, todos estamos de 

acordo, que a via judicial, é uma via mais morosa. Mas não é isso que estamos 

a propor aqui. O que nós, primeiro, queremos perceber, é quanto é que se 

gastou totalmente e verdadeiramente. Queremos saber, também, qual é a 

perspetiva do que viremos a gastar, para, de harmonia com isso, pedirmos um 

valor que nos pareça adequado. ---------------------------------------------------------------  

Porque quem incumpriu não fomos nós. Foram eles. E, no fundo, estamos a 

deixar que eles fiquem completamente impunes. Deram a caução, mas ela já 

estava prevista, e saem disto completamente de fora. ----------------------------------  
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Portanto, o que nós achamos, é que deve ser feita uma nova Proposta de 

revogação por mútuo acordo, aliás, no parecer que agora nos foi 

disponibilizado, fala-se de uma revogação por mútuo acordo, sem qualquer 

indemnização. Mas eu pergunto: quando há incumprimento, não deve de haver 

indemnização? Não é essa a regra básica do direito? Quando há 

incumprimento, haver indemnização? --------------------------------------------------------  

Na verdade, quando lemos este parecer, é-nos dito que esta é uma revogação 

por mútuo acordo, sem que qualquer das partes tenha direito a qualquer 

indemnização. Mas afinal quem é que falhou? --------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Não é isso que diz a Proposta, senhor 

Vereador. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Estou a falar com base no parecer 

que foi distribuído. ---------------------------------------------------------------------------------  

E o parecer, no terceiro parágrafo, diz: “(…) Conforme se referiu supra, o 

empreiteiro propõe a extinção do contrato de empreitada através da sua 

revogação, por acordo das partes e sem que qualquer delas tenha direito a 

qualquer indemnização, posição essa com a qual o senhor CDF parece 

concordar. (…)”.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Nós pedimos-lhe a caução. Mas, então, quer dizer, um não quer pagar nada. 

Nós não pedimos indemnização nenhuma, pedimos a caução. Isto não é de 

quem cumpriu e de quem não incumpriu. ---------------------------------------------------  

E das duas uma, senhor Presidente, ou nós temos receio da avaliação que 

possa ser feita do ponto de vista da operacionalização técnica e, por isso, é 

que o senhor diz que o Tribunal pode dizer de maneira diferente, claro que 

pode, mas se estamos assim tão seguros, claro que pode, mas nós 

acreditamos nos tribunais e achamos que fazem juízos ponderados. --------------  

De qualquer forma, queria deixar isto aqui claro. Ninguém quer ir para a via 

judicial. Queremos é olhar para o quadro financeiro que temos e para a 

expectativa financeira que venhamos a ter, e fazer um novo acordo de 

revogação, que, eventualmente, tenha um valor mais alto e que possa, ainda, 

estar dentro da expectativa do empreiteiro. ------------------------------------------------  
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É isso que nós queremos. Ele pode não aceitar. Mas, pelo menos, íamos para 

uma Proposta digna. Que dignifique o Município. E esta não dignifica o 

Município. Por isso, solicito ao senhor Presidente, e para que se evitem vias 

mais difíceis, que possa haver uma reformulação da revogação por mútuo 

acordo, também com mais informação financeira por parte da Câmara, para se 

poder fazer uma Proposta mais consentânea, com aquilo que nos parece ser o 

prejuízo que o Município teve neste caso. --------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, mas a Proposta que 

vem, é aquela que, do ponto de vista da análise dos serviços, corresponde ao 

atingir deste objetivo da revogação por mútuo acordo. ----------------------------------  

O que o senhor Vereador está a dizer, no fundo, é outra coisa. É que não está 

de acordo com a revogação por mútuo acordo. E é uma posição totalmente 

legítima. Podemos ter uma opinião diferente e isso é totalmente legítimo. Mas a 

Proposta que aqui vem, fundamentada pelos serviços, vai no sentido de este 

ser o valor equilibrado, entre a espectativa de ser aceite, que, naturalmente, 

não está aqui consolidada e um valor financeiro, que, de acordo com os valores 

propostos a concurso e apresentados na Proposta, seja aceitável, do ponto de 

vista financeiro, pelos SIMAR. Não é uma caução. É um valor intermédio entre 

os dois preços. A caução não é esse valor. ------------------------------------------------  

Senhor Vereador, até podemos falar aqui, se deveria ser um valor de cinquenta 

mil, cem mil, duzentos mil, mas não teremos outra fundamentação técnica da 

parte dos SIMAR, diferente desta. Portanto, a ser adiado, é um adiamento para 

lado nenhum. Por isso, o que propunha, era que não fizéssemos esse 

adiamento, que votássemos esta Proposta, e depois veríamos se ela era aceite 

ou não, por parte do outro contraente. -------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, desculpe, mas a 

proposta de Deliberação número trezentos e cinco, de dois mil e dezoito, na 

parte deliberativa, diz o seguinte: “(…) Tenho a honra de propor: Que a Câmara 

Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea f) da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, delibere: Aprovar a proposta do Conselho de 

Administração dos SIMAR n.º 242/2018, de 8 de junho, de revogação, por 
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mútuo acordo, do Contrato de Empreitada de Substituição da Conduta 

Elevatória Amoreira/Z.B./Caneças (Z.B.), celebrado com a Empresa Mafrágua, 

Lda., condicionada ao pagamento por esta aos SIMAR de uma contrapartida 

financeira no montante correspondente ao valor da caução (…)”. -------------------  

Mas ó senhor Presidente, estamos a brincar ou estamos a falar a sério? Mas 

agora está-me a dizer que é outro valor? Nós só sabemos o que diz aqui. Não 

somos mágicos. Diz aqui que é o valor da caução, que estaria constituído com 

a finalização do contrato. ------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, não vejo outra solução que não o adiamento, para termos 

uma melhor Proposta para uma próxima reunião. ----------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, mas eu não vou dar 

instruções aos SIMAR, para concluírem um valor diferente do que concluíram 

na sua análise técnica, porque o senhor André Ventura acha que o valor está 

errado. Não vou fazer essa proposta aos SIMAR. ----------------------------------------  

Portanto, senhor Vereador, estamos aqui a adiar para uma solução que será a 

mesma. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, peço desculpa, e eu até tenho muita atenção às suas 

intervenções, mas não tenho como dizer aos SIMAR para concluírem outro 

valor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, a avaliação tem a ver com o que está feito e com o que foi 

pago e com aquilo que é o ressarcimento entre uma coisa e outra. Portanto, 

propunha que votássemos, porque não vejo que possamos ter outra Proposta 

nesta matéria. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, não vamos 

fugir à nossa tendência de voto relativamente a esta matéria. No entanto, hoje, 

na presença do senhor Diretor Delegado dos SIMAR, houve aqui algumas 

informações que não constam no processo. -----------------------------------------------  

Inclusive, o senhor Presidente avançou com algumas questões, que nos 

parecem merecer alguma atenção. E gostaríamos de decidir com todos os 

dados na mesa, que, certamente, estarão na posse dos SIMAR. --------------------  



 

 
 
 

                                                                                                                                            
90/129 

 
 
                                                                                                                                      18ª Reunião Ordinária - 2018-07-04 

 
 
 

Há pouco fizemos referência a essa situação. Trata-se da necessidade de 

saber, efetivamente, do que é que está feito e quanto é que já foi pago pelos 

SIMAR. Penso que é importante essa questão. -------------------------------------------  

Outra questão, é, também, saber, o que é que falta fazer e quais são os 

encargos daí resultantes. ------------------------------------------------------------------------  

Também no parecer que foi distribuído, a jurista é cautelosa dizendo que o 

senhor Chefe de Divisão Financeira, parece concordar. Mas isso não é nada. 

Efetivamente, eu posso parecer concordar, mas no final, apesar da caução não 

ser assim um valor tão significativo, não deixa de poder ter outra ideia. Até 

porque ele está a utilizar um instrumento que é aquele que mais lhe convém. 

Que é o revogar. Porque a jurista também diz “não resolver ou rescindir o 

contrato”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Julgo que era importante estarmos na posse destas informações, que nos 

permitissem ajuizar, se, efetivamente, o Município foi lesado. Primeira questão. 

E se esta caução a exigir à entidade adjudicada, é o suficiente para colher a 

responsabilidade que ele deixou de cumprir. -----------------------------------------------  

Há pouco fizemos referência a essa situação. Trata-se da necessidade de 

saber, efetivamente, do que é que está feito e quanto é que já foi pago pelos 

SIMAR. Penso que é importante essa questão. -------------------------------------------  

Outra questão, é, também, saber, o que é que falta fazer e quais são os 

encargos daí resultantes. ------------------------------------------------------------------------  

Também no parecer que foi distribuído, a jurista é cautelosa dizendo que o 

senhor Chefe de Divisão Financeira, parece concordar. Mas isso não é nada. 

Efetivamente, eu posso parecer concordar, mas no final, apesar da caução não 

ser assim um valor tão significativo, não deixa de poder ter outra ideia. Até 

porque ele está a utilizar um instrumento que é aquele que mais lhe convém. 

Que é o revogar. Porque a jurista também diz “não resolver ou rescindir o 

contrato”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Julgo que era importante estarmos na posse destas informações, que nos 

permitissem ajuizar, se, efetivamente, o Município foi lesado. Primeira questão. 

E se esta caução a exigir à entidade adjudicada, é o suficiente para colher a 

responsabilidade que ele deixou de cumprir. -----------------------------------------------  
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O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, vamos lá a ver se 

concretizamos. É porque adiar, em função da necessidade de uma informação 

vaga, é adiar para nada. Na intervenção que o senhor Vereador António 

Marcelino acabou de proferir, concretizou alguma coisa, que é, o que é que já 

foi pago, qual era a totalidade da obra e o que é que falta fazer. Muito bem. 

Isso podemos concretizar melhor. Agora, não me posso comprometer com uma 

avaliação dos SIMAR, diferente daquela que aqui nos apresentaram. Não 

posso! -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, se a expectativa é uma nova Proposta com um valor diferente, tenho 

muita dificuldade em assumir esse compromisso, porque tenho que fazer fé da 

avaliação que foi feita, tecnicamente, para vir esta Proposta. -------------------------  

Outra coisa é o que agora foi pedido que poderemos sistematizar melhor. De 

facto, a informação está dispersa e pode ser melhor sistematizada. Isso, sim, 

podemos fazer. É uma questão concreta. Mas é a única “coisa” concreta que 

aqui está pedida neste momento. -------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª RITA LEÃO: Senhor Presidente, as palavras que ouvi da 

bancada do Partido Social Democrata, vão, exatamente, ao encontro, do que o 

senhor Vereador António Marcelino disse. Ou seja, não duvidamos dos 

serviços, nem do valor a que se chegou. Mas, de facto, no meio da discussão, 

geraram-se aqui, algumas dúvidas. E nós para votarmos, independentemente, 

se outro Órgão votou ou não, somos nós que estamos aqui a votar nesta 

Câmara Municipal, portanto, o facto de terem votado noutro Órgão e noutra 

Câmara Municipal, não invalida que o nosso voto seja diferente.  -------------------  

Mas aqui o que se pretende, não querendo ir para uma via judicial, é se 

podemos ter ou não, acesso à informação que foi aqui mencionada hoje, mas 

que não nos chegou. Portanto, se essa informação pode chegar até nós. Julgo 

que nos é permitida essa observação. -------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito bem. Iremos, então, reunir essa 

informação para a próxima reunião de Câmara, para procurar responder aos 

pedidos que aqui foram feitos. -----------------------------------------------------------------  
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--- A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO MANTÉM-SE AGENDADA, A FIM DE 

SER ANALISADA EM PRÓXIMA REUNIÃO DE CÂMARA. ---------------------------  

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

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

 PONTO TREZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 306/2018- SUBSCRITA 

PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O ACORDO DE 

COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E A 

FACULDADE DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE DE LISBOA ----------------  

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

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

A. Ao Município de Loures incumbem, entre outras, atribuições e competências 

no domínio da educação e cultura, nomeadamente, no que concerne ao 

apoio a atividades com interesse para a população;  --------------------------------  

B. A Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, entidade educativa 

de reconhecido mérito e o Município de Loures, consideram desejável 

formalizar uma articulação estruturada, que permita explorar as 

competências e experiências mútuas, facilitando desta forma a potenciação 

de recursos para a realização de projetos, no âmbito dos cursos lecionados 

na instituição, que possam contribuir para o desenvolvimento e divulgação 

das Artes Plásticas no Concelho de Loures. --------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da al. u) do nº 1 do artigo 33º do 

anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar a 

minuta de acordo de colaboração a estabelecer com a Faculdade de Belas 

Artes da Universidade de Lisboa, revogando a aprovada na 65º reunião 

ordinária do executivo municipal, em 25/05/2016. ----------------------------------------  

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

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

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

--------------------------------“ACORDO DE COLABORAÇÃO ------------------------------   

-----------------------------ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES ----------------------------   

-----E A FACULDADE DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE DE LISBOA -----  

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

O Município de Loures desenvolve reconhecida atividade no âmbito cultural e 

socioeducativo, nomeadamente, na área da salvaguarda e divulgação do 

património concelhio; -----------------------------------------------------------------------------  

A Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL) é uma 

instituição de ensino público universitário, de reconhecido mérito, dedicada ao 

ensino artístico. -------------------------------------------------------------------------------------  

Entre ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Município de Loures, adiante designado por primeiro outorgante, com sede 

na Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, pessoa coletiva nº 501294996, aqui 

representado por Bernardino Soares, na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal de Loures.  -----------------------------------------------------------------------------  

e --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, adiante designada por 

segundo outorgante, com sede no Largo da Academia Nacional de Belas-Artes, 

nº 2, 1249-058 Lisboa, pessoa coletiva nº 504035541, aqui representada por 

Victor Manuel Guerra dos Reis, na qualidade de Presidente da respetiva 

Faculdade. -------------------------------------------------------------------------------------------  

É celebrado o presente acordo de colaboração, que se rege pelas seguintes 

cláusulas: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------CLÁUSULA PRIMEIRA ------------------------------------  

----------------------------------------------(Âmbito) ------------------------------------------------  

O presente acordo estabelece as bases de colaboração para a realização de 

projetos no âmbito dos diversos cursos lecionados pela Faculdade de Belas 

Artes da Universidade de Lisboa, que possam contribuir para o 

desenvolvimento e divulgação das Artes Plásticas no Concelho de Loures. ------  

-------------------------------------CLÁUSULA SEGUNDA -------------------------------------  

-----------------------------------------(Objetivos gerais) -----------------------------------------  

A colaboração entre os dois outorgantes tem como objetivos gerais: ---------------  

1. Desenvolvimento de investigação relacionada com as Artes Plásticas em 

interligação com aquela que é a realidade do Município de Loures; -------------  

2. Estabelecimento de mecanismos de cooperação que tornem possível a 

realização de projetos de interesse para ambas as partes; ------------------------  
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3. Desenvolvimento nos alunos de uma cultura de cooperação e de 

responsabilidade, aberta à partilha de conhecimento, e à melhoria contínua; 

4. Promoção de oportunidades de estágio a alunos da FBAUL. ----------------------  

------------------------------------CLÁUSULA TERCEIRA--------------------------------------  

-------------------------------------(Objetivos específicos) --------------------------------------  

1- A colaboração proposta será desenvolvida de acordo com as possibilidades 

de cada instituição e efetuada através da: ----------------------------------------------  

a) Realização de programas de investigação; ------------------------------------------  

b) Realização de estágios de alunos da FBAUL; --------------------------------------  

c) Colaboração na execução de projetos específicos; -------------------------------  

d) Realização de exposições para apresentação de projetos desenvolvidos 

pelos alunos no âmbito do seu curso. -------------------------------------------------  

2- As partes estabelecem que cada projeto/ação específica a desenvolver será 

definido e detalhado, no que respeita aos objetivos, encargos, mecanismos e 

prazos, através de documentos complementares que farão parte deste 

acordo sob a forma de adenda. ------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------CLÁUSULA QUARTA -----------------------------------  

-------------------------------(Obrigações do primeiro outorgante) --------------------------  

1- Disponibilizar o apoio logístico e material possível para o cumprimento dos 

projetos a desenvolver; -----------------------------------------------------------------------  

2- Permitir o acesso à informação que se encontre em seu poder que seja 

considerada necessária, por ambas as partes, como de suma importância 

para o cumprimento dos projetos propostos; -------------------------------------------  

3- Promover os projetos a desenvolver através dos meios e nos órgãos de 

comunicação que considere adequados para o efeito. ------------------------------  

----------------------------------------CLÁUSULA QUINTA -------------------------------------  

-----------------------------(Obrigações do segundo outorgante) ---------------------------  

1- Divulgação do presente acordo junto dos seus alunos, investigadores e 

professores; --------------------------------------------------------------------------------------  

2- Divulgação dos projetos e ações desenvolvidas, no âmbito do presente 

acordo, nos meios considerados habituais para promoção das atividades 

realizadas pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. ---------  

--------------------------------------CLÁUSULA SEXTA -----------------------------------------  
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--------------------------------(Divulgação de resultados) --------------------------------------  

A utilização e divulgação dos resultados obtidos nos projetos em 

desenvolvimento, ou a desenvolver, serão feitas com o conhecimento e 

consentimento de ambos os outorgantes, devendo constar, em todo o material 

produzido ou nas ações realizadas, a referência à parceria estabelecida no 

presente acordo. -----------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------CLÁUSULA SÉTIMA -----------------------------------------  

-----------------------(Direitos de Propriedade, de Autor e Conexos) --------------------  

1- Os direitos intelectuais e patrimoniais dos trabalhos efetuados pelas equipas 

de estudantes e docentes, no âmbito deste acordo de colaboração 

pertencem exclusivamente aos seus autores; ------------------------------------------  

2- O Município de Loures e a FBAUL respeitarão os direitos de propriedade, de 

autor e conexos, constantes da legislação em vigor. ---------------------------------  

---------------------------------------CLÁUSULA OITAVA ---------------------------------------  

----------------------------------------(Gestão do Acordo) ---------------------------------------  

A gestão do acordo será assegurada por um representante nomeado por cada 

uma das instituições que terá como missão ser o interlocutor privilegiado para 

as relações entre as mesmas. ------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------CLÁUSULA NONA ---------------------------------------  

----------------------------------------------(Vigência) ----------------------------------------------  

O presente acordo vigora pelo período de três anos, com início na data da sua 

outorga, sendo renovado automaticamente por idênticos períodos, salvo 

denúncia expressa por qualquer das partes, 30 dias antes do termo inicial ou 

de qualquer das renovações. -------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------CLÁUSULA DÉCIMA --------------------------------------  

--------------------------------(Revogação e Incumprimento) ---------------------------------  

1- O presente acordo de colaboração poderá, a qualquer tempo, ser revogado 

por acordo entre as partes; ------------------------------------------------------------------  

2- No incumprimento de qualquer uma das cláusulas, deve a parte não faltosa 

oficiar a outra, no prazo de 30 dias, para que esta proceda às devidas 

correções com vista a sanar o incumprimento; ----------------------------------------  
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3- Caso o incumprimento ou vício não seja sanado no prazo referido no número 

anterior, pode a parte não faltosa rescindir de imediato o acordado, por carta 

registada com aviso de receção; -----------------------------------------------------------  

4- A revogação ou denúncia do presente acordo não obriga qualquer das 

partes a indemnizar a outra, sendo que, em caso algum, pode a colaboração 

cessar interrompendo ações ou projetos a decorrer. ---------------------------------  

--------------------------------CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ------------------------------  

--------------------------------------------(Cooperação) -------------------------------------------  

1- As partes cooperarão de acordo com os princípios de boa-fé e respeito 

mútuo, promovendo a eficácia da execução deste acordo de colaboração; ---  

2-    Por acordo das partes, pode haver lugar à revisão das cláusulas, devendo 

estas ser reduzidas a escrito sob a forma de aditamento; --------------------------  

3- Conforme a natureza e a extensão dos seus efeitos, os casos omissos no 

presente acordo serão resolvidos por decisão conjunta das partes, com 

respeito pelos princípios gerais de direito e pelas regras legais vigentes em 

matéria de contratos. --------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -----------------------------  

----------------------------------------(Disposições finais) ---------------------------------------  

1- O presente acordo não contempla qualquer remuneração ao aluno nem 

representa a garantia de um posto de trabalho subsequente; ---------------------  

2- Os outorgantes obrigam-se a não comercializar ou utilizar os elementos 

fornecidos ao abrigo deste acordo de colaboração, a não ser em trabalhos 

desenvolvidos pelos próprios ou em regime de colaboração, referenciando 

sempre a proveniência dos mesmos. -----------------------------------------------------  

Este acordo de colaboração está elaborado em dois exemplares, compostos 

por cinco páginas cada, com os versos em branco, devidamente rubricado, 

assinado e selado pelos respetivos representantes das signatárias, destinando-

se um exemplar a cada uma delas. -----------------------------------------------------------  

(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, as observações que vou 

fazer a este protocolo, inserem-se nas observações que tenho feito, quase na 

maioria dos protocolos que cá vêm. ----------------------------------------------------------  

Este protocolo tem como objetivos específicos, objetivos gerais. A realidade é 

esta. Ou seja, na sua cláusula terceira, nos “objetivos específicos”, na alínea a) 

diz “(…) Realização de programas de investigação (…)”. Muito bem. Mas 

devem de ser quantificados, em que áreas, como, quanto. Objetivamente, o 

que é que estamos a fazer. ---------------------------------------------------------------------  

Na alínea b) diz “(…) Realização de estágios com alunos da FBAUL (…)”. 

Muito bem. Mas estamos disponíveis para quantos estágios e para quantos 

programas? Quantificar. Porque, se não, não chega a ser objetivo e podiam 

estar, muito bem, nos objetivos gerais. ------------------------------------------------------  

Na alínea d) diz “(…) Realização de exposições para apresentação de projetos 

desenvolvidos pelos alunos no âmbito do seu curso. (…)”. Também muito bem. 

Mas quantas, onde, que tipo de exposições? Porque, de facto, é sempre 

agradável apresentar este tipo de protocolos, mas se os protocolos e o objeto 

dos mesmos forem inócuos, o que estamos aqui a apresentar, é um conjunto 

de linhas gerais e de diretrizes que, facilmente, podiam ser apresentados sem 

protocolo, porque não obriga, quase nada, a ninguém. ---------------------------------  

Senhor Presidente, eu compreendo a bondade do protocolo. Compreendo, até, 

a necessidade de termos este “input” até de artes e cultura, dentro do 

Município. Compreendo tudo isso. Acho é que a nível de objetivos, nós 

devíamos de ser sempre muito mais exigentes e muito mais específicos no que 

estamos a pedir. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, já tivemos uma 

discussão deste tipo, na última reunião, sobre um outro protocolo, também com 

uma instituição de ensino superior, embora este tenha um pouco mais de 

concretização.  --------------------------------------------------------------------------------------  
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Trata-se de um acordo de princípio, de um “protocolo chapéu”, que estas 

instituições desejam ter sempre. Porque, depois, as colaborações são 

elencadas em projetos do dia a dia, que neste momento não é possível definir 

e em que medida serão. Naturalmente, acho ser útil haver informação sobre 

essa matéria, mas também é verdade, que para desenvolvermos algumas 

atividades em conjunto, não precisaríamos deste protocolo. No entanto, há esta 

vontade por parte das instituições, da sua colaboração com a Câmara ser 

suportada por um “protocolo chapéu”, num acordo de princípio deste tipo. E 

nós achamos que não seria útil inviabilizar a colaboração que já se vai fazendo, 

rejeitando este tipo de acordo, que também não está mal para o Município. Mas 

registo as questões que foram colocadas. --------------------------------------------------  

Depois, a sua concretização será em projetos e instrumentos concretos que 

serão estabelecidos dentro deste “protocolo chapéu”. É isto que tenho para 

dizer sobre esta matéria, que não é muito diferente daquilo que foi dito num 

protocolo anterior, penso que, com a Universidade Lusófona. ------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO CATORZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 307/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O 

PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA À ASSOCIAÇÃO 

PARA O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E PATRIMONIAL DAS LINHAS 

DE TORRES VEDRAS ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O apelo contínuo à agregação de vontades e a necessidade de cooperação 

entre as autarquias com património histórico militar ligado às Linhas de 

Torres, deu origem, em 2007, à PILT - Plataforma Intermunicipal para as 

Linhas de Torres, com o objetivo de desenvolver a Rota Histórica das Linhas 

de Torres;  ----------------------------------------------------------------------------------------  
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B. Em 2017, a constituição da Rota Histórica das Linhas de Torres - 

Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das Linhas de 

Torres Vedras, visa a continuidade e o desenvolvimento do trabalho já 

realizado pela PILT, na concretização do interesse específico de cada 

município fundador/participante; -----------------------------------------------------------  

C. A participação do Município de Loures na Rota Histórica das Linhas de 

Torres - Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das 

Linhas de Torres Vedras foi deliberada na 42ª reunião ordinária da Câmara 

Municipal realizada em 24/06/2015 e na 4ª sessão ordinária da Assembleia 

Municipal realizada em 3/09/2015 tendo por objetivos, a criação de uma rota 

turística de excelência, em articulação com outras valências culturais, 

patrimoniais, ambientais, gastronómicas, desportivas e museológicas; --------  

D. No âmbito da referida associação e nos termos da alínea n) do artigo 19º 

dos seus estatutos deliberou esta em 2018, em reunião da sua Assembleia 

Geral em 16-03-2018, a aprovação da contribuição extraordinária no valor de 

2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros). ------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da alínea d) do artigo 9º 

e do nº 2 do artigo 25º dos Estatutos da Rota Histórica das Linhas de Torres - 

Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das Linhas de 

Torres Vedras aprovar o pagamento da contribuição extraordinária no valor de 

2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros) a que acresce o valor de 1.500,00€ (mil 

e quinhentos euros) para a quota anual 2018, nos termos da informação 

registada sob o nº E/47325/2018 e seus anexos. -----------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, queria 

enaltecer a criação desta Associação, que já tem dois anos de existência, e 
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que agrega seis concelhos que fazem parte da Rota Histórica das Linhas de 

Torres. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

No entanto, tínhamos duas questões para colocar. Uma, mais de natureza 

jurídica, é se a fundamentação que está apresentada na Proposta, para a 

realização do protocolo, tem que recorrer à Lei setenta e cinco, de dois mil e 

treze? --------------------------------------------------------------------------------------------------  

A outra questão, prende-se com a justificação desta comparticipação 

extraordinária. Do conhecimento que tivemos do processo, este ano, cada 

Município, participa com quatro mil euros. Mil e quinhentos da quota, mais os 

dois mil e quinhentos extraordinários. Prevê-se que para dois mil e dezanove, 

suba para cinco mil euros. Por isso, gostava de saber, qual é a fundamentação 

para este volume de verbas, de uma forma tão repentina? Qual o motivo que o 

justifica? ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, a reflexão dos 

Municípios agregados na Rota das Linhas de Torres, tem sido a de que esta 

Associação, vá sendo dotada de capacidade para desenvolver o seu trabalho, 

enquanto Rota, e não, estar dependente, do “input” de cada Município, em 

cada momento. -------------------------------------------------------------------------------------  

Dizer, também, que tem sido definido, que isso implicaria uma contribuição 

financeira maior da parte dos Municípios, para garantir alguma verba, que 

permitisse à Rota, enquanto tal, desenvolver as suas atividades e não apenas 

estar dependente, da necessidade de, para cada uma das despesas, como, por 

exemplo, da elaboração de uma exposição ou outra coisa qualquer, ter que ser 

repartida pelas várias Câmaras e cada uma pagar um montante.  ------------------  

Portanto, com um fundo próprio, que é, aliás, limitado, como se vê, o 

funcionamento da Associação e o desenvolvimento das suas atividades, ficará 

mais agilizado, não ficando completamente dependente de cada processo ter 

que esperar pela sua aprovação nas seis Câmaras Municipais, o que é sempre 

um processo moroso. -----------------------------------------------------------------------------  

É essa a razão que penso que corresponde, também, a um desenvolvimento 

da atividade da Rota das Linhas de Torres, depois de um processo bastante 

complexo, junto do Tribunal de Contas e de estabilização desta Associação, 
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como uma Associação juridicamente validada e constituída, e que agora está 

em condições de começar a desenvolver o seu trabalho, de uma forma mais 

autónoma e abrangente.  ------------------------------------------------------------------------  

É para isso, que se chegou à conclusão, por consenso entre todos os 

Municípios, que a referida Associação deveria de ser dotada de uma verba, 

através de uma quota, e, neste caso, de uma contribuição extraordinária, num 

valor superior àquele que tem sido dado, mas, apesar de tudo, bastante 

limitado e sem grande significado para o nosso orçamento. ---------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, de quem é a 

responsabilidade pela preservação das áreas abrangentes dos Fortes? Será 

que essa questão tem a ver com a Associação, ou é a Câmara Municipal que 

se responsabiliza pelos Fortes que estão na área do Município? --------------------  

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

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

duas questões que gostaria de colocar. A primeira, e depois de ouvir o senhor 

Presidente, percebemos um pouco da razão da contribuição extraordinária. No 

entanto, na fundamentação, não se percebe o porquê de ser extraordinária. Ou 

seja, não se compreende o motivo da decisão nem o fundamento para haver 

uma contribuição extraordinária. ---------------------------------------------------------------  

Depois, na Proposta que é apresentada, diz-se que o novo Regulamento vem 

em anexo. Mas depois não vem. Ou seja, não colocaram o anexo no qual 

poderíamos encontrar o “tal” fundamento da contribuição extraordinária. ---------  

Mais, no considerando “D.” da Proposta, há um enquadramento, no qual, os 

Estatutos preveem uma contribuição extraordinária, apesar de não 

determinarem o valor da mesma. Por isso, solicitávamos o adiamento deste 

ponto, até termos o anexo. Obviamente, queremos viabilizar esta Proposta, 

mas, primeiro, queremos ter a documentação que a Proposta indica que tem, 

mas que, efetivamente, não tem. --------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, eu penso que a única 

questão que vem referida em anexo, é na parte final propositiva. É a isso que 

se está a referir? -----------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Senhor Presidente, a Minuta da Ata 

da Assembleia Geral, refere o seguinte: “(…) A direção na sua reunião de 01 

de março de 2018 aprovou a alteração do valor da quota anual dos sócios 

fundadores para o ano de dois mil e dezanove para o valor de 5.000 € (cinco 

mil euros), sendo o valor das quotas anuais definidos pelo regulamento Interno, 

foi necessário proceder à alteração desse documento, conforme nova versão 

do documento em anexo. (…)”. E isso não está aqui. -----------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, não está em anexo 

porque se reproduziu, apenas, a ata, na parte que tinha a ver com a Proposta. -  

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

O VEREADOR, SR. ANDRÉ VENTURA: Mas é o fundamento, senhor 

Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Tudo bem senhor Vereador. Iremos reunir 

o Regulamento da Rota, que é referido na ata, que vem em anexo à 

informação, que, por sua vez, vem em anexo à Proposta para a reunião de 

Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Muito bem. Assim faremos. ---------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, não esteja a falar 

dessa forma connosco, porque na Assembleia Geral da Associação, foi 

apresentado o Plano de Ação e a alteração ao regulamento.  ------------------------  

Se não nos é apresentada a alteração, nós temos que votar com a 

fundamentação que é apresentada. Mas se não é apresentada a 

fundamentação, como é que nós votamos? ------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, do meu ponto de vista, a 

fundamentação está apresentada na documentação que foi distribuída. No 

entanto, os senhores Vereadores pretendem, ainda, ter acesso ao anexo que é 

referido na Ata da Assembleia Geral. Portanto, vamos diligenciar nesse 

sentido. Se não for hoje, será na próxima reunião. ---------------------------------------  
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O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, gostava de 

fazer uma recomendação relativamente às atas da Associação. É que as 

referidas atas, na nossa opinião, vêm muito incompletas, nomeadamente, o 

sentido de voto, que não vem mencionado e que nos poderia ajudar a entender 

melhor o que estamos a fazer. -----------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito bem senhor Vereador, assim 

transmitiremos à Associação. ------------------------------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DA SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ---------------------------------  

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

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

 PONTO QUINZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 308/2018- SUBSCRITA 

PELA SRA. VEREADORA MARIA EUGÉNIA COELHO, PARA APROVAR: - O 

RELATÓRIO FINAL E A ADJUDICAÇÃO; - O PROJETO DE MINUTA DO 

CONTRATO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE LOURES, PARA O ANO LETIVO DE 

2018-2019 --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

concurso público, em conformidade com o previsto nos artigos 16.º, n.º 1, 

alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a) e 474.º, n.º 3, alínea c), todos do 

Código dos Contratos Públicos, concurso desenvolvido sob o número de 

processo 47136/DCA/2018, com vista à celebração de contratos de aquisição 

de serviços de transporte escolar, para o Município de Loures, por lotes, 

válidos para o ano letivo de 2018-2019; -----------------------------------------------------  

B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação de propostas, o júri do 

procedimento elaborou o Relatório Preliminar com análise, avaliação e 

ordenação das propostas apresentadas pelos concorrentes, tendo-o submetido 

a audiência prévia com concessão de prazo que também já decorreu, e sem 
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que fossem apresentadas quaisquer observações por parte dos concorrentes 

nesse âmbito; ---------------------------------------------------------------------------------------  

C. Entretanto, o júri elaborou o Relatório Final que se anexa, e que cabe 

submeter à Câmara Municipal de Loures com vista à aprovação do mesmo;  ---  

D. O teor do Relatório Final, dá nota, em síntese, da proposta de adjudicação 

dos lotes 1 a 13 à mesma entidade, a Barraqueiro Transportes, S.A., única 

entidade com proposta admitida em cada um dos lotes; --------------------------------  

E. O preço base global do procedimento decorrente da soma dos preços base 

de cada um dos 13 lotes sujeitos a concurso era de €764.100,00 (setecentos e 

sessenta e quatro mil e cem euros) e que o preço contratual global do 

procedimento decorrente da soma dos preços contratuais de cada um dos 13 

lotes sujeitos a concurso é de €724.500,00 (setecentos e vinte e quatro mil e 

quinhentos euros), constata-se uma redução na despesa prevista ser realizada 

no montante de €39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos euros); ------------------  

F. Adjudicada que seja a proposta da referida concorrente Barraqueiro 

Transportes, S.A., em cada um dos lotes 1 a 13 do procedimento, se mostra 

necessária a aprovação, por parte da Câmara Municipal, do projeto de minuta 

do contrato a celebrar, que se anexa; --------------------------------------------------------  

G. Ao abrigo do disposto no artigo 18.º, alínea b) do Regulamento de Taxas do 

Município de Loures é devida taxa pela redução do contrato a escrito. ------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do disposto na alínea dd), do 

número 1, do artigo 33.º, do anexo I, da Lei 75/2013 de 12/09, nos artigos73.º, 

76.º, 98.º, e números 3 e 4 do artigo 148.º, todos do Código dos Contratos 

Públicos (na sua versão atualizada), bem como do disposto no artigo 18.º, 

alínea b) do Regulamento de Taxas do Município de Loures, aprovar:  ------------  

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

de processo 47136/DCA/2018, com vista à celebração de contratos de 

aquisição de serviços de transporte escolar, para o Município de Loures, por 

lotes, em número de 13, válidos para o ano letivo de 2018-2019. -------------------  

2- E, conforme decorre do dito relatório, as inerentes adjudicações às 

propostas apresentadas pela concorrente Barraqueiro Transportes, S.A., em 
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cada um dos lotes 1 a 13, e pelos preços contratuais, por lote, conforme se 

seguem: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

. Lote 1 - €70.560,00 (setenta mil e quinhentos e sessenta euros); ------------------  

. Lote 2 - €105.840,00 (cento e cinco mil e oitocentos e quarenta euros); ---------  

. Lote 3 - €12.600,00 (doze mil e seiscentos euros); -------------------------------------  

. Lote 4 - €70.560,00 (setenta mil e quinhentos e sessenta euros); ------------------  

. Lote 5 - €32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos euros); -------------------------  

. Lote 6 - €12.600,00 (doze mil e seiscentos euros); -------------------------------------  

. Lote 7 - €121.500,00 (cento e vinte e um mil e quinhentos euros); -----------------  

. Lote 8 - €105.840,00 (cento e cinco mil e oitocentos e quarenta euros); ---------  

. Lote 9 - €32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos euros); -------------------------  

. Lote 10 - €35.280,00 (trinta e cinco mil e duzentos e oitenta euros); --------------  

. Lote 11 - €60.120,00 (sessenta mil e cento e vinte euros); ---------------------------  

. Lote 12 - €32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos euros); -----------------------  

. Lote 13 - €32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos euros).  ------------------------  

Aos preços contratuais de cada um dos lotes que se propõe sejam adjudicados 

acresce o IVA à taxa legalmente devida. ----------------------------------------------------  

3- O projeto de minuta do contrato a celebrar entre o Município de Loures e a 

Barraqueiro Transportes, S.A., respeitante aos treze lotes em apreço nesta 

proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

4- A liquidação da taxa devida pela respetiva redução do contrato a escrito, a 

pagar pela Barraqueiro Transportes, S.A. ---------------------------------------------------  

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

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

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

“PROJETO DE MINUTA------------ AQUISIÇÃO ------------------------------------------- 

MUNICÍPIO DE LOURES, pessoa coletiva de direito público número 

501294996, com sede na Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 

electrónico geral@cm-loures.pt e telecópia número 211151709, adiante 

designado por Primeiro Contraente ou Contraente Público, neste ato 

representado por Bernardino José Torrão Soares, que também usa assinar 

Bernardino Soares, Primeiro Outorgante, na qualidade de Presidente da 

Câmara Municipal de Loures; ------------------------------------------------------------------ 
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E -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BARRAQUEIRO TRANSPORTES, S.A., pessoa coletiva número 500151997, 

com sede na Avenida Santos e Castro, C.P. 1769-022 Lisboa, Freguesia do 

Lumiar, Município de Lisboa, endereço eletrónico rodest@rodest.pt e telecópia 

número 217511670, com o capital social de 15.000.000,00 euro, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa – 2ª Secção, adiante designada 

por Segundo Contraente, neste ato representada por …..e…….., Segundos 

Outorgantes, na qualidade de administradores da mencionada sociedade, 

conforme Certidão Permanente do Registo Comercial on line visualizada na 

presente data, através do código de acesso 5252-7603-6635.------------------------

Tendo em conta a deliberação da Câmara Municipal de Loures, tomada na sua 

13.ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de abril de 2018, que aprovou o início 

do procedimento de Concurso Público e respetivas peças do procedimento, 

publicitado no Diário da República, II.ª Série, número 86, de 04 de maio de 

2018, bem como no Jornal Oficial da União Europeia número 2018/S 088-

197714, de 08 de maio de 2018, Informações Complementares e retificativas 

publicitadas no Suplemento do Jornal Oficial da União Europeia número 2018/S 

090-204692, de 12 de maio de 2018, e comprovativo de disponibilização na 

plataforma Vortalnext em 04 de maio de 2018.--------------------------------------------

Tendo, também, em conta a deliberação de adjudicação e de aprovação da 

minuta de contrato, tomada pela Câmara Municipal de Loures na sua …..ª 

Reunião Ordinária, realizada em ……………….., nos termos do disposto no 

artigo 96.º e seguintes, do Código dos Contratos Públicos;---------------------------- 

Acordam em celebrar o presente contrato de Aquisição de Serviços que se 

rege pelas Cláusulas seguintes: --------------------------------------------------------------- 

Cláusula Primeira- 1. O Segundo Contraente obriga-se à Prestação de 

Serviços de Transporte Escolar, para o Ano Letivo de 2018-2019, para diversos 

destinos programados, nos percursos casa/escola, em automóveis ligeiros e 

pesados de passageiros, para um total estimado de 392 alunos, total esse 

distribuído por 13 lotes, segundo as quantidades, que constam no Anexo II – 

Lotes para os Circuitos Especiais de Transporte, do Caderno de Encargos nas 

condições estabelecidas na Proposta do Segundo Contraente, nas cláusulas 

do Caderno de Encargos, bem como os esclarecimentos relativos ao mesmo e 
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demais elementos escritos, patenteados, documentos que, aqui se dão por 

integralmente reproduzidos e que ficarão arquivados, constituindo parte 

integrante do presente contrato, de acordo com o previsto no artigo 96.º do 

Código dos Contratos Públicos. ----------------------------------------------------------------  

2. Os serviços, objeto do contrato, são prestados conforme a localização das 

escolas e localidades abrangidas pelos circuitos dos lotes com a indicação das 

escolas para onde é efetuado o transporte, o número de alunos e o número de 

viaturas a afetar a cada circuito de transporte, identificados no Anexo I – 

Localização das Escolas com Circuito Especial e no Anexo II- Lotes para os 

Circuitos Especiais de Transporte e descrição sucinta do objeto dos Lotes, 

ambos do Caderno de Encargos.-------------------------------------------------------------- 

Cláusula Segunda - 1. Do contrato decorrem para o Segundo Contraente, as 

seguintes obrigações principais: -------------------------------------------------------------- 

a) Obrigação de prestação dos serviços identificados na sua proposta; ----------- 

b) Obrigação de garantia de boa prestação dos serviços; -----------------------------

c) Obrigação de prestação dos serviços adicionais que se venham a manifestar 

necessários por força do aumento dos alunos referidos por lotes, desde que as 

viaturas contratualizadas e usadas comportem na sua lotação tal acréscimo de 

alunos, não havendo, nestas circunstâncias, lugar a qualquer preço/pagamento 

adicional por tal serviço; --------------------------------------------------------------------------  

d) Se houver lugar a factos, não imputáveis ao Contraente Público, que 

impliquem a diminuição dos níveis quantitativos de serviço a prestar, 

designadamente a supressão de percursos/troços previamente existentes, o 

Segundo Contraente fica obrigado a aceitar a correspondente redução dos 

serviços de transporte a prestar, sem que haja lugar a compensações ou 

indemnizações de qualquer natureza.  -------------------------------------------------------  

e) Executar o plano de monitorização e controlo dos serviços de transporte e 

acompanhamento/vigilância apresentado na sua proposta, tendo sempre um 

supervisor permanente, e efetivamente no terreno, para efeitos de controlo e 

fiscalização da prestação de serviços, designadamente, para verificação do 

estado das viaturas, cumprimento de circuitos, cumprimento de horários, 

comportamentos profissionais de condutores e vigilantes; -----------------------------  

f) Dar cumprimento ao plano com procedimentos de análise de anomalias do 
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serviço e acidentes, apresentado na proposta do Segundo Contraente; -----------

g) Dar cumprimento ao plano de ações preventivas apresentado na proposta 

do Segundo Contraente; ------------------------------------------------------------------------ 

h) Não ultrapassar um tempo máximo de 40 (quarenta) minutos por circuito; ----

i) No que respeita ao horário de chegada à escola, assegurar que o mesmo 

não é superior a 10 (dez) minutos entre a hora de chegada e a hora de início 

das aulas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

j) O Segundo Contraente deve observar todas as regras legais no que diz 

respeito ao objeto do contrato, designadamente integrando os serviços de 

acompanhamento ou vigilância no transporte.---------------------------------------------  

2. A título acessório, o Segundo Contraente fica ainda obrigado, 

designadamente, a recorrer a todos os meios humanos, materiais e 

informáticos que sejam necessários e adequados à prestação dos serviços 

objeto do presente contrato, bem como ao estabelecimento do sistema de 

organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu 

cargo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula Terceira- Constituem obrigações específicas do Segundo Contraente: 

 a) Comunicar antecipadamente ao Contraente Público quaisquer factos que 

tornem total ou parcialmente impossível a prestação dos serviços, ou o 

cumprimento de qualquer outra das suas obrigações, nos termos do contrato. -- 

 b) Comunicar, durante a execução do contrato, qualquer alteração da 

denominação social ou da situação jurídica da sociedade. ---------------------------- 

c) Indicar ao Contraente Público o gestor de cliente responsável pelo 

cumprimento das regras operacionais decorrentes do contrato celebrado e 

quaisquer alterações que venham a ocorrer posteriormente. ------------------------- 

Cláusula Quarta - 1. O Segundo Contraente obriga-se a reportar mensalmente 

a notificação de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absentismo e 

óbitos relacionados com a execução do contrato; ---------------------------------------- 

2. O Segundo Contraente obriga-se a reportar mensalmente o número de 

multas atribuídas aos condutores por excesso de velocidade. ------------------------ 

Cláusula Quinta - O contrato tem um período de vigência de um ano, 

correspondente ao Ano Letivo 2018-2019, sem prejuízo das obrigações 

acessórias que devam perdurar para além da cessação do mesmo. --------------- 
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Cláusula Sexta - 1. Sem prejuízo do número de alunos indicado para cada lote, 

o Segundo Contraente será informado até ao início da segunda quinzena do 

mês de setembro do corrente ano, do efetivo número de alunos a transportar 

no respetivo circuito;  -----------------------------------------------------------------------------  

2. No que diz respeito às viaturas, e de forma a assegurar a sua 

operacionalidade, constituem ainda obrigações do Segundo Contraente: --------- 

a) Utilizar viaturas com registo de matrícula até dez anos de idade; ---------------- 

b) Assegurar o cumprimento das disposições legais em vigor, nomeadamente, 

a que respeita ao transporte de crianças constantes da Lei n.º 13/2006, de 17 

de abril e legislação conexa;  -------------------------------------------------------------------  

c) Assegurar a manutenção completa da viatura, de modo a garantir perfeitas 

condições de funcionamento; ------------------------------------------------------------------ 

d) Assegurar a limpeza e manter o aspeto exterior cuidado dos veículos; --------- 

e) Dotar todas as viaturas de equipamento de comunicações; ----------------------- 

f) Assegurar atempadamente os abastecimentos de combustíveis e 

lubrificantes, de modo a garantir a inexistência de imobilizações, por esse 

motivo, durante a execução dos serviços; --------------------------------------------------  

g) Garantir a qualidade da prestação dos serviços objeto do contrato; ------------- 

h) Identificar as viaturas com o logótipo do Município de Loures; -------------------- 

i) Indicar, através de lettering ou de outra forma claramente visível, que as 

viaturas estão ao serviço do transporte escolar do Município de Loures, 

indicando, designadamente, o estabelecimento escolar que tem como destino;- 

j) Afetar aos serviços a prestar o número de viaturas estabelecidos para cada 

Lote no Anexo II do Caderno de Encargos.------------------------------------------------- 

k) Optar por oficinas que contemplam medidas de gestão ambiental, 

disponibilizando o documento comprovativo, caso este seja solicitado.-------------  

3. O Segundo Contraente obriga-se ainda a:----------------------------------------------- 

a) Obter todas as licenças e fazer todos os seguros que forem obrigatórios para 

o tipo de transporte em causa, mantendo permanentemente a sua validade de 

forma a cumprir o serviço objeto do contrato, de acordo com a legislação 

vigente em cada momento sobre essa matéria. -------------------------------------------  

b) Manter um seguro de responsabilidade civil automóvel de 50.000.000,00 € 

para cada viatura associada à prestação do serviço objeto do contrato;------------ 
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c) Elaborar um plano de contingência para situações de incidentes ou 

quaisquer ocorrências de modo a garantir a prestação do serviço;------------------ 

d) Manter um seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais para o 

seu pessoal, de acordo com a legislação em vigor;-------------------------------------- 

e) Manter, permanentemente atualizado, um seguro que garanta, em cada 

momento, qualquer tipo de dano das pessoas transportadas com um valor de 

responsabilidade de acordo com o máximo permitido pela legislação em vigor;-- 

f) Manter durante toda a duração do contrato os seguros referenciados, 

devidamente pagos e atualizados.------------------------------------------------------------ 

Cláusula Sétima - 1. Pela prestação dos serviços previstos na Cláusula 

Primeira, o Contraente Público obriga-se a pagar ao Segundo Contraente o 

valor global de € 724.500,00 (setecentos e vinte e quatro mil e quinhentos 

euro), acrescido de IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em 

vigor, se legalmente devido; --------------------------------------------------------------------  

2. Os encargos resultantes do contrato serão satisfeitos pela dotação 

orçamental seguinte: classificação orgânica: ………., classificação económica: 

…………………, com o número de compromisso 

……………………………………………….  --------------------------------------------------  

Cláusula Oitava -1. Os pagamentos devidos pelo Contraente Público serão 

efetuados nos termos definidos na Cláusula Décima Quinta do Caderno de 

Encargos.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Em caso de discordância por parte do Contraente Público, quanto aos 

valores indicados na fatura, este comunicará ao Segundo Contraente, por 

escrito, os respetivos fundamentos, ficando o Segundo Contraente obrigado a 

prestar os esclarecimentos necessários ou a proceder à emissão de nova 

fatura corrigida.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula Nona - A garantia oferecida para execução do contrato foi prestada 

através de………………………… emitida em …………….., pelo ………………., 

com sede na …………………………., no valor de € 36.225,00 (trinta e seis mil 

duzentos e vinte e cinco euro), correspondente a 5% do valor do presente 

contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula Décima - 1. Pelo não cumprimento do estabelecido contratualmente, 

por razões imputáveis ao Segundo Contraente são estabelecidas penalidades 
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nos termos da cláusula décima sexta do Caderno de Encargos, pelo que, 

qualquer situação de incumprimento originará uma sanção contratual de 

natureza pecuniária sendo as sanções graduadas em cinco níveis:  ----------------  

a) Nível 1: Valor de € 100 (cem) euro; ------------------------------------------------------- 

b) Nível 2: Valor de € 200 (duzentos) euro; ------------------------------------------------ 

c) Nível 3: Valor de € 300 (trezentos) euro; ------------------------------------------------ 

d) Nível 4: Valor de € 400 (quatrocentos) euro; ------------------------------------------- 

e) Nível 5: Valor de € 500 (quinhentos) euro; ---------------------------------------------- 

2. As penalizações aplicar-se-ão de acordo com as situações que a seguir se 

enunciam:  -------------------------------------------------------------------------------------------  

A. Nível 1: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Condutor não falar e escrever Português corretamente; ---------------------------- 

b) Não utilização do cinto de segurança por parte do condutor; ---------------------- 

c) Atraso na colocação da viatura no início do circuito, até 15 minutos. ------------ 

B. Nível 2: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Viatura não apresentar condições de limpeza e aspeto exterior cuidado; ------ 

b) Condutor e/ou vigilante não se apresentar nas devidas condições e aspeto 

cuidado;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Viatura sem equipamento de comunicações; ------------------------------------------ 

d) Imobilização da viatura durante a execução da ligação por não terem sido 

assegurados atempadamente os abastecimentos de combustível e 

lubrificantes;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

e) Utilização de condutor não instruído sobre os procedimentos a ter no 

transporte;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

f) Não utilização de viaturas com o equipamento exigido para cada tipo de 

passageiros, nomeadamente transporte de crianças. ----------------------------------- 

C. Nível 3: -------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Atraso na colocação da viatura, no início do circuito, superior a 15 minutos e 

até 30 minutos.  ------------------------------------------------------------------------------------  

D. Nível 4: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Não execução parcial ou total da ligação; ----------------------------------------------- 

b) Atraso na colocação da viatura, no início do circuito, superior a 30 minutos e 

até 60 minutos.  ------------------------------------------------------------------------------------  
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E. Nível 5: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Não utilização de viaturas com a volumetria proposta para cada serviço; ------ 

b) Mecanismos de abertura e fecho de portas em más condições de segurança 

e operacionalidade; ------------------------------------------------------------------------------- 

c) Incumprimento dos procedimentos a realizar em caso de avaria; ---------------- 

d) Atraso superior a 30 minutos em qualquer ponto do percurso, por motivos 

imputáveis ao Segundo Contraente; --------------------------------------------------------- 

e) Incumprimento do prazo máximo de 60 minutos, da substituição de um 

condutor, em caso de indisponibilidade; ---------------------------------------------------- 

f) Utilização de condutor e/ou vigilante em desconformidade com as exigências 

legais para a possibilidade de prestação do serviço pelos mesmos e em 

desconformidade com as exigências de formação estabelecidas nos termos do 

Caderno de Encargos;  ---------------------------------------------------------------------------  

g) Não apresentação de documentos solicitados pelo Contraente Público nas 

situações em que tal solicitação se mostre prevista nos termos do Caderno de 

Encargos;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

h) Não utilização no âmbito da prestação de serviço objeto do contrato dos 

veículos com atributos que a Segundo Contraente declarou terem na sua 

proposta.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula Décima Primeira – 1. A aplicação das penalidades referentes ás 

sanções contratuais de natureza pecuniária será cumulativa; ------------------------ 

2. A faturação do Segundo Contraente deverá apresentar as deduções 

relativas ás sanções contratuais de natureza pecuniária cima referidas, tendo 

por base a comunicação efetuada, por escrito, pelo Primeiro Contraente. -------- 

Cláusula Décima Segunda -  Não podem ser impostas penalidades ao 

Segundo Contraente, nem é havida como incumprimento, a não realização 

pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte 

de caso de força maior, nos termos da Cláusula Décima Oitava do Caderno de 

Encargos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula Décima Terceira - Para todas as questões emergentes do contrato 

será competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa. ----------------------- 

Cláusula Décima Quarta - 1. Fazem parte integrante do contrato: ------------------- 

a) Os suprimentos dos erros e omissões, bem como os esclarecimentos e 
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retificações relativos ao Caderno de Encargos; ------------------------------------------- 

b) O Caderno de Encargos, Programa de Concurso, a proposta adjudicada e os 

esclarecimentos sobre a mesma, prestados pelo adjudicatário. ---------------------- 

2. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 1, a 

prevalência é determinada pela ordem pela qual são indicadas nesse número. - 

Quando a divergência entre os documentos referidos no n.º 1 e o clausulado do 

contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos e 

aceites pelo adjudicatário.  ----------------------------------------------------------------------  

Cláusula Décima Quinta - Foi designado pelo Contraente Público, nos termos e 

para os efeitos do disposto no artigo 290.º-A do Código dos Contratos Públicos, 

gestor do contrato o Senhor David Rolo. --------------------------------------------------- 

Cláusula Décima Sexta - 1. As notificações e comunicações entre os 

Contraentes relativas à fase de execução do contrato devem ser efetuadas por 

email para os seguintes endereços eletrónicos: ------------------------------------------ 

- MUNICÍPIO DE LOURES: david_mvrolo@cm-loures.pt; ----------------------------- 

- BARRAQUEIRO TRANSPORTES, S.A: …………………..;--------------------------- 

2. Qualquer alteração das informações de contacto contidas no contrato deve 

ser comunicada aos contraentes. ------------------------------------------------------------- 

Assim o disseram e outorgaram. -------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, relativamente a este 

assunto, que também já foi discutido em reuniões anteriores, gostaria de referir 

algumas questões que me parecem ser importantes relembrar. ---------------------  

Ao contrário do que foi dito aqui na última vez que discutimos este assunto, 

quando foi dito, taxativamente, que em dois mil e treze não estava incluído o 

serviço de vigilância, basta consultar o caderno de encargos, à data, para 

verificar que na cláusula primeira, já existia a identificação do objeto do 

concurso, com inclusão de vigilantes para o Município de Loures, no ano letivo 
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de dois mil e doze/dois mil e treze. Portanto, de facto, em dois mil e doze/dois 

mil e treze, estava inclusa a cláusula dos vigilantes. -------------------------------------  

Dizer, também, que, a nível de diferenças de valorização contratual, e aquilo 

que sempre nos debatemos na questão dos lotes, apesar der ser quase 

obrigatória a sua inclusão, é que a criação de lotes levou a uma diferença, uma 

vez que, em dois mil e treze, o custo de transporte, por criança, era de mil, 

cento e quinze euros por ano, para, à data de hoje, ser de mil oitocentos e 

quarenta euros, por ano. -------------------------------------------------------------------------  

Dizer, também, que, analisando a Proposta, no lote um, há uma diminuição de 

vinte e quatro alunos a transportar, relativamente a dois mil e dezassete/dois 

mil e dezoito. Mas depois no preço acordado a contratar, não há alteração. O 

preço mantém-se o mesmo.  -------------------------------------------------------------------  

Portanto, se há uma diminuição de cinquenta por cento dos alunos, e o preço 

mantem-se o mesmo do valor do lote. Ou seja, se transportávamos quarenta e 

oito, e agora vamos transportar vinte e quatro, mas o valor que vamos pagar é, 

exatamente, o mesmo, setenta mil quinhentos e sessenta euros, desse lote, na 

minha opinião, isso não faz muito sentido. --------------------------------------------------  

Portanto, senhor Presidente, gostaria de obter alguma explicação sobre isto, 

uma vez que, comparado com o lote onze, e sendo um circuito semelhante no 

número de alunos, as viaturas a afetar, ficam com um preço de referência 

inferior ao que está no lote. ---------------------------------------------------------------------   

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

A VEREADORA, SRª MARIA EUGÉNIA COELHO: Senhor Vereador, esta 

discussão sobre aquilo que iriamos colocar a concurso, foi proporcionada na 

altura certa, mas poderemos voltar a falar no assunto. ---------------------------------  

A questão de colocar a aquisição de serviços de transporte escolar, a 

concurso, por lotes, foi uma opção do Executivo Municipal, já há uns anos, 

porque entendemos que, dessa forma, seria possível que houvesse mais 

concorrentes e que, os mesmos, não tivessem que concorrer a todo o pacote. 

E a legislação atual veio-nos dar razão, quando indica que assim deve ser. Que 

os concursos devem apresentar-se por lotes. Por isso, continuamos a crer, que 

foi uma boa medida. -------------------------------------------------------------------------------  
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Quanto à questão que o senhor Vereador Nuno Dias colocou, concretamente, 

sobre o número de alunos, de facto, tem razão. No entanto, o autocarro 

continua a ser um, a auxiliar que acompanha os alunos, continua a ser uma e o 

motorista também continua a ser um. --------------------------------------------------------  

De facto, essas questões foram colocadas anteriormente, aquando a discussão 

da apresentação dos vários circuitos a concurso e do número de alunos. E a 

resposta foi que, de acordo com as normas do concurso, elas foram bem 

cumpridas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao ano letivo que passou, há uma diminuição do valor de trinta e 

nove mil e seiscentos euros, garantindo que todas as diversidades do 

concelho, relativamente a estes transportes, são asseguradas no tempo certo. -  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhora Vereadora, não pus aqui em causa, 

em momento algum, que não fosse uma opção técnica e política deste 

Executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Mas podemos ir a factos. Senhora Vereadora, pergunto-lhe, de dois mil e doze 

a dois mil e dezoito, que empresas é que já ganharam este serviço? A 

variedade das mesmas? É porque não basta dizer-se que vamos abrir 

concurso, por lotes, para haver uma maior possibilidade de concurso, quando 

já sabemos, “à priori”, que pode ser ganho e será ganho, apenas por um. --------  

Respondendo àquilo que a senhora Vereadora disse, em relação à aquisição 

por lotes, senhora Vereadora, passo a ler-lhe o Manual de Apoio à Contratação 

Pública de Bens e Serviços, elaborado, inclusivamente, pelo Departamento de 

Planeamento Financeiro e Aprovisionamento: “(…) A decisão de não 

contratação, por lotes, deve ser fundamentada, constituindo fundamento, 

designadamente: quando as prestações a abranger, pelo respetivo objeto, 

forem técnicas ou funcionalmente incindíveis, ou não sendo, a sua separação 

causar graves inconvenientes para a entidade adjudicante; quando por motivos 

de urgência ou por imperativos técnicos ou funcionais, a gestão de um único 

contrato se revele mais eficiente para a entidade adjudicante. (…)”. Qualquer 

um destes motivos podia ser avocado, porque, o que nós estamos aqui a falar, 

é que, efetivamente, há aqui uma diferença substancial entre o preço que 
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pagamos e o preço que pagávamos. Estamos a falar de uma diferença de 

setecentos euros, por transporte, por aluno. Foi só isto que eu disse. --------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, é um pouco abusivo, 

presumir que isso tem a ver com a opção dos lotes, porque o concorrente 

podia, à mesma, para um lote único, apresentar um preço superior. ----------------  

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

A VEREADORA, SRª MARIA EUGÉNIA COELHO: Senhor Vereador, eu iria 

dizer, precisamente, a mesma coisa que o senhor Presidente disse. O senhor 

não pode afirmar, que a alteração do preço tenha a ver com essa situação. Não 

pode! Não tem factos. São subjeções que o senhor evoca. ---------------------------  

De qualquer modo, eu queria dizer-lhe que já falámos desta questão dos lotes, 

muitas vezes. E reafirmo que a legislação indica que nós tínhamos razão. Que 

este é o melhor caminho. Portanto, aquilo que evocou, não tem nada a ver 

connosco. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Depois, também lhe quero dizer outra coisa. Nós não controlamos o mercado. 

Nós não lançamos um concurso, partindo do princípio que vai ser esta ou 

aquela empresa que vai ganhar. Nunca! Jamais! Lançamos o concurso, de 

acordo com as regras que estão legisladas e concorrem as empresas que o 

mercado dita. E, a que ganhar, ganha, de acordo com as regras que o júri 

estabeleceu e que foram aprovadas nesta Câmara. -------------------------------------  

Portanto, o relatório é claro, foram estas as empresas que vieram ao concurso, 

a Proposta foi analisada e o que trazemos aqui hoje, é a aprovação da 

adjudicação deste serviço, com a maior da transparência e cumprindo a 

legislação em vigor relativa aos concursos públicos. ------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhora Vereadora, eu sei que já discutimos 

isto. E a questão é mesmo essa. Nós estamos a falar em opções políticas. Eu 

quando lhe digo que nós não optaríamos por esta solução, é porque, de facto, 

desde que começamos a separar por lotes, o preço tem aumentado 

exponencialmente.  --------------------------------------------------------------------------------  

Senhora Vereadora, vai-me desculpar, mas há um facto que é indiscutível, logo 

no primeiro lote deste concurso. E este é um facto que não consegue discutir. 
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Tivemos uma diminuição de vinte e quatro alunos, ou seja, cinquenta por cento 

das crianças a serem transportadas, em relação a dois mil e dezassete e dois 

mil e dezoito e o preço contratual é, exatamente, o mesmo. E já sei que vai 

dizer que é um autocarro, que é um motorista. De facto, é. Mas o valor/custo do 

autocarro, também difere consoante a sua especificidade e a sua dimensão. ---   

Senhora Vereadora, quando eu li o Manual de Apoio à Contratação Pública de 

Bens e Serviços, não foi o que os outros escrevem. Não. É o Manual de Apoio 

à Contratação Pública de Bens e Serviços, do Município. Não fui eu que o 

escrevi. Mas está aqui. ---------------------------------------------------------------------------  

Nós temos a indicação para fazer por lotes, caso não consigamos justificar, que 

a outra forma é vantajosa para o Município. ------------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DA SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA -----------------------------------------------  

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

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 PONTO DEZASSEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 309/2018- 

SUBSCRITA PELA SRA. VEREADORA MARIA EUGÉNIA COELHO, PARA 

APROVAR A ADMISSÃO DE CINCO (5) TRABALHADORES PARA 

CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO NA MODALIDADE 

DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO 

INDETERMINADO A AFETAR AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO -----------  

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

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

A. Por deliberação tomada na 2.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 12 de dezembro de 2017, e na 1.ª e 2ª reuniões da 5.ª sessão 

ordinária da Assembleia Municipal, realizadas em 21 e 28 de dezembro de 

2017, respetivamente, foram aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa de 

Pessoal para o ano de 2018; ----------------------------------------------------------------  

B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não ocupados postos de trabalho na 

categoria de Assistente Técnico da carreira geral de Assistente Técnico; -----  
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C. Em resultado do procedimento concursal para constituição de reserva de 

recrutamento para a carreira de Assistente Técnico, aprovado por 

deliberação da Câmara Municipal de Loures, na 67.ª reunião ordinária da 

Câmara Municipal de Loures, realizada em 22 de junho de 2016 e publicado 

em Diário da Republica, 2.ª série, n.º 156, de 16 de agosto de 2016, Aviso 

n.º 10109/2016/2016, foi constituída reserva de recrutamento interna; ---------  

D. Nos termos do disposto no artigo 30.º, da Lei Geral de Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o órgão ou serviço 

pode promover o recrutamento de trabalhadores necessários ao 

preenchimento dos postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal; ---------  

E. O montante máximo a afetar ao recrutamento de trabalhadores necessários 

à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados no Mapa de 

Pessoal foi aprovado pela Câmara Municipal de Loures e inscrito na 

classificação económica do orçamento municipal 01.01.04.04 - recrutamento 

de pessoal para novos postos de trabalho; ---------------------------------------------  

F. Existe relevante interesse público no recrutamento de Assistentes Técnicos 

para exercício de funções nos estabelecimentos de ensino do concelho, 

atendendo ao não cumprimento de rácios, resultante de saídas da rede 

escolar por via de mobilidades internas e para o exterior, bem como a 

situações de absentismo prolongado e de restrições médicas graves em 

alguns serviços administrativos dos agrupamentos escolares, criando fortes 

constrangimentos no seu funcionamento;  ----------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo 

com o estabelecido no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, delibere aprovar a admissão de 5 trabalhadores para constituição de 

vínculo de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, por utilização da reserva de recrutamento 

interna do procedimento concursal publicado em Diário da Republica, 2.ª série, 

n.º 156, de 16 de agosto de 2016, Aviso n.º 10109/2016, a afetar ao 

Departamento de Educação para exercício de funções nos estabelecimentos 

de ensino do concelho. ---------------------------------------------------------------------------  

(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

 PONTO DEZASSETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 310/2018- 

SUBSCRITA PELA SRA. VEREADORA MARIA EUGÉNIA COELHO, PARA 

APROVAR A TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS ENTIDADES 

PARCEIRAS NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA - 

ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO DE REFEIÇÕES ESCOLARES -------------  

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

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

No âmbito do Serviço de Apoio à Família, existem entidades que, em 

colaboração com o Município, se disponibilizaram a efetuar o acompanhamento 

do serviço de refeições escolares dos alunos do 1º ciclo do ensino básico, em 

alguns equipamentos escolares do Concelho de Loures, no decorrer dos 

meses de abril e maio de 2018 e para reforço das equipas de pessoal não 

docente. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do artigo 33, nº. 1, alínea hh), da 

Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a transferência de verbas às 

entidades parceiras no acompanhamento do serviço de refeições escolares 

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

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

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

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

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

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

 PONTO DEZOITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 311/2018 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR ANTÓNIO POMBINHO, PARA 

APROVAR AS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO DE “CONCURSO DE 

MONTRAS” ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

“Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------  
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A. A importância de fomentar o comércio local, em particular, nos novos 

espaços de revitalização urbana requer a promoção de atividades nas quais 

os estabelecimentos comerciais possam participar; ----------------------------------  

B. A dinamização de iniciativas como um concurso de montras, numa lógica de 

participação nas Festas de Loures de 2018, ajudará a promover e fomentar 

o comércio local dos novos espaços urbanos; -----------------------------------------  

C. Para a implementação de um concurso de montras é necessária a 

aprovação de um quadro normativo, que estabeleça as respetivas regras de 

participação; -------------------------------------------------------------------------------------  

D. Este concurso terá como parceiros a AECSCLO- Associação Empresarial de 

Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures, Junta de Freguesia de 

Loures, União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação e União das 

Freguesias de Moscavide e Portela. ------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere aprovar: ---------------------------------------  

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

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

------------------------------------“Normas de Participação ------------------------------------  

------------------------Concurso de Montras do Comércio Local ---------------------------  

------------------------------ “As pessoas são a nossa marca” -------------------------------  

--------------------------------------------Capítulo I -------------------------------------------------  

--------------------------------------Disposições Gerais ------------------------------------------  

--------------------------------------------Artigo 1.º -------------------------------------------------  

--------------------------------------OBJETO e FIM -----------------------------------------------  

1 - O presente normativo estabelece as regras a que deve obedecer o concurso 

de montras “As pessoas são a nossa marca” integrado nas Festas de Loures 

de 2018, organizado pela Câmara Municipal de Loures, em parceria com a 

AECSCLO- Associação Empresarial de Comércio e Serviços dos Concelhos 

de Loures, Junta de Freguesia de Loures, União das Freguesias de 

Camarate, Unhos e Apelação e União das Freguesias de Moscavide e 

Portela. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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2 - Através destas “Normas de Participação” pretende-se promover e perpetuar 

a tradição popular de decoração de montras com símbolos alusivos à 

identidade cultural e patrimonial do concelho. ------------------------------------------  

3 - Pretende-se, igualmente, com este concurso, dinamizar e tornar mais 

atrativos os espaços comerciais integrados nas Festas de Loures e fomentar 

o comércio local dos novos espaços de revitalização urbana. ---------------------  

----------------------------------------------Artigo 2.º -----------------------------------------------  

--------------------------------ÂMBITO e CONCORRENTES ---------------------------------  

O concurso destina-se a todos os comerciantes que possuam 

estabelecimentos comerciais em atividade, com montras visíveis ao público, 

com localização em: -------------------------------------------------------------------------------  

a) Freguesia de Loures, na Rua da República e suas transversais; -----------------  

b) União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, na Rua Adelino 

Salgado de Oliveira, Praça 1.º de Maio, Rua Guilherme Gomes Fernandes e 

Largo Eng.º Armando Bandeira Vaz;------------------------------------------------------  

c) União das Freguesias de Moscavide e Portela, na Av. Avenida de 

Moscavide. ---------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------Artigo 3.º -----------------------------------------------  

------------------------------------------CALENDÁRIO --------------------------------------------  

a) A inscrição no concurso deve realizar-se até ao dia 16 de julho. -----------------  

b) A montra a concurso deve manter-se decorada e inalterada de 23 a 31 de 

julho. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

c) A decoração da montra a concurso pode fazer-se antes da data mencionada 

na alínea anterior.  -----------------------------------------------------------------------------  

d) A votação a realizar-se pelo júri e pelo público ocorrerá de 26 a 29 de julho, 

período em que decorrem as Festas de Loures. --------------------------------------  

-----------------------------------------------Capítulo II ---------------------------------------------  

--------------------------------------------Procedimento -------------------------------------------  

-----------------------------------------------Artigo 4.º ----------------------------------------------  

--------------------------------------------INSCRIÇÃO ---------------------------------------------  

a) A inscrição no concurso deve ser efetuada em documento próprio concedido 

para o efeito até ao dia 16 de julho. -------------------------------------------------------  
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b) As fichas de inscrição devem ser enviadas para o endereço eletrónico 

dei@cm-loures.pt, indicando no assunto: “Concurso de Montras” ou 

entregues pessoalmente na Rua da República, n.º 50, em Loures. --------------  

c) Cada estabelecimento comercial pode ir a concurso com uma única montra 

devendo na ficha de inscrição indicar o nome do estabelecimento, a morada, 

o contacto telefónico, o endereço eletrónico e o nome do responsável, bem 

como autorizar a devida publicação das fotografias da montra a concurso 

nos meios oficiais da câmara municipal de loures. ------------------------------------  

d) A inscrição é gratuita e implica a aceitação integral destas Normas de 

Participação. -------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------Artigo 5.º ---------------------------------------------  

-------------------------------IDENTIFICAÇÃO DE MONTRAS ------------------------------  

Para melhor identificação dos estabelecimentos a concurso, será colocado um 

dístico, que contém um identificador numérico cedido pela organização. O 

dístico deverá estar afixado durante os dias do concurso, em local bem visível 

e em bom estado de conservação, para que o júri consiga identificar a montra a 

concurso. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------Artigo 6.º -------------------------------------------------  

--------------------------AVALIAÇÃO e CRITÉRIOS DE DECISÃO -----------------------  

A avaliação será realizada de duas formas: ------------------------------------------------  

1 - Presencial, através de um júri designado para o efeito, sendo orientada 

pelos seguintes critérios: ---------------------------------------------------------------------  

a) Originalidade e Inovação; --------------------------------------------------------------------  

b) Criatividade; --------------------------------------------------------------------------------------  

c) Harmonia estética do conjunto; -------------------------------------------------------------  

d) Cores e materiais utilizados. ----------------------------------------------------------------  

Os membros do júri irão utilizar uma grelha de pontuação de 0 (zero) a 20 

(vinte), de acordo com os critérios acima mencionados. ----------------------------  

1.1 – A avaliação do júri das montras a concurso ocorrerá por visita ao local, 

sem aviso prévio dos concorrentes. -----------------------------------------------------  

1.2 – O júri será composto por 5 elementos: -----------------------------------------------  

• Dois representantes do Município de Loures (Cultura e Economia e 

Inovação); -----------------------------------------------------------------------------------  
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• Um representante da AECSCLO – Associação Empresarial de Comércio 

e Serviços dos Concelhos de Loures e Odivelas; --------------------------------  

• Um representante da Escola Comércio de Lisboa - área de vitrinismo e 

design de loja; ------------------------------------------------------------------------------  

• Um representante da Junta/União de Freguesias (cada representante só 

votará no centro urbano ao qual pertence). ----------------------------------------  

2- Redes sociais, através do público em geral, manifestando a sua opinião 

através de voto eletrónico na montra que mais gosta na página oficial do 

facebook do Município de Loures facebook.com/MunicipiodeLoures, num álbum 

a criar para o efeito e devidamente identificado. ------------------------------------------  

2.1 – As fotografias das montras a concurso que constarão no álbum 

mencionado no ponto anterior terão que ser enviadas pelos comerciantes 

até ao final do dia 23 de julho para o endereço eletrónico dei@cm-loures.pt, 

indicando no assunto: “Concurso de Montras” com o nome do 

estabelecimento devidamente identificado. -------------------------------------------  

Caso não seja remetida uma foto da montra a concurso, a mesma não entrará 

na votação online. ---------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------Artigo 7.º ----------------------------------------------  

----------------------------------------------VOTAÇÃO ---------------------------------------------  

A classificação final e o consequente ordenamento dos candidatos resultará da 

média aritmética ponderada das classificações obtidas em todos os critérios de 

avaliação aplicados de acordo com a seguinte fórmula: --------------------------------  

Classificação Final = 70% (votação do Júri) + 30% (votação do Público) ----------  

--------------------------------------------Artigo 8.º -------------------------------------------------  

------------------------------------------PRÉMIOS --------------------------------------------------  

a) A cada espaço urbano (Loures, Camarate, Moscavide) serão atribuídos 

prémios aos três primeiros classificados. ------------------------------------------------  

b) Todos os estabelecimentos a concurso receberão diplomas de participação.   

-------------------------------------------Capítulo III ------------------------------------------------  

---------------------------------------Disposições Finais -----------------------------------------  

--------------------------------------------Artigo 9.º -------------------------------------------------  

---------------------------INTERPRETAÇÃO e LACUNAS -----------------------------------  
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As dúvidas que surjam na aplicação do presente normativo são esclarecidas 

pelo Município de Loures. -----------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------Artigo 10.º ------------------------------------------------  

---------------------------------ENTRADA EM VIGOR ------------------------------------------  

As normas de participação entram em vigor no dia seguinte ao da publicação. 

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

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, depois de ter ouvido a 

sua intervenção, aquando a discussão do Orçamento Participativo, e depois 

quando vejo que um dos motivos e uma das formas de votação da iniciativa 

“Concurso de Montras”, é o “facebook” … Eu, sinceramente, estranho esta 

questão.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

E eu não estou a comparar. Mas objetivamente, princípios são princípios e não 

mudam de acordo com o valor que é para despender. Na minha opinião, se eu 

defendo um princípio para alguma coisa, não é por um “Concurso de Montras”, 

ser um bocado mais curto, que eu vou alterar a forma que tenho e de ver os 

princípios pelos quais me vou reger. ---------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, tenho algumas dúvidas em relação a este assunto. Aliás, 

mais sugestões do que dúvidas. Mas uma das dúvidas que tinha, antes de 

ouvir, inclusivamente, a intervenção do senhor Presidente no Orçamento 

Participativo, era, efetivamente, como é que pode ser controlada uma votação 

via “facebook” e, neste caso, como é que pode ser feita de uma forma justa e 

equitativa porque, bem sabemos, que há muitas formas de dar a volta a uma 

votação puramente por “facebook”. -----------------------------------------------------------  

A segunda questão que coloco, é o porquê de o “Concurso de Montras”, ser, 

apenas, efetuado, nestas áreas e nestas artérias, porque me parece que o 

concelho é muito mais do que Moscavide, Camarate e Loures. O Concelho é 

todo. Nós temos um concelho uno, mas estamos a promover um concurso e 
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umas Normas de Participação, para um “Concurso de Montras”, onde, 

efetivamente, oitenta por cento do concelho vai ficar de fora deste objeto. -------  

Gostava de saber alguma informação em relação a isto, para saber se, 

efetivamente, será assim ou não, e quais serão as Normas efetivas de 

participação. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, a justificação para essa 

delimitação, foi procurar corresponder às zonas que foram alvo das 

intervenções da Revitalização Urbana. É um critério que, naturalmente, o 

senhor Vereador pode não estar de acordo com ele, mas é essa a delimitação. 

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, obviamente, 

que o “Concurso de Montras”, é um momento de ativação e de animação da 

parte comercial.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Muitos dos concursos de montras que são feitos pelo país, têm a ver com a 

dimensão turística. Portanto, uma das sugestões que faço, é porque é que a 

Unidade de Turismo, não está incluída nesta área? -------------------------------------   

A segunda questão, tem a ver com o desafio. Ou seja, a temática vai ser um 

grande desafio para as lojas. No entanto, há dois aspetos que nos parecem ser 

relevantes e que estão ausentes, que têm a ver com os prémios. Efetivamente, 

não é feita nenhuma alusão aos prémios, pelas freguesias onde vai decorrer 

esta iniciativa. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Outro aspeto que nós pensamos que estas Normas de Participação deveriam 

de acautelar, tem a ver com as questões de publicidade. Sabemos que nas 

freguesias onde é desenvolvida esta iniciativa, por vezes, as lojas entregam a 

responsabilidade da decoração das montras, a empresas que se 

responsabilizam pelas mesmas. Portanto, gostaria de saber, de que forma fica 

salvaguardada a proteção à não publicitação dessas entidades, uma vez que, 

certamente, não é a Câmara a fazer publicidade das entidades privadas. --------  

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

A CHEFE DE DIVISÃO DE ECONOMIA E INOVAÇÃO, ENGENHEIRA, 

SANDRA MARTINS: Senhor Vereador, este “Concurso de Montras”, o ano 

passado, foi realizado em Loures, e este ano, por sugestão de alguns 
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comerciantes, foi alargado aos centros urbanos revitalizados. Daí ter surgido 

Moscavide e Camarate. --------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão colocada pelo senhor Vereador António Marcelino, 

quanto à publicidade, dizer que fizemos a abordagem porta a porta e nenhuma 

loja levantou essa questão, de terem empresas de vitrinismo a fazer as 

montras. No entanto, se houver alguma empresa que vá fazer as montras, essa 

publicidade não pode estar alusiva na montra. E, daquilo que eu conheço de 

outros concursos que acompanhei, inclusive fiz parte do júri, não está. Essa 

questão está salvaguardada. Aliás, dos contactos que fizemos nas ruas essa 

questão não surgiu. -------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente aos prémios, estamos a falar de um concurso simbólico, de 

forma a promover o comércio local e dinamizar os centros urbanos. Esse é o 

objetivo principal. Não nos preocupamos com o prémio, seja ele uma taça ou 

um produto da nossa região. Aqui o prémio, à semelhança do que aconteceu o 

ano passado, e que estamos em parceria com a AESCLO - Associação 

Empresarial de Comércio e Serviços dos concelhos de Loures e Odivelas, é um 

prémio simbólico. Portanto, em princípio, será um produto da nossa região. -----  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, lamento que 

esta iniciativa não abranja todo o concelho. É que o concelho não são, apenas, 

as zonas revitalizadas. Aliás, há experiências em algumas freguesias, que se 

poderiam agregar e podiam constituir, não algo simbólico, mas algo dignificante 

para o concelho. E, aí, certamente, as “Festas do Concelho”, teriam muito a 

ganhar, não só em Loures, mas, também, por todo o Município, que bem 

precisa de coesão e de iniciativas que, efetivamente, contribuam todas para o 

mesmo espírito. ------------------------------------------------------------------------------------  

A segunda questão, tem a ver com a dimensão turística, à qual a senhora 

engenheira não fez referência. Na nossa opinião, este tipo de iniciativa, parece-

nos ter uma apetência, também, para a dimensão turística que, de certa forma, 

vinha ao encontro dos objetivos e mais uma vez das comemorações das 

“Festas do Concelho”. ----------------------------------------------------------------------------  

Por último, em relação ao prémio, o prémio simbólico, não deixa de ser 

atribuído pela Câmara Municipal, que é quem decide. Se calhar, aqui, era bom, 
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que houvesse um prémio mais dignificante, que, para além de simbólico, 

envolvesse as pessoas, salvaguardando, aqui, um aspeto que a senhora 

engenheira frisou. Eu não me referi a empresas de vitrinismo a fazerem as 

montras. Referi-me a empresas fornecedoras do comércio, que se 

responsabilizam pela animação da vitrine. O que é uma coisa diferente. E é 

nesta dimensão, que importa salvaguardar as questões da publicidade, não 

permitindo esse tipo de iniciativas. ------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, agradeço e registo os 

seus contributos, quer para o presente concurso, quer para os próximos. --------  

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

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

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

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

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

C) ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO --------------------------------------------------  

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

 --- Pelo Sr. Presidente da Câmara, foi dado conhecimento dos seguintes 

documentos: -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Ata da 15ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 

Odivelas, realizada em 08 de junho de 2018; ----------------------------------------------  

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

- Ofício com registo 65009, de 2018.06.22, prestando conhecimento do 

Relatório de Gestão - 1º Trimestre, da GesLoures - Gestão de Equipamentos 

Sociais, E.M., Unipessoal, Lda.; ---------------------------------------------------------------  

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

- Informação nº. 38/GAI/AF/2018, de 2018.06.18, do Coordenador do Gabinete 

de Auditoria Interna, prestando conhecimento do Relatório sobre a Execução 

do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e 

Infrações Conexas, reportado ao ano de 2017. -------------------------------------------  
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--- 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 310/2018 – Quadro das Entidades Parceiras no 

Acompanhamento de Serviço de Refeições Escolares. ---------------------------------  

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

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

--- SEGUIDAMENTE, POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR UNANIMIDADE, AO 

ABRIGO DO ESTATUÍDO NO N.º 3 DO ARTIGO 57.º DO ANEXO I DA LEI N.º 

75/2013, DE 12 DE SETEMBRO E NO N.º 4 DO ARTIGO 34.º DO CÓDIGO 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, FORAM APROVADAS EM MINUTA 

AS PROPOSTAS DELIBERADAS NA PRESENTE REUNIÃO, APÓS PRÉVIA 

DISTRIBUIÇÃO, EM SUPORTE DIGITAL, A TODOS OS MEMBROS DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL. ----------------------------------------------------------------------  

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

--- Eram dezoito horas e doze 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, SETEMBRO, DOZE, POR VOTAÇÃO NOMINAL, NÃO TENDO 

PARTICIPADO NA VOTAÇÃO, O SENHOR VICE-PRESIDENTE, PAULO 

JORGE PITEIRA LEÃO, OS VEREADORES, SENHORES ANTÓNIO MANUEL 

POMBINHO COSTA GUILHERME E FERNANDO MANUEL PALMINHA 

MARTINS, E A VEREADORA, SENHORA SÓNIA ALEXANDRA DA SILVA 
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PAIXÃO DOS SANTOS BERNARDO LOPES, 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,  

 

 


