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                                                                                                                                      24ª Reunião Ordinária - 2022-09-14 

-------------------------------------- MANDATO 2021-2025  --------------------------------  
------------------------------------- ATA DA 24ª. REUNIÃO ORDINÁRIA  
------------------------------------- DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES,  
------------------------------------- REALIZADA EM 2022-09-14 NO PALÁCIO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PONTO UM - PONTO UM - Dada a circunstância de o Sr. Vereador Bruno 

Miguel de Oliveira Nunes, se encontrar impossibilitado de comparecer à 

reunião, esteve presente o Sr. Vitor Hugo Batista Cacito, tendo a Câmara 

deliberado justificar a falta do Sr. Vereador Bruno Miguel de Oliveira Nunes, à 

presente reunião. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

dois, setembro, doze, que registava um total de disponibilidades para o dia 

seguinte no montante de quatro milhões, quinhentos e seis mil quinhentos e 

oitenta e sete euro e setenta e dois cêntimo. -----------------------------------------------  
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--- Da Ordem do Dia previamente distribuída constavam os assuntos seguintes:  

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

PONTO 1. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 593/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- INÍCIO, TIPO E PEÇAS DO PROCEDIMENTO; - A NOMEAÇÃO  

--------------- DO JURÍ E DO GESTOR DO CONTRATO; RELATIVO AO  

--------------- PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE  

--------------- FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL, EM BAIXA PRESSÃO ≤  

--------------- 10.000 M3/ANO E > 10.000 M3/ANO, EM REGIME DE  

--------------- MERCADO LIVRE, PARA EQUIPAMENTOS ESCOLARES DO  

--------------- MUNICÍPIO DE LOURES (PROCESSO N.º 56993/DCA/2022) ----- 

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

PONTO 2. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 594/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- TRANSFERÊNCIA DE VERBAS ÀS ENTIDADES PARCEIRAS  

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

--------------- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES, ANO LETIVO  

--------------- 2021/2022 --------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 3. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 595/2022- SUBSCRITA  

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

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

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

--------------- ACOMPANHAMENTO ÀS REFEIÇÕES ESCOLARES, ANO  

--------------- LETIVO 2021/2022 --------------------------------------------------------------  

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

PONTO 4.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 596/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- TRANSFERÊNCIA DE VERBAS ÀS ENTIDADES PARCEIRAS  

--------------- NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE APOIO À FAMILIA -  

--------------- PROLONGAMENTO DE HORÁRIO ----------------------------------------  
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PONTO 5. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 597/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- MINUTA DE ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O  

--------------- MUNICIPIO DE LOURES, E AS ESCOLAS DO 1º CICLO DO  

--------------- ENSINO BÁSICO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE  

--------------- ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, PARA O ANO 2022/2023 ----  

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

PONTO 6. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 598/2022- SUBSCRITA  

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

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

--------------- DINAMIZADORAS DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO  

--------------- CURRICULAR NO REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023 ----  

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

PONTO 7. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 599/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- FINANCEIRO, NO ÂMBITO DO PASSEIO SÉNIOR – 41ª  

--------------- EDIÇÃO -----------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 8. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 600/2022- SUBSCRITA  

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

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

--------------- GOUVEIA, AO SPORT CLUBE SANJOANENSE -----------------------  

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

PONTO 9. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 601/2022- SUBSCRITA  

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

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

--------------- LOURES E A ASSOCIAÇÃO GATO RUIM – ASSOCIAÇÃO  

--------------- CULTURAL ------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 10. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 602/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- ABERTURA DE CONCURSO INTERNO DE ACESSO LIMITADO  

--------------- PARA PROVIMENTO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO NA  
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--------------- CATEGORIA ESPECIFICA DE CONSULTOR DE INFORMÁTICA,  

--------------- DA CARREIRA DE INFORMÁTICA -----------------------------------------  

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

PONTO 11. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 603/2022- SUBSCRITA  

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

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

--------------- CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE RECRUTAMENTO PARA  

--------------- FUTURA OCUPAÇÃO DE POSTO(S) DE TRABALHO DA  

--------------- CARREIRA/CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL, DA  

--------------- ÁREA FUNCIONAL GERAL, PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  

--------------- EM VÁRIOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES,  

--------------- PARA CONSTITUIÇÃO DE VINCULO DE EMPREGO PÚBLICO,  

--------------- NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM  

--------------- FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO ------------  

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

PONTO 12. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 604/2022- SUBSCRITA  

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

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

--------------- ALVARÁ N.º 14/1998, EM SÃO JULIÃO DO TOJAL, UNIÃO DAS  

--------------- FREGUESIAS DE SÃO JULIÃO E SANTO ANTÃO DO TOJAL  

---------------  (PROC.º Nº 71.327/URB_L_L/2022 – R&P – RODA POLICIANO –  

--------------- COMÉRCIO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA  

--------------- CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. --------------------------------------------------  

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

PONTO 13. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 605/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE 1 (UM) LUGAR DE  

--------------- ESTACIONAMENTO, EXIGÍVEL POR VIA DO REGULAMENTO  

--------------- DO PDM E DO RMEU (PROC.º. Nº 70.160/URB_L_E –  

--------------- FRENETIC SYMPTOM, LDA.) ------------------------------------------------  

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

PONTO 14. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 606/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A  
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--------------- DECISÃO FINAL DO PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO  

--------------- DO EDIFÍCIO DA MERCEARIA SANTANA DE SACAVÉM, COMO  

---------------  “MONUMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL” (PROCº Nº  

--------------- 71.577/IGT_EU/2022) -----------------------------------------------------------  

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

PONTO 15. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 607/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR; - O  

--------------- RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA; - A  

--------------- DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO DO  

--------------- ZAMBUJEIRO, A DESENVOLVER NO SISTEMA DE “INICIATIVA  

--------------- DOS INTERESSADOS” NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE  

--------------- SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL COM A FIXAÇÃO DE  

--------------- UM PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS PARA A SUA  

--------------- CONCRETIZAÇÃO (PROCº Nº 71.231/IGT/UE – DURPOL –  

--------------- CONSTRUÇÕES S.A.) ---------------------------------------------------------  

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

PONTO 16. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 608/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR; - O  

--------------- RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA; - A  

--------------- DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO DO CASAL DA  

--------------- FREIXEIRA, A DESENVOLVER NO SISTEMA DE “INICIATIVA 

--------------- DOS INTERESSADOS” NA FREGUESIA DE LOUSA, COM A  

--------------- FIXAÇÃO DE UM PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS PARA A SUA  

--------------- CONCRETIZAÇÃO (PROCº Nº 71.366/IGT/UE – SIQ –  

--------------- SOCIEDADE INDÚSTRIAS QUIMICAS, LDA.) --------------------------  

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

PONTO 17. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 609/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- A FIXAÇÃO DE PREÇOS A COBRAR, PELA PRESTAÇÃO DE  

--------------- ATOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS AOS  

--------------- DETENTORES/TUTORES DE ANIMAIS, PELO ALOJAMENTO E  

--------------- PERMANÊNCIA NO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE  

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

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, entrou na 

mesa uma Saudação que vai ser distribuída e posteriormente será discutida e 

posta a deliberação.  ------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, quero solicitar o 

ponto de situação sobre o andamento dos seguintes processos: o processo 

está relacionado com o projeto do Metropolitano para Loures, que é algo muito 

importante para o nosso concelho. Em tempo colocámos um conjunto de 

preocupações, numa Declaração Política aprovada por unanimidade nesta 

Câmara. Assim, gostaríamos de saber o andamento do processo, que 

sequência teve e se é possível e se fará sentido, face aos desenvolvimentos 

que, entretanto, tenha havido no processo, efetuar uma nova reunião de 

apresentação do traçado final e, também, se possível, todas as questões que 

colocámos nessa Declaração Política.  ------------------------------------------------------  

A segunda questão está relacionada com a notícia que foi veiculada, penso 

que há uma ou duas semanas, relacionada com a reabilitação da estação de 

caminhos de ferro de Sacavém que vemos, naturalmente, com muito bom 

grado. Era algo que tínhamos feito com a Infraestruturas de Portugal e com o 

senhor Ministro, à data, para a reabilitação não só desta, mas, também, a de 

Santa Iria de Azóia e da Bobadela. Assim, questiono se o Município está 

envolvido neste processo, e quais são as perspetivas que temos para as outras 

duas estações. A justificação que foi veiculada nos meios de comunicação 

seria para preparar e ajudar à realização da Jornada Mundial da Juventude, 

mas as outras duas estações também têm ligação ao evento. Portanto, gostaria 

de saber, sobre as outras duas estações, se também está prevista alguma 

intervenção e para quando. ---------------------------------------------------------------------  

A terceira questão está relacionada com o Centro de Saúde de Santo Antão do 

Tojal, em tempo foi dada a informação que estaria pronto o projeto de 

execução e que estávamos à espera dos pareceres finais da ARS. Portanto, 
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gostaríamos de saber se já chegaram e qual é a perspetiva para o lançamento 

desta empreitada.  ---------------------------------------------------------------------------------     

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, começo 

esta intervenção por referir que ontem se consumou aquilo que já era 

esperado. Ou seja, o despedimento de vários trabalhadores da GesLoures, que 

receberam uma carta que dizia que a partir do dia vinte e seis de setembro 

deixam de prestar serviço na GesLoures. Era algo que, infelizmente, se 

esperava que viesse a acontecer devido a tudo aquilo que tem passado nesta 

empresa municipal sobre a qual temos bastas vezes aqui conversado.  -----------  

Nesta altura e nesta hora, aquilo que queremos dizer é que prestamos toda a 

solidariedade a esses trabalhadores, que irão ter uma situação difícil a partir do 

final deste mês. São trabalhadores que ao longo destes anos demonstraram 

capacidade para fazer com que os projetos em que a empresa estava 

envolvida decorressem com normalidade e sempre com qualidade. Assim, não 

podemos deixar de ter estas palavras de solidariedade para com os 

trabalhadores da GesLoures, que se encontrarão no desemprego dentro de 

poucas semanas.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Quero, ainda colocar duas questões: a primeira está relacionada com a 

informação do PARES - Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos 

Sociais, que solicitámos na última reunião de Câmara. Essa informação é 

importante, porque suponho que não faltará muito tempo para tomarmos 

eventuais decisões. Portanto, gostaríamos de ter informação para podermos, 

também, dar os nossos contributos e as nossas opiniões para essa decisão tão 

importante para o concelho, para esta Câmara e para as instituições.  -------------  

Por último, gostaria de questionar se houve algum problema com a abertura do 

centro de vacinação da zona norte que devia ter aberto a semana passada, 

segundo a informação prestada pela senhora Vice-Presidente na última reunião 

de Câmara, uma vez que temos informação que não abriu. Há alguma 

perspetiva para a sua reabertura após o encerramento há alguns meses atrás?  

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

O VEREADOR, SENHOR VITOR CACITO: Senhor Presidente, o Chega está 

bastante preocupado com as primeiras chuvas que deixaram, mais uma vez, 
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Sacavém debaixo de água. Gostaria de saber o que é que vai acontecer com 

os lojistas, porque esta situação vai criar problemas, uma vez mais a toda 

aquela zona. Uma obra que teve o prazo de um ano e meio e que se arrastou 

para três anos, com um custo de doze milhões, ou mais. A quem vamos pedir 

responsabilidades? É ao anterior Executivo de Bernardino Soares, é à 

fiscalização, é ao empreiteiro geral, ou ao atual Executivo Municipal que vai ter 

este “menino nas mãos”? Assim, o Chega quer ter acesso ao relatório final da 

obra e da fiscalização. Questionamos o que faltou, para que a obra, 

efetivamente, funcionasse, porque é uma infraestrutura de raiz considerável. A 

quem vamos pedir esta responsabilidade, porque é uma vergonha aquilo que 

aconteceu com as primeiras chuvas, que nem sequer foram uma intempérie 

fora do comum. Portanto, o que pretende fazer o Executivo Municipal no 

seguimento das chuvas anunciadas, para minimizar toda esta situação? ---------  

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

A VEREADORA, SENHORA ANABELA PACHECO: Senhor Presidente, 

estamos a iniciar mais um ano letivo e ainda não dispomos da informação que 

solicitámos, logo no início da pausa letiva, relativamente às obras que 

decorreram na pausa letiva do verão nas escolas do nosso concelho. Portanto, 

reitero o nosso pedido, para que possamos dispor da informação de todo o 

trabalho que foi realizado no período do verão.  -------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Vereador Tiago Matias, 

estamos em condições para que possivelmente até ao final do mês de 

setembro, ou na primeira quinzena do mês de outubro, podermos fazer a 

apresentação daquilo que já foi remetido pelo Metro para estudo de impacto 

ambiental com a primeira previsão de traçado, que é aquela que está 

consolidada até à data. Portanto, estaremos em condições de fazer a primeira 

reunião, no máximo, até à primeira quinzena do mês de outubro, de modo a 

fazermos o ponto de situação de quais foram as retificações que tiveram de ser 

feitas até ao traçado atual e o porquê. Posteriormente marcaremos essa 

reunião com a antecedência devida, para fazer essa mesma apresentação.  ----  
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A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, em relação às questões 

que foram colocadas pelos senhores Vereadores, em primeiro lugar no que diz 

respeito ao Centro de Saúde de Santo Antão do Tojal, quero dizer que já temos 

o parecer da ARS e que estamos a ultimar todas as questões para que 

possamos lançar o procedimento. Paralelamente, e ao contrário daquilo que 

estava inicialmente projetado pelo anterior Executivo Municipal, foi este 

Executivo que apresentou à ARS uma solução provisória, de colocar esta 

unidade de saúde em funcionamento em contentorização. Temos vindo a 

trabalhar com a ARS neste sentido, já temos a proposta validada e tudo 

estamos a desenvolver para que a partir de janeiro a unidade de saúde possa 

trabalhar com toda a dignidade em contentores, junto ao Aqueduto, durante o 

tempo que medeia a construção da unidade de Saúde.  --------------------------------  

No que respeita à informação do PARES - Programa de Alargamento da Rede 

de Equipamentos Sociais, estamos neste momento a receber a informação, por 

parte de cada uma das instituições, com os valores que foram contratualizados 

com a Segurança Social. Temos dez candidaturas aprovadas no âmbito do 

Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, fora as que 

estão, também, aprovadas, em termos de Plano de Recuperação e Resiliência. 

Portanto, com muito gosto, iremos apresentar uma proposta a reunião de 

Câmara para firmar o nosso apoio financeiro à construção destes importantes 

equipamentos sociais.  ---------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao centro de vacinação da zona norte, houve algumas questões que 

fizeram com que ele ainda não tivesse aberto, nomeadamente, o processo 

aquisitivo de um frigorífico específico, o atraso no fornecimento de vacinas em 

número suficiente para os dois centros de vacinação e, por outro lado, também, 

a alocação de recursos humanos por parte do ACES a este novo centro de 

vacinação. Mas tudo indica que na próxima semana o possamos estar a abrir. 

Neste momento, a informação de que dispomos o centro de vacinação de 

Moscavide está desde a passada semana a funcionar, e a adesão tem sido de 

cerca de cinquenta por cento das pessoas que estavam inscritas e que são 

convocadas para serem vacinadas. No dia quinze, terá início a vacinação em 

estruturas residenciais para pessoas idosas, com o apoio da Câmara 

Municipal.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Relativamente à questão do despedimento dos trabalhadores da GesLoures, 

acho que quem ouvir o senhor Vereador, relativamente a esta situação, fica 

com um sentido demasiado alarmista para aquilo que, neste momento, se está 

a passar. Convém sermos rigorosos com a informação que prestamos neste 

fórum. A GesLoures dispensou oito trabalhadores que estavam afetos ao 

Programa de Adaptação ao Meio Aquático, e é um processo que acontece com 

regularidade.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Como sabemos o Programa de Adaptação ao Meio Aquático resulta de um 

compromisso da Câmara Municipal com a GesLoures, com a celebração de um 

contrato programa e, por isso, o vínculo destes mesmos trabalhadores é um 

vínculo que não é de estabilidade profissional. A GesLoures está a preparar a 

abertura de um novo procedimento concursal, e penso que estamos aqui a 

levantar uma situação que pode não estar a corresponder a algo tão 

extraordinário e anormal. -------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, relativamente 

à questão do Metro, o senhor Vereador Nuno Dias já aqui frisou o ponto de 

situação, mas quero dizer que temos acompanhado bem de perto esta 

questão. Ainda antes do período de férias tivemos uma reunião com a senhora 

Secretária de Estado e, neste momento, a situação está conforme aquilo a que 

a lei obriga, no estudo de impacto ambiental. Mas o senhor Vereador Tiago 

Matias tem razão naquilo que referiu, de que convém irmos fazendo o ponto de 

situação, porque é um projeto determinante para o nosso concelho. Estou 

convicto que estaremos juntos, como estivemos no passado, para a 

concretização desse importante investimento no nosso concelho.  ------------------  

Quanto à estação de comboios de Sacavém, a Câmara e eu próprio intervim de 

forma direta. Há uns meses a esta parte tivemos uma visita ao local do 

Presidente das Infraestruturas de Portugal, bem como de equipa técnica que ali 

se deslocaram. Foi uma das reivindicações que colocámos na primeira reunião 

que tive com o senhor Secretário de Estado das Infraestruturas, não só esta 

como também é pertinente uma intervenção urgente na estação de Santa Iria 

de Azóia e da Bobadela. No entanto, o que foi dito é que a urgência da estação 
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de Sacavém, que obviamente está relacionada com a Jornada Mundial da 

Juventude, é porque esta será a principal porta de acesso ao evento.  ------------  

As estações de Santa Iria e de Bobadela não estão previstas como portas de 

entrada para a Jornada Mundial da Juventude, mas isso não diminui em nada a 

pertinência, a importância e a necessidade de uma intervenção.  -------------------  

Relativamente à estação de Sacavém intervimos no sentido de dar alguns 

inputs, algumas sugestões de melhoramentos, que não estavam previstas no 

projeto inicial da Infraestruturas de Portugal. Uma das sugestões está 

relacionada com o seguinte, porque, como sabem sou dali e conheço bem 

aquela situação, há muitas pessoas que deixam o carro por baixo do viaduto já 

do lado da Expo e que, depois, têm de saltar um muro para ir para a estação, o 

que se torna perigoso. Mas, de facto, não havendo outra alternativa de 

estacionamento é o que as pessoas fazem. Neste sentido já está previsto no 

projeto e na empreitada, e não estava previsto foi por sugestão nossa, que se 

colocasse uma escada de acesso ao apeadeiro e é isso que o projeto já 

contempla. Portanto, irá existir uma escada de acesso a esse parque de 

estacionamento, de modo a acabar, de vez, com a situação de ter de se saltar 

o muro. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Outra situação por sugestão nossa, tem a ver com a ampliação do parque de 

estacionamento existente, estando previsto a colocação de perto de oitenta 

novos lugares de estacionamento. Não sei se conhecem o local, mas há um 

barracão que será demolido, para haver mais estacionamento regulado e não 

pago. Esta foi outra sugestão que demos, que não constava do projeto, e que a 

Infraestruturas de Portugal fez incluir no projeto. Para além disso, já estava 

previsto fazer-se a requalificação da estação do comboio a nível de pinturas e, 

também, aumentar, quer a sinalização, quer a iluminação. Muitas das 

reclamações dos utentes era a iluminação deficitária, fraca, e será feito um 

esforço no sentido de se aumentar toda a iluminação da estação de Sacavém. -  

Estamos, também, a negociar com a Infraestruturas de Portugal a cedência de 

um espaço, para quem conhece é a antiga bilheteira da estação de Sacavém, 

para vir à posse da Câmara Municipal e fazermos um projeto, no sentido de dar 

vida àquela zona de Sacavém, que bem merece. Por vezes, em alguns 

períodos, é importante que haja alguma vida naquele espaço, até para dar 
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mais segurança às pessoas. Portanto, estamos a fazer esta negociação, está 

bem encaminhada, para que uma das casas que estão na estação, a antiga 

bilheteira, posso passar para a posse do Município.  ------------------------------------   

Quanto à questão colocada sobre o Centro de Saúde, a senhora Vice-

Presidente já respondeu. Portanto, já iniciámos o processo para a colocação de 

novas instalações provisórias até à construção final do Centro de Saúde de 

Santo Antão e São João do Tojal. Foi uma opção do atual Executivo Municipal, 

depois de uma negociação com a ARS e com a anterior senhora Ministra da 

Saúde Marta Temido, que conseguimos que isso fosse possível. Esta não é 

uma situação de somenos importância, porque todos nós conhecemos as 

atuais instalações do Centro de Saúde de Santo Antão do Tojal e dignidade é o 

que não existe ali. Por isso, tudo estamos a fazer para que no final de janeiro 

essas novas instalações provisórias já possam estar à disposição de toda a 

população que usufrui daquele Centro de Saúde. Como a senhora Vice-

Presidente referiu, de facto, esta foi uma opção do atual Executivo Municipal.  --  

Quanto ao Centro de Saúde de Santo Antão e São Julião do Tojal, em 

concreto, já recebemos todas notas finais e os pareceres da ARS que era 

necessário recolher. Como o senhor Vereador sabe, no âmbito da lei, estamos 

a fazer a contratação da revisão do projeto para que no final do mês de 

novembro, é essa a nossa perspetiva, possamos lançar o respetivo concurso 

público.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão colocada pela senhora Vereadora Anabela Pacheco, sobre 

as obras nas escolas, tem razão, mas ainda ontem questionei os serviços 

dando nota que essa informação ainda não foi distribuída, e a informação que 

tenho é que na próxima reunião de Câmara toda a informação das 

intervenções feitas no parque escolar, durante a interrupção letiva, será 

fornecida na próxima reunião de Câmara.  -------------------------------------------------  

Quanto à questão colocada pelo senhor Vereador Vitor Cacito, agradeço o 

facto de a ter colocado e, como sabe, vivo perto da obra do Caneiro em 

Sacavém. Portanto, esta foi uma obra que, a determinado tempo, a população 

criticou o seu atraso, bem como toda a oposição. Foram feitas várias críticas, 

relativamente ao andamento da obra, e aquilo que o anterior Executivo da 

Coligação Democrática Unitária dizia era que esta obra tinha sido feita porque 
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houve coragem para a fazer. É isto que está registado. Estas gravações 

existem. Mas eu prefiro substituir a coragem pela competência, que acho que 

foi aquilo que não existiu.  -----------------------------------------------------------------------  

Eu acompanhei de perto aquela obra, fiz parte do Executivo da União de 

Freguesias de Sacavém e Prior Velho no mandato anterior, com muita honra, e 

constatámos algumas situações que a população também constatou, não foi só 

a Junta de Freguesia, que a Câmara Municipal esteve, em muitos períodos da 

obra, ausente. Portanto, era falado pela população e constatado pela Junta de 

Freguesia, que havia uma ausência da Câmara Municipal na referida obra.  -----  

Aquela obra teve um atraso de três anos, que se traduziram em três anos de 

“inferno” para a população que ali vive e para os proprietários de comércio que 

ali se instalaram. Agora, aquilo que as pessoas não percebem é como é que ao 

fim de três anos, de mais de doze milhões de euros investidos naquela obra, às 

primeiras chuvas, por muito intensas que tenham sido, e foram muito intensas, 

a inundação se mantém. É isto que as pessoas não conseguem perceber. Por 

isso que há uns meses a esta parte, numa reunião de Câmara, referi que 

teriam existido ali situações negativas, na minha opinião, que careciam de uma 

auditoria à obra. Foi isso que fiz no uso das minhas competências, e mandei 

lançar um procedimento para se fazer uma auditoria àquela obra.  -----------------  

Essa auditoria foi feita, tivemos há pouco tempo acesso ao seu relatório, 

obviamente, vai ser dado conhecimento dele a toda a Câmara e à Assembleia 

Municipal, mas também à população. Particularmente à população que ali vive. 

Como sabem, existe uma comissão de acompanhamento da obra que foi 

criada de forma espontânea pela população porque, na altura, não tinham 

respostas por parte da Câmara. Nessa altura também participei nela, porque 

não tinham respostas por parte da Câmara e quando iam à Junta de Freguesia 

esta pouco ou nada sabia, porque a obra não era sua. Aliás, a Junta de 

Freguesia sabia mais pelos trabalhadores da obra que pela Câmara. O que é 

facto é que o resultado dessa auditoria já está na nossa posse e vamos dar 

nota dele à Câmara e à Assembleia Municipal.  -------------------------------------------  

Quero dar nota, também, que já tenho agendada uma reunião com os 

proprietários e com os moradores, para justificar aquilo que ali aconteceu. Para 

além disso, este relatório também aponta soluções, e é nisso que nos vamos 
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focar, porque terão que existir correções. Mas, senhor Vereador, uma coisa é 

certa, é que houve erros técnicos na obra, e esses vão ter que ser 

denunciados. O que eu não compreendo é que muitas das críticas das 

pessoas, que eu próprio constatei e já desconfiávamos que alguma coisa 

acontecesse, porque como diz o ditado popular “o que nasce torto jamais se 

endireita” se aplica aqui na perfeição. De facto, as pessoas queixavam-se que 

não havia fiscalização por parte da Câmara, não se viam os fiscais da Câmara. 

Ora, é curioso que nesta auditoria, a que vão ter acesso, não vejo razão para 

que a fiscalização e esse apoio técnico não tivesse sido dado. -----------------------   

Relativamente à inundação, tudo aponta para erros técnicos da obra. Mas erros 

técnicos da obra quando a Câmara Municipal do anterior Executivo da 

Coligação Democrática Unitária fez uma aquisição de serviços de apoio técnico 

à volta de um milhão e quatrocentos mil euros só para aquela obra em 

concreto? Posso dizer-lhe que foi contratada uma empresa de serviços de 

fiscalização e coordenação de obra, que recebeu, valores com IVA, setecentos 

e oitenta e oito mil euros. Para além desta empresa foi contratada uma outra, 

para prestação de serviços de assistência técnica especial na obra, que 

recebeu trezentos e cinquenta e nove mil euros. Contratou-se ainda, e bem 

porque havia essa necessidade, uma prestação de serviços para o chamado 

gestor do contrato para a obra, que recebeu duzentos e noventa e quatro mil 

euros. Ora, tudo isto perfaz o valor de um milhão e meio de euros. Para além 

disso foi feita uma avença de dois mil trezentos e trinta e sete euros mensais, 

valor com IVA, para fazer o acompanhamento diário da evolução da obra no 

terreno, com identificação de questões e problemas para reporte ao gabinete 

do Vereador, para produção de relatórios mensais, etc., etc., etc.  ------------------  

Ora, com tantas prestações de serviços de apoio técnico, na ordem de um 

milhão e meio de euros, como é que é possível que tenham existido erros 

técnicos, e agora quem está a sofrer é a população, os moradores e o 

comércio. O que vai acontecer é que vamos até às últimas instâncias, esta foi 

uma obra da responsabilidade do anterior Executivo da Coligação Democrática 

Unitária e, para responder de forma concreta, não percebo.  --------------------------  

O relatório indica e dá soluções, diz o que correu mal, aponta erros técnicos, 

aponta soluções que vamos trabalhar rapidamente quer na Câmara, quer 
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envolvendo os moradores e os proprietários, porque têm esse direito. O que 

não se percebe, e é um dos sinais que este relatório aponta, é como é que o 

anterior Executivo da Coligação Democrática Unitária fez adjudicações em 

prestações de apoio técnico de cerca de um milhão e meio de euros, e às 

primeiras chuvas a cidade de Sacavém fica inundada, e afinal foram erros 

técnicos. É isso que não se consegue perceber. Portanto, ainda bem que esse 

relatório existe para relatar aquilo que aconteceu e para apontar soluções, 

porque o que importa, agora, é resolver a tal incompetência do passado.  --------   

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, relativamente à 

reabilitação da estação de Sacavém não me parece que este evento tenha este 

tipo de pendor discriminatório, ainda que seja a porta de entrada, que haja 

peregrinos de primeira e peregrinos de segunda. Portanto, os peregrinos que 

chegam via estação de Sacavém têm direito a ter uma estação reabilitada, e já 

não me refiro à população de Santa Iria de Azóia e da Bobadela, os peregrinos 

que chegam por via da estação de Santa Iria e da Bobadela não têm a estação 

reabilitada, porque a organização e a Câmara Municipal de Loures consideram 

que não é pertinente e prioritário reabilitar estas estações.  ---------------------------  

O senhor Presidente por várias vezes tem falado nesta Câmara, e ainda bem 

que tem muita amizade por vários Ministros da sua cor política, mas o que 

posso concluir é que há amizade, mas quando se trata de ter força política no 

sítio certo, que até existe com representação não só no grupo de 

acompanhamento da Jornada e em outros fóruns políticos, nomeadamente, a 

Assembleia da República. No entanto, quando se trata de reivindicar uma 

necessidade urgente, não só para este evento, mas, também, para a 

população de Santa Iria de Azóia e da Bobadela verem aquelas estações 

reabilitadas, não há força política. Ora, se não conseguimos por via de um 

evento desta envergadura e desta necessidade reabilitar aquelas duas 

estações, estamos mesmo muito mal. -------------------------------------------------------  

Registo que para este Executivo há peregrinos e uma população de primeira e 

outra de segunda, porque quem vive em Sacavém como entra por aquela porta 

para o evento, tem a sorte de ter a estação reabilitada, quem mora na 

envolvente às estações da Bobadela e de Santa Iria de Azóia, ainda que sejam 
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peregrinos, ou moradores, não têm essa possibilidade. Espero que, ainda em 

tempo e nos fóruns necessários da organização deste evento, se consiga 

reverter esta posição. Penso que ainda há tempo e aproveito para pedir, 

novamente, que sejam disponibilizados à Câmara os custos relativos à Jornada 

Mundial da Juventude. Claramente, a reabilitação destas duas estações faz 

parte dos custos que deviam ser suportados por todos, nomeadamente, pela 

Infraestruturas de Portugal. Várias vezes tivemos oportunidade, em reuniões 

com a Infraestruturas de Portugal e com o senhor Ministro, de dizer que estas 

estações até têm a possibilidade de ter desenvolvimento urbanístico, de modo 

a potenciar a reabilitação daquelas estações. Várias vezes o fizemos.  ------------  

Portanto, esta é uma oportunidade que não podemos perder. Volto a pedir a 

este Executivo que, nesses fóruns, ainda em tempo, se consiga reverter esta 

posição de que há uma população de primeira, a de Sacavém, porque está 

mais perto do altar da Jornada tem a sorte de ter esta estação reabilitada, os 

de Santa Iria e da Bobadela não têm essa sorte. Como também não acredito 

que haja peregrinos de primeira e de segunda, nem população de primeira e de 

segunda, certamente que com a força e amizade que o senhor Presidente tem 

e este Executivo, com todas as forças que decidem sobre esta matéria, se 

consiga, ainda, executar a reabilitação tão necessária destas duas estações. ---  

Senhor Presidente, relativamente às ocorrências na Praça da República, aquilo 

que ouvi da sua parte foram, nada mais nada menos, do que palavras 

genéricas e nada em concreto. Primeiro, se diz que há um relatório técnico que 

refere um conjunto de incompetências, naturalmente teremos todos o gosto em 

que o possa disponibilizar para podermos verificar essas incompetências 

técnicas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Aquilo a que também gostávamos de ter acesso é que nos fosse distribuído o 

relatório técnico das ocorrências, de hoje e de ontem, sobre os nossos 

serviços, e de saber quais são as causas do acontecido. Questiono, também, 

se o sistema do caneiro de Sacavém está na sua totalidade em funcionamento.  

Referir questões genéricas quanto à fiscalização de obra, quando o senhor 

Presidente bem sabe, porque tem esse pelouro, que são questões de 

obrigação legal. Todas essas contratualizações, no âmbito da fiscalização, 

foram necessárias e penso que não há dúvida quanto a isso. Mas era 
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importante que fossem disponibilizados todos os relatórios técnicos feitos por 

todas as entidades que referiu, para podermos ter um debate sério e que não 

seja um conjunto de palavras soltas sem qualquer fundamento técnico. 

Portanto, era importante que pudesse disponibilizar todos os relatórios feitos 

por todas as entidades que participaram nessa obra, para depois discutirmos 

se houve incompetência. Falar que houve incompetência, sem apresentar o 

mínimo de fundamento para isso, acho que já é tempo de começarmos a fazer 

uma política séria e honesta, para não falarmos sem factos concretos. É 

importante que façamos essa discussão de forma séria. Dizer que houve 

incompetência sem apresentar um único dado concreto, porque diz que há um 

relatório que não disponibiliza e apresenta a todos os Vereadores, penso que 

não é, politicamente, honesto.  -----------------------------------------------------------------  

Portanto, estamos disponíveis para fazer essa discussão e temos muito 

orgulho na obra que ali foi feita, porque foi feita com muita coragem e com 

competência. Sabe que os técnicos que estavam a acompanhar essa obra são 

os mesmos que o senhor Presidente dirige, neste momento, e fizeram-no com 

abnegação e com profissionalismo. Não me parece que os técnicos que 

trabalharam, e que ainda trabalham, naquele Departamento, naquela altura 

eram incompetentes e agora sejam competentes, porque deram tudo o que 

tinham para que aquela obra corresse bem.  -----------------------------------------------  

Estamos disponíveis para verificar quais foram os erros técnicos. Vamos 

discuti-los, e espero pela disponibilização do relatório da auditoria para 

fazermos essa análise. Mas vir falar à priori sem nos dar a conhecer o relatório, 

sem sabermos se efetivamente o sistema que ali está instalado está a 

funcionar na sua plenitude, porque até aqui em Loures houve períodos de 

congestionamento face à elevada precipitação. Será que os acontecimentos 

foram semelhantes? Será que os tempos de vazamento da precipitação foram 

iguais aos que aconteceram em Loures? Portanto, vamos olhar para as 

questões de forma séria e com os relatórios dos nossos técnicos. É isto que lhe 

peço senhor Presidente. -------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, a obra do caneiro 

foi uma obra necessária, bem sei, mas agora exigem-se respostas à 
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população. Não se percebe como é que em três anos de obra, com doze 

milhões de euros ali investidos, às primeiras chuvadas acontece o que 

aconteceu. Aliás, tenho de fazer aqui um agradecimento público à União de 

Freguesias de Sacavém e Prior Velho, não só pelo que fez no passado, mas 

também agora lá esteve. Portanto, é meritório e é mais que justo esse 

reconhecimento.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, o relatório da auditoria será disponibilizado, porque não é 

como a auditoria que vocês fizeram no passado. Quero dizer-lhe que não me 

referi a nenhum técnico da Câmara, o que coloquei em causa foram as 

adjudicações de concursos públicos, e não estou a colocar em causa a forma 

como foram contratadas, mas gastou-se um milhão e quatrocentos mil euros, 

em contratações, em serviços externos. Não me referi aos técnicos da Câmara. 

Não misture as situações. A Câmara gastou esse valor em serviços externos e 

essas empresas cumpriram, ou não, com a sua função? Ou seja, a Câmara 

gastou um milhão e quatrocentos mil euros, no passado, nesse apoio técnico. 

Com uma empresa fez três contratos que totalizaram setecentos e oitenta e 

oito mil euros e, com uma outra empresa, fez mais três contratos que 

totalizaram trezentos e cinquenta e nove mil euros. O gestor do contrato, que 

era quem fazia toda a avaliação, do ponto de vista económico da empresa, 

recebeu duzentos e noventa e quatro mil euros e havia uma avença mensal de 

dois mil trezentos e trinta e sete euros, que era quem fazia os relatórios 

mensais. Quero dizer-lhe que já os pedi os relatórios mensais produzidos por 

esta avença que recebia dois mil trezentos e trinta e sete euros, por mês. --------  

Portanto, não misturem os técnicos da Câmara que têm profissionalismo, 

empenho e mais não fazem porque não podem. Referi-me às contratações 

externas que esta Câmara fez, no valor de um milhão e quatrocentos mil euros, 

para apoiar tecnicamente a obra. O que é que foi feito? São estas respostas 

que temos que dar à população, porque aquelas pessoas sofreram durante três 

anos de “inferno”.  ----------------------------------------------------------------------------------  

O relatório da auditoria é claro, vai ser dada nota dele e todo o sistema estava 

em funcionamento. Mas iremos prestar informação à população, porque ela 

merece saber aquilo que ali aconteceu durante aqueles três anos para 
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estarmos no ponto em que estamos, mas também aponta soluções, porque a 

situação tem de ser corrigida.  ------------------------------------------------------------------  

Quando refere “coragem”, repito que era importante substituir essa palavra por 

competência e não estou a falar dos técnicos da Câmara. Estou a falar de 

empresas contratadas externamente, que totalizaram um milhão e 

quatrocentos mil euros.  --------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, tenho várias 

questões que quero colocar. A primeira está relacionada com a nossa Ordem 

do Dia de hoje, com um ponto que está para conhecimento da Câmara, 

despachado pelo senhor Presidente que, na nossa opinião, é um ponto que 

não devia vir exclusivamente para conhecimento da Câmara.  -----------------------  

Estou a referir-me à informação sessenta e sete, barra DCA, barra VA, que 

presta conhecimento da exclusão de oito unidades de prestação de cuidado de 

saúde primários, no âmbito da adesão do Município de Loures ao procedimento 

centralizado da ESPAP, para fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, 

média tensão e a equipamentos municipais, a partir de um de janeiro de dois 

mil e vinte e três. O senhor Presidente dá conhecimento à Câmara 

relativamente a esta matéria que o procedimento fica sem efeito, que o 

Município deixa de estar neste procedimento, mas, salvo melhor opinião, o 

senhor Presidente não tem competência para tal. A deliberação relativamente a 

esta matéria foi tomada neste órgão pela Câmara Municipal e qualquer 

alteração da revogação dessa mesma deliberação, tem de ser decidida pelo 

mesmo órgão que tomou a decisão inicial. Portanto, salvo melhor opinião, este 

assunto não pode ser apenas para conhecimento. O senhor Presidente fará o 

que entender, mas penso que terá de ser alvo de deliberação neste órgão, 

Câmara Municipal, porque é o único que é competente para revogar a decisão 

que ele próprio tomou anteriormente. --------------------------------------------------------  

Uma outra questão que gostava de colocar está relacionada com o seguinte: 

de há vários meses a esta parte temos vindo a solicitar informação quanto à 

situação das dívidas das Juntas de Freguesia aos SIMAR. Portanto, temos, 

nalguns casos, requerimentos apresentados há quatro meses e temos vindo a 

colocar verbalmente, em várias reuniões, a última ocasião foi na anterior 
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reunião, a necessidade de conhecermos com detalhe se as Juntas de 

Freguesia têm honrado os seus compromissos com os Serviços 

Intermunicipalizados de Água e Resíduos, por todas as razões. Desde logo 

porque são entidades públicas, são entidades de bem e devem comportar-se 

da mesma forma com os Serviços Intermunicipalizados, mas também porque 

entendemos que a situação dos SIMAR não se compadece com este tipo de 

atrasos e, para além disso, a moral e a boa gestão de dinheiros públicos 

também não.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Incompreensivelmente para nós, esta informação não nos chega nem 

verbalmente, nem por escrito, nem de maneira nenhuma. Alguma coisa se 

estará a passar para que nos esteja a ser, sistematicamente, omitida esta 

informação. Assim, tomaremos as medidas que consideramos úteis e 

necessárias para esclarecer, com clareza, este assunto -------------------------------  

Parece-nos que a boa gestão e a transparência da gestão autárquica, não se 

compadece com este tipo de atrasos. Não se trata de uma informação que seja 

difícil de conseguir, porque é só preciso pedir um mapa à tesouraria e saber 

exatamente como é que está esta situação. Portanto, começa-se a adensar a 

dúvida, que passa à categoria cada vez mais de certeza, de que há Juntas de 

Freguesia que têm dúvidas aos serviços, que receberam montantes para as 

pagar e que não as pagam.  --------------------------------------------------------------------  

Portanto, gostávamos que com rapidez nos fizessem chegar esta informação.  -  

Senhor Presidente, permita-me, porque tem sido um assunto tratado até com 

algum calor nesta nossa reunião, abordar a questão daquilo que se passou 

ontem em Sacavém e que, na minha opinião, deve merecer alguma atenção 

deste órgão.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Em primeiro lugar para dizer o seguinte: creio que todos temos noção do que 

se passou ontem e nos últimos três dias em Portugal, incluindo o dia de hoje, 

com a passagem de uma depressão ou tempestade tropical, já ouvi várias 

designações e não sei bem qual é a correta, mas é uma situação 

meteorológica associada a bastante mau tempo. Esta situação afetou não 

apenas Sacavém, mas também a cidade de Loures, a cidade de Lisboa, 

Massamá e vários outros pontos do território nacional, pelas imagens que 

todos vimos ontem na televisão. Aliás, gostaria de dizer que bem perto desta 
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situação, na Freguesia onde resido, na Portela, ontem, criou-se uma situação 

de cheia onde não é habitual existir cheia, numa rotunda perto do centro 

comercial, e tenho todo o gosto em fornecer ao senhor Presidente o vídeo que 

circula neste momento nas redes sociais, onde se vê que há quarenta ou 

cinquenta centímetros de água na rotunda, o que não é habitual.  ------------------  

Trata-se de uma situação meteorológica que não é completamente anormal, 

ainda estamos no verão e a entrar praticamente no outono, mas o mau tempo, 

nesta altura, costuma fazer a sua aparição e a chuva é bastante bem-vinda por 

via da seca que temos vindo a atravessar. Portanto, ontem não houve, ao 

contrário do que alguns pretendem fazer crer, nesta reunião de Câmara, uma 

situação completamente anormal e, sobretudo, que tenha afetado só Sacavém. 

Não. Aconteceu em todo o território nacional e, naturalmente, também 

aconteceu em Sacavém.  ------------------------------------------------------------------------  

O anterior Executivo, de facto, teve um ato de coragem. Uma coragem que 

faltou a quem nos antecedeu durante mais de uma década, que foi encontrar 

uma solução para um problema que tem décadas e que afeta a zona baixa de 

Sacavém, encontrando um sistema de drenagem eficiente que ponha fim à 

situação recorrente de cheias na baixa de Sacavém. Ou seja, sempre que 

chovia um pouco mais criava-se uma situação completamente anómala.  --------  

De facto, foi preciso coragem. Foi preciso coragem porque foi necessário 

utilizar do orçamento municipal vários milhões de euros. Foi preciso convencer 

responsáveis no Governo da Nação, de que era necessário resolver-se esta 

situação, e felizmente tivemos algumas pessoas que o conseguiram 

compreender. Foi preciso coragem para enfrentar aquilo que já sabíamos ser 

um período bastante complicado para os moradores na zona de Sacavém, 

porque nunca foi dito que esta obra era fácil, simples, ou rápida e que ia, 

naturalmente, trazer muitos incómodos. A isto chama-se coragem. A mesma 

coragem que faltou a quem nos antecedeu e que, relativamente a esta matéria, 

não mexeu, para utilizar uma expressão popular, “uma palha”.  ----------------------  

Talvez fosse preferível continuar a fazer declarações, como ouvimos a alguns 

responsáveis de anteriores Executivos, que não tinham culpa que chovesse e 

que não tinham nada que ver com aquela situação, porque não eram eles que 

mandavam na chuva.  ----------------------------------------------------------------------------  
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Aquilo que entendemos foi que tínhamos que ajudar a resolver um problema, 

em definitivo, na zona de Sacavém. Foi isso a que metemos mãos e que nos 

propusemos resolver.  ----------------------------------------------------------------------------  

Relativamente a competência, de facto, fomos competentes para decidir aquilo 

que está no âmbito de um órgão político decidir, que é tomar a decisão política 

de que é para avançar. Depois, naturalmente, há a competência técnica, que é 

uma outra coisa que creio não assiste muito aos que estamos nesta Câmara e 

aos que estiveram em Executivos anteriores, porque nenhum de nós é 

engenheiro de hidráulica, e também não foi o Executivo Municipal que fez o 

projeto para este empreendimento e para esta obra. Aliás, todos tivemos 

ocasião de o aprovar nesta Câmara Municipal. Recordo que a bancada do 

Partido Socialista e a bancada do Partido Social Democrata também 

aprovaram o projeto que aqui foi apresentado. Aprovámos aquilo que é a 

competência política, porque a competência técnica é outra coisa.  -----------------  

Convém, se o senhor Presidente diz que fez uma auditoria, que um destes dias 

nos dará a conhecer, que a traga para conseguirmos perceber do que estamos 

a falar.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Eu gostaria de dizer ao senhor Presidente que não lhe fica bem, nem a si nem 

a ninguém, falar de um relatório que só o senhor conhece, retirando dele 

conclusões e extrapolando-as para o debate e para a Câmara, sem que mais 

ninguém o conheça. O senhor Presidente deu a conhecer que existe um 

relatório técnico que não conhecemos, deu a conhecer as conclusões desse 

relatório técnico, que nós podemos rebater na medida em que não é possível 

conhecê-las, chama-se a isto cobardia política. Não tem outro nome. Cobardia 

política. O senhor Presidente não gosta, mas vai ter que ouvir. Chama-se 

cobardia política porque quem quer discutir seriamente um assunto traz o 

documento, dá um tempo para o podermos ler e, então, conversamos sobre 

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

O senhor Presidente mistura e tenta, quando faz o seu argumentário a 

propósito deste assunto, colar o anterior Executivo Municipal a uma situação de 

chuva, que ontem existiu, e que ninguém nega que trouxe perturbações bem 

longe daquilo que conhecemos do passado recente. Tenta misturar e baralhar 

aquilo que foram verbas gastas com fiscalização e apoio técnico à obra, com 



 

                                                                                                                                            

23/64 

 

 

                                                                                                                                      24ª Reunião Ordinária - 2022-09-14 

aquilo que é a competência técnica. Uma coisa não tem a ver com a outra, 

porque uma coisa é gerir a obra e a outra é ter competência técnica ao nível do 

projeto que foi executado e que foi elaborado. Como o senhor Presidente 

saberá, se for esse o caso, e está por provar que seja, há responsabilidades 

cíveis e criminais, em relação a quem fez o projeto. Mas isso tem de se provar 

com factos. Não é com afirmações no debate político, só porque nos dá jeito, 

para tentar dizer que aquilo que se passou ontem em Sacavém foi, claramente, 

uma responsabilidade do anterior Executivo, do Bernardino Soares e daqueles 

que estiveram com ele.  --------------------------------------------------------------------------  

Creio que o senhor Presidente tem alguma dificuldade em assumir a situação 

em que neste momento está, que é ser o responsável por esta Câmara 

Municipal, ser o líder de uma maioria, com o apoio do Partido Social Democrata 

que gere esta Câmara Municipal. Aquilo que se pede a quem gere a Câmara 

Municipal é que tome medidas e resolva problemas, porque já passou um ano. 

O senhor Presidente continua a fazer um discurso centrado no passado, e 

pouco ou nada centrado no presente e naquilo que tem para resolver para o 

futuro. O que nós queremos saber são coisas tão simples como: os senhores 

testaram o equipamento que está associado ao sistema de drenagem, neste 

ano que já levam à frente do Executivo Municipal? É que nós não pudemos 

testá-lo, porque a obra não tinha terminado quando a Coligação Democrática 

Unitária deixou de estar à frente dos destinos do Município. --------------------------   

Os senhores sabem que têm um técnico responsável, ou técnicos 

responsáveis, pela conservação e manutenção dos órgãos de drenagem do 

caneiro? Quem é? Quem são esses técnicos? Gostávamos de conhecer quem 

são.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------                         

Sabem quem vai gerir aquela infraestrutura no seu quotidiano, as assistências 

técnicas e os problemas que surjam no dia a dia? É a Câmara Municipal, são 

os Serviços Municipalizados, é a Junta de Freguesia, quem é que, de facto, vai 

gerir a infraestrutura? Isto é que é prever o futuro e aquilo que está para 

acontecer, porque o verão não acabou, ainda não entrámos no outono e, 

depois, virá o inverno. E se finalmente vier chuva, como todos desejamos que 

aconteça neste país e na Europa, vai haver muitos problemas para resolver, 

mas mesmo muitos problemas para resolver. Portanto, é bom que o senhor 
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Presidente os comece a acautelar já, porque a seguir bem pode dizer que foi o 

Executivo da Coligação Democrática Unitária. É que o Executivo da Coligação 

Democrática Unitária há um ano que não é responsável por esta matéria, e é 

preciso provar que teve alguma responsabilidade em relação àquilo que o 

senhor diz serem deficiências técnicas da obra.  ------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Paulo Piteira, sem 

cobardia e com toda a coragem vou responder à cobardia e à ausência de 

argumentação do senhor Vereador. O senhor Vereador já me conhece há 

alguns anos, e não me intimido com esse tipo de discurso. Nada, zero. Aliás, 

quando vos vejo nervosos é por esse caminho que eu sigo. Quando vos vejo 

nervosos, a usar termos como “cobardia”, é mesmo por aí que tenho de 

caminhar, porque é esse o caminho que temos de seguir. O vosso nervosismo 

é um bom sinal.  ------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador já me conhece há muito tempo, sabe que isso não me 

intimida. Agora, há uma coisa que não faço, que é branquear o passado. O 

senhor Vereador vem dizer que estamos aqui há um ano, e que ainda falo do 

passado. Mas vá ler as suas intervenções nas reuniões da Assembleia 

Municipal em que eu era o Presidente, por exemplo, de há dois anos, em que 

usava e abusava a falar na gestão do Partido Socialista. Quer que lhe traga 

vídeos das intervenções que tinham, passado oito anos da gestão do Partido 

Socialista? Vem agora o senhor Vereador Paulo Piteira dizer que ao fim de um 

ano ainda falamos na gestão da Coligação Democrática Unitária? É preciso ter 

topete. É preciso ter muito topete.  ------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador vamos trazer tudo o que está relacionado com as soluções, 

porque bem sabe, e se não sabe devia saber, eu sei porque estive lá e a minha 

preocupação, para além de apurar os factos, é dar respostas àquela população 

que sofreu durante três anos. Mas vão lá e perguntem aos moradores e aos 

proprietários do comércio, se durante a vossa gestão tinham respostas. Tinham 

lá uma avença de alguém que devia dar essas respostas, mas perguntem se 

as tinham. Eu perguntei e não tinham. Portanto, é por essas pessoas que 

temos de zelar e que encontrar soluções para as incorreções que foram feitas 

naquela obra.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Como é que é possível que se tenha contratado a fiscalização por um milhão e 

quatrocentos euros de apoio técnico à obra, que é necessário, mas eu também 

não questionei a forma como foram contratados. O que questiono é como é 

que um milhão e quatrocentos mil euros em prestação de serviços externos, 

sendo que a fiscalização é determinante, mas a empresa fazia o que queria e 

não havia lá ninguém. A prova disso são os comerciantes, pergunte-lhes se 

viam ali a fiscalização.  ---------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador discuta as situações com frontalidade, porque isso é que é 

cobardia, assuma o que tem de assumir e faça um pedido de desculpas àquela 

população. Era o mínimo que deveria fazer, porque durante três anos sofreram 

com aquela obra e às primeiras chuvas acontece isto. O mínimo que podiam 

ter feito era um pedido de desculpa.  ---------------------------------------------------------  

Agora vamos apurar o que é que aconteceu. Algumas das soluções já estão 

encontradas, outras vamos encontrá-las, e cá estaremos para as levar a cabo. 

Mas o mínimo que deviam fazer era um pedido de desculpas àquela população 

que sofreu durante três anos. Isso é que é cobardia.  -----------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, sobre a 

questão dos trabalhadores da GesLoures, podem dizer aquilo que quiserem, 

mas aquilo que os trabalhadores sentem é demitidos do seu trabalho e, a partir 

do dia vinte e seis, deixarão de ter o seu emprego.  -------------------------------------  

Senhor presidente, temos informação, já é pelo menos a segunda vez este 

mandato, que a Câmara está a permitir o armazenamento de monos por parte 

da Junta de Freguesia de Camarate, junto à escola dos Fetais, que já procedeu 

a uma limpeza no mês de março ou abril, e estará agora também a retirar os 

monos. Queremos saber se é assim, onde é que são depositados os monos 

dessa recolha feita pela Câmara Municipal, e se as outras Juntas de Freguesia 

se decidirem não assinar o contrato da recolha de monos, se podem ter, 

também, o mesmo tratamento. Ou seja, a Câmara é que trata dos monos e não 

os SIMAR. Portanto, queremos saber o que é que está a acontecer, de facto, 

na Freguesia de Camarate e porque é que tem este tratamento excecional, por 

parte da Câmara Municipal e que não acontece com as outras Juntas de 

Freguesia.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sobre a obra do caneiro e relativamente às suas afirmações que lançam 

dúvidas que não correspondem à verdade, já lhe disse isto no passado e volto 

a dizer-lhe hoje que a auditoria feita pela Coligação Democrática Unitária, à 

gestão do Partido Socialista, foi pública e foi para si. Se continuar a dizer que 

não a conhece e que não a conheceu, irei trazer a esta Câmara Municipal o 

ofício que foi para todos os Vereadores e também para o senhor Presidente, 

para se poder pronunciar sobre a matéria. Portanto, aquilo que lhe peço é que 

não volte a dizer que não conhece e que não foi conhecida, porque isso não é 

verdade.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão do caneiro, o senhor Presidente parece um daqueles carros 

que está atolado na areia porque acelera, acelera, mas não sai do mesmo sítio 

e continua a falar como se tivesse chegado a esta Câmara há um mês a trás. 

Mas não, porque o Partido Socialista e o Partido Social Democrata gerem esta 

Câmara há um ano.  -------------------------------------------------------------------------------  

Aquilo que neste momento questiono é o seguinte: então a Junta de Freguesia 

sabia dos problemas inerentes ao caneiro, o senhor Presidente sabia deles 

todos e tinha os problemas identificados. ---------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador quando é que eu 

disse que a Junta de Freguesia sabia dos problemas? O que disse foi que a 

Junta de Freguesia ouvia da população. Se é seriedade que querem, seja sério 

também. Nunca nas minhas intervenções referi que a Junta de Freguesia 

sabia. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, pelos 

vistos este caminho da Coligação Democrática Unitária é o caminho certo. Se 

está a ficar nervoso é o caminho certo e vamos continuar neste caminho, 

porque este caminho põe o Partido Socialista nervoso. Ora, se põe o Partido 

Socialista nervoso, então é o caminho certo e vamos continuar por aqui. Sabe 

que eu gosto de aprender com todos, e o senhor Presidente ensina-me umas 

coisas que também vou aplicando. É a mesma coisa. Portanto, é um bom 

caminho e vou continuar.  ------------------------------------------------------------------------  
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O senhor Presidente disse que a população detetou problemas e a Junta de 

Freguesia também os detetou. Aquilo que questiono é, sabendo os problemas 

que o senhor Presidente diz que existiam no caneiro em Sacavém, porque é 

que estamos há um ano à espera para resolver esses problemas? O que é que 

fez para os resolver, sabendo dos problemas que diz que sabia? O que é que 

fez? Esteve à espera que chovesse? ---------------------------------------------------------  

Aquilo que espero é que o senhor Presidente tenha a capacidade para resolver 

eventuais problemas que possam existir em Sacavém. Por isso vou ser muito 

claro na informação que vou pedir, porque, senão, isto não é uma conversa 

séria. É, apenas, uma conversa populista.  -------------------------------------------------  

O que solicito a esta Câmara e ao senhor Presidente é que nos dê uma 

informação concreta sobre aquilo que se passou em Sacavém nos últimos dias, 

relativamente aos níveis de inundação, que situação houve em concreto na 

baixa de Sacavém, com um relatório da Câmara Municipal, se são conhecidos 

problemas no sistema do caneiro que tivessem levado a esses problemas e se 

é verdade, ou não, que situações semelhantes a esta que aconteceu nestes 

dias, no passado, teriam consequências muito mais graves na baixa de 

Sacavém. É isto que queremos saber porque, se não soubermos isto, então, 

isto é conversa para enganar. Portanto, queremos saber, no concreto, qual é o 

problema, o que é que foi tecnicamente levantado e se, em circunstâncias 

semelhantes, no passado, as consequências não teriam sido muito mais 

graves.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Por isso dizemos que tivemos a coragem que mais ninguém teve até aqui, mas 

assumimos que uma obra daquela dimensão pode não ficar completamente 

bem feita. É evidente, até nas obras mais pequenas isso acontece. ----------------   

Agora, o papel do senhor Presidente não é andar a “derrapar na areia” e a não 

sair do mesmo sítio. O senhor Presidente tem de dizer o que é que vai fazer, o 

problema que está detetado e o que é que vai fazer para o resolver. É isto que 

tem de fazer e que queremos conhecer. Queremos conhecer o relatório técnico 

dos serviços desta Câmara sobre aquilo que aconteceu e sobre aquilo que 

deve ser feito.  --------------------------------------------------------------------------------------  
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A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, é curioso intervir depois 

das palavras do senhor Vereador Gonçalo Caroço, sobretudo das expressões 

que utilizou: “conversa populista” e “conversa para enganar”.  ------------------------  

Senhor Vereador, em relação à GesLoures quero dizer-lhe que a sua 

conversas é populista e conversa para enganar. Sabe porquê? Porque o 

senhor Vereador está a referir-se a contratos a termo que chegaram ao seu 

termo, e são oito. O senhor Vereador sabe quantos trabalhadores teve em 

idênticas circunstâncias de dois mil e dezoito a dois mil e vinte e um? Foram 

cinquenta em idênticas circunstâncias. Portanto, quando o senhor Vereador diz 

ao senhor Presidente da Câmara que está com conversa populista e conversa 

para enganar, por favor, tenha atenção ao que está a dizer em relação ao 

processo em concreto, porque está a criar um falso alarme onde ele não existe.  

Estes trabalhadores tinham um contrato a termo certo e, como o próprio nome 

indica, o contrato chegou ao seu termo. Portanto, senhor Vereador, o que a 

GesLoures fez não foi nada que os senhores não tivessem feito, no passado.  -  

Como disse na minha primeira intervenção trata-se de trabalhadores que 

estavam afetos ao programa de Adaptação ao Meio Aquático, cuja 

continuidade não está de maneira nenhuma em causa, estando neste 

momento, inclusive, a GesLoures a preparar novo procedimento para ter 

trabalhadores a fazer estas mesmas funções.  --------------------------------------------  

Quanto à questão colocada pelo senhor Vereador Tiago Matias, no que 

respeita ao orçamento da Jornada Mundial da Juventude, este foi um assunto 

falado na reunião de três de agosto, em que não estive presente por estar em 

gozo de férias. Portanto, quero dar nota do seguinte: será presente a esta 

Câmara para aprovação o memorando de entendimento entre a Câmara 

Municipal de Loures, a Câmara Municipal de Lisboa, a Igreja e, eventualmente, 

o Governo. É nos termos deste acordo que cada um assume a sua quota-parte 

de responsabilidade, as quais serão alocadas no respetivo orçamento. Neste 

momento, este documento ainda não está fechado e nada depende da Câmara 

Municipal de Loures. Todos os nossos contributos foram dados 

atempadamente e aguardamos que seja remetido esse memorando de 

entendimento que traremos, naturalmente, ao órgão Câmara Municipal para 

seu conhecimento, ou deliberação, consoante seja o caso a tratar.  ----------------   
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Senhor Vereador Paulo Piteira, tenho muito gosto em responder-lhe à questão 

no que respeita ao ofício que foi enviado pelo Departamento Financeiro às 

entidades de caráter associativo, seja desportivo, seja cultural. Tive o cuidado, 

no regresso de férias, de reunir com esse Departamento para perceber o que 

se tinha passado e a nota que me deram é que o ofício foi “ipsis verbis” ao que 

foi enviado nos últimos três anos. Portanto, este ofício já foi rececionado por 

estas mesmas entidades nos últimos três anos. Foi isto que me foi garantido 

pelo serviço que o enviou, e não houve nenhuma alteração ao conteúdo do 

ofício. A pergunta que fiz foi se houve alguma alteração ao conteúdo do ofício, 

ao que me responderam que não. Relativamente à introdução da questão da 

AT, também me responderam que não houve alteração, e que desde dois mil e 

dezoito esse parágrafo também já constava do ofício. A única alteração foi que 

o ofício foi enviado com aviso de receção. Foi esta a única alteração.  -------------  

Quero dizer, igualmente, que na sequência desta mesma reunião, onde 

também esteve presente o senhor Chefe de Gabinete, foi transmitido a cada 

uma das entidades que os serviços iam reunir com cada entidade, analisar as 

respetivas dívidas, os períodos a que correspondiam, e encontrar as melhores 

soluções dentro do quadro legal de que dispomos. De maneira nenhuma 

queremos prejudicar o tecido associativo, não é isso que está em causa, mas 

como o senhor Vereador sabe, e tanto que sabe que no passado também foi 

feito, quem tem uma dívida à Câmara é natural que seja notificado para 

cumprimento das suas obrigações. Portanto, não fizemos nada que estivesse 

fora daquilo que estava previsto, ou que tinha sido prática nesta Câmara. --------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Relativamente à questão colocada 

pelo senhor Vereador Paulo Piteira, quanto à informação que se encontra para 

conhecimento, quero dizer que o parecer jurídico que existe é que não há 

necessidade de ser deliberado pela Câmara. Mas para clarificar a parte jurídica 

peço ao Chefe de Divisão que nos esclareça.  --------------------------------------------  

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

O CHEFE DA DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO, 

DOUTOR VIRIATO AGUILAR: Senhor Presidente, dou nota que veio à 

Câmara, porque foi decidido que seria mais vantajoso o fornecimento de 
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energia elétrica através do acordo da Entidade de Serviços Partilhados da 

Administração Pública. Portanto, já denunciámos o contrato que tínhamos em 

vigor com a empresa que nos estava a prestar o fornecimento.  ---------------------  

Aquilo que se passa para estes contratos de fornecimento, através da Entidade 

de Serviços Partilhados da Administração Pública é que até uma determinada 

data do ano civil anterior ao fornecimento, as entidades têm de disponibilizar 

toda a informação e os consumos que têm, para que a partir do início do ano 

civil seguinte, dia um de janeiro, esse fornecimento possa ser assegurado.  -----  

Recolhemos a informação interna junto dos serviços, a informação 

relativamente aos agrupamentos escolares que também incluímos e, há última 

hora, recebemos também a informação dos centros de saúde, para que a partir 

do dia um de janeiro, de dois mil e vinte e três, esses consumos ficassem 

assegurados por essa via.  ----------------------------------------------------------------------  

Assim, formalizámos junta da Entidade de Serviços Partilhados da 

Administração Pública, após ser aprovado em Câmara, a listagem com todas 

instalações com a inclusão das escolas e dos centros de saúde e, passado um 

tempo, a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública deu-nos a 

informação que o Ministério da Saúde, relativamente aos centros de saúde, já 

tinha dado a informação sobre os consumos daquelas instalações e que não 

iriam sobrepor essa informação. Portanto, iriam retirar essas instalações da 

nossa listagem. No entanto, a Câmara vai assegurar o pagamento a partir do 

início do próximo ano, porque as competências foram delegadas à Câmara. 

Mas deu nota que aquelas posições não iam ser sobrepostas e iam apenas 

assegurar todas as outras posições, em que incluíam as nossas instalações e 

as escolas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

A análise jurídica feita na altura foi que não havia qualquer problema em ser 

presente à Câmara, porque só o foi face ao valor em questão. Pensámos que o 

devíamos enviar só para conhecimento, porque o único facto que existe é que 

a Câmara não disponibilizou todas as instalações, escolas e centros de saúde. 

Tivemos de retirar as instalações relativas aos centos de saúde, porque foi 

essa a indicação dada pela Entidade de Serviços Partilhados da Administração 

Pública e achámos que era suficiente. A análise jurídica foi de que se deveria 
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dar conhecimento à Câmara, porque o assunto foi deliberado em Câmara, 

apenas por isso.  -----------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Quero agradecer os 

esclarecimentos do doutor Viriato e dizer o seguinte: nós não estamos a 

questionar a decisão que foi tomada. O que estamos a questionar é que veio 

para conhecimento da Câmara, um despacho do senhor Presidente, que retira 

do procedimento, que em tempos foi tomado pela Câmara Municipal onde 

estavam incluídos este conjunto de estabelecimentos, estes estabelecimentos. 

Ou seja, há um órgão, que é a Câmara Municipal, que sob proposta do senhor 

Presidente da Câmara deliberou aderir a um determinado procedimento de que 

agora se pretende retirar uma parte das entidades que vão ser servidas em 

termos de gás natural e, na nossa opinião, isso deveria ser alvo de deliberação 

do mesmo órgão. Portanto, quem é competente para decidir que vai fazer o 

procedimento, tem de ser competente para decidir que uma parte do 

procedimento não é igual. -----------------------------------------------------------------------  

Mas, senhor Presidente, é uma decisão que é sua. Não há nada para deliberar 

hoje relativamente a esta matéria e nós fizemos um alerta, mas se entender 

que faz sentido aquilo que estamos a dizer trará uma deliberação neste 

sentido. Se está confortável com o parecer que os serviços lhe deram, 

ficaremos por aqui e tomámos conhecimento. Não releva, nomeadamente, para 

os Vereadores que estão a colocar esta questão nenhuma responsabilidade, o 

que estamos a dizer está gravado e fica registado. É somente isto, apenas 

quisemos alertar para um procedimento que, na nossa opinião, do ponto de 

vista formal não cumpriu o formalismo.  -----------------------------------------------------   

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, depois de 

ouvir o doutor Viriato e de consultar o apoio jurídico da Câmara sinto-me 

confortado com a decisão.  ----------------------------------------------------------------------  

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

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

questão colocada relativamente aos monos, dizer que não está a ser feito 

nenhum trabalho preferencial com nenhuma Junta de Freguesia. Pelo 
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contrário. Aquilo que queremos e temos de fazer, porque temos essa 

responsabilidade, porque os detritos que estão nesse terreno não são só 

resíduos trazidos pela Junta de Freguesia. Como saberá e conhecendo o 

terreno, é um terreno que está liberto em que, numa primeira fase, foram 

depositados alguns resíduos pela Junta de Freguesia que depois fazia o seu 

transporte para o destino de deposição.  ----------------------------------------------------  

Entretanto foi feita uma grande limpeza pela Câmara Municipal, mas não só 

pela Câmara Municipal, para deixar o terreno limpo, sendo que na altura se 

estava a pensar em vedar o terreno. Não o foi, mas não são só lixos 

depositados pela Junta de Freguesia, há muitas deposições ilegais que ali são 

colocadas. Mas sim, temos obrigação de limpar os terrenos municipais e não 

estamos a beneficiar ninguém.  ----------------------------------------------------------------  

Aquilo que será feito imediatamente após conseguirmos limpar aquele terreno, 

porque não me parece digno que aquele terreno fique daquela forma junto à 

escola, é a vedação e o fecho do mesmo, para que não se repita essa 

deposição desordenada de resíduos. --------------------------------------------------------  

Uma outra nota, o senhor Vereador Paulo Piteira tem toda a razão. Já dei 

instruções para que essa informação fosse dada o mais urgente possível, ainda 

ontem a solicitei, não me foi disponibilizada, mas assim que tiver a informação 

relativa às dívidas de água das Juntas de Freguesia será disponibilizada o mais 

urgente possível.  ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

SAUDAÇÃO, SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, AO 

GRUPO DRAMÁTICO E RECREATIVO CORAÇÕES DE VALE FIGEIRA PELO 

SEU 75º ANIVERSÁRIO, À QUAL FOI ATRIBUIDO O NÚMERO DE 

PROPOSTA 610/2022  ---------------------------------------------------------------------------  

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

----------- “Ao Grupo Dramático e Recreativo Corações de Vale Figueira  ----------  

----------------------------------- pelo seu 75º Aniversário  -------------------------------------  

O Grupo Dramático e Recreativo Corações de Vale Figueira, fundado a 1 de 

setembro de 1947, assinala ao longo do mês de setembro o seu 75º 
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aniversário, com diversas iniciativas em várias modalidades, desde o cante 

alentejano ao teatro. ---------------------------------------------------------------------------  

De entre as várias secções que compõem a Coletividade, destacam-se o 

Teatro e a Ginástica, contando ainda com danças de salão, yoga, hip-hop, 

dança criativa, ballet, entre outras. É aliás através das duas primeiras que o 

nome da associação tem almejado resultados e divulgado o nome de Vale 

Figueira, da Freguesia e do Concelho pelo país, mas também pela Europa. -----  

Conta atualmente com cerca de 100 atletas na modalidade de Ginástica nas 

diversas vertentes, bem como algumas centenas de associados. -------------------  

Sendo um pólo de cultura, recreio e desporto na Vila de São João da Talha, o 

Grupo Dramático e Recreativo Corações de Vale Figueira enobrece através de 

todos os antigos e atuais dirigentes, assim como através dos seus associados, 

a causa do associativismo desde as suas origens, quando um grupo de 

homens e mulheres constituíram a associação para que os seus associados 

pudessem ter um acesso permanente à cultura onde se destacou desde logo o 

Teatro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, a Câmara Municipal de Loures, reunida a 14 de setembro de 2022, 

saúda todos os corpos sociais e associados, que com o seu empenho e 

dedicação tem mantido e engrandecido o nome do Grupo Dramático e 

Recreativo Corações de Vale Figueira ao longo da sua história, aproveitando 

esta ocasião para saudar os seus sócios fundadores pela sua astúcia e visão 

para criar uma instituição que todos reconhecemos o seu papel importante nas 

dinâmicas locais. (…)” ----------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO TRÊS - FOI APRESENTADO UM REQUERIMENTO PELA SRª. 

VEREADORA E SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA 

UNITÁRIA AO QUAL FOI ATRIBUÍDO O NÚMERO E/125225/2022 

------------------------------------------- “Requerimento  -----------------------------------------  
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Os vereadores da CDU tiveram recentemente conhecimento que o Executivo 

oficiou vários clubes e associações do concelho solicitando-lhe o pagamento 

por utilizações de instalações desportivas municipais que, nalguns casos, 

remontam à distante década de 1980 do século passado. -----------------------------  

Conhecemos a viva indignação de muitos dirigentes associativos não apenas 

por isto, mas também por a citada correspondência ameaçar quem não 

proceder ao pagamento com o envio do processo para execução fiscal. ----------  

Tivemos ocasião de solicitar esclarecimentos sobre esta matéria em reunião de 

Câmara realizada em 03/08/2022, tendo-nos sido afirmado pelo Sr. Presidente 

que desconhecia o caso e que não estava de acordo com o procedimento, 

apesar de o serviço que tomou a iniciativa depender diretamente de si. -----------  

Atentos à necessidade de esclarecer cabalmente o sucedido e de termos o 

ponto de situação atual deste assunto, os vereadores da CDU vêm requerer os 

seguintes dados: -----------------------------------------------------------------------------------  

1. Lista nominal de todos os clubes, associações e outras entidades 

coletivas a quem foi enviada correspondência solicitando pagamentos 

em atraso por utilização de instalações desportivas municipais; ------------  

2. Relação das quantias já pagas e em dívida, por cada uma dessas 

entidades desde que a notificação foi expedida; ---------------------------------  

3. Montante atual da dívida que o Município reclama das entidades que 

notificou, dívida global e discriminada; ----------------------------------------------  

4. Cópia de todo o expediente endereçado aos devedores no último ano. 

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

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

--- Eram onze horas e cinco minutos quando a reunião foi interrompida, 

tendo recomeçado às onze horas e vinte e três minutos.  -------------------------  

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

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

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

PONTO QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 593/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR: - O 

INÍCIO, TIPO E PEÇAS DO PROCEDIMENTO; - A NOMEAÇÃO DO JURÍ E 

DO GESTOR DO CONTRATO; RELATIVO AO PROCEDIMENTO PARA 
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AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL, EM 

BAIXA PRESSÃO ≤ 10.000 M3/ANO E > 10.000 M3/ANO, EM REGIME DE 

MERCADO LIVRE, PARA EQUIPAMENTOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE 

LOURES (PROCESSO N.º 56993/DCA/2022) ---------------------------------------------   

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

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

A. Através da informação da Divisão de Administração Geral (DAG), de 

12/08/2022, com o Registo em Webdoc E/111981/2022, com Despacho de 

concordância do Exmo. Sr. Vereador da Câmara Municipal de Loures, Nuno 

Dias, e pelas razões constantes de tal informação, foi manifestada a 

necessidade de instrução e lançamento de um procedimento aquisitivo, com 

vista à celebração de contratos para prestação de serviços de fornecimento de 

gás natural, em baixa pressão ≤ 10.000 m3/ano e ≥ 10.000 m3/ano, em regime 

de mercado livre, para equipamentos escolares do Município de Loures. ---------  

B. A necessidade em causa, conforme decorre da informação referida no ponto 

anterior, se prende com o seguinte: -----------------------------------------------------------   

«Pela Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, foi aprovada a transferência de 

competências para as Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais, 

em diversos domínios entre eles, em matéria de educação (…). Nos termos do 

artigo 11.º do mencionado diploma legal, é da competência dos órgãos 

municipais participar planeamento, na gestão e na realização de investimentos 

relativos aos estabelecimentos públicos de educação e de ensino integrados na 

rede pública dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, 

incluindo o profissional, nomeadamente na sua construção, equipamento e 

manutenção. -----------------------------------------------------------------------------------------  

(…) De ressalvar que de acordo com a Nota Informativa da DGAL – Direcção-

Geral das Autarquias Locais, de 18 de março de 2022, a transferência das 

competências para os órgãos municipais, no domínio da educação, “[…] opera 

ope legis em 31 de março de 2022, i.e., sem dependência de qualquer 

formalidade adicional, nos termos previstos no artigo 76.º, n.º 2, do Decreto-lei 

n.º 21/2019, de 30 de janeiro”. ------------------------------------------------------------------  

(…) [A] informação n.º 111/DE/PR, com o registo E/95077/2022, de 07 de julho 

de 2022, que mereceu despacho de concordância do Sr. Presidente da 
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Câmara de 12 de julho de 2022, que evidencia a necessidade de ser iniciado 

procedimento de contratação pública, pelo Município, com vista à aquisição do 

serviço de fornecimento de gás natural para os equipamentos escolares com 

início de produção de efeitos a 01.01.2023 (…). Realça-se que, no contrato 

municipal de fornecimento de gás natural em vigor (contrato n.º 86/2022) não é 

possível incluir, tendo em conta o preço contratual, a presente solicitação.»; ----  

C. Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 47.º do CCP, não se fixa preço 

base para o presente procedimento, com base nos seguintes fundamentos, 

indicados pelo serviço requisitante na informação referida em A.: -------------------  

“Devido ao processo de desconfinamento resultado da pandemia da Covid_19 

bem como, mais recentemente, à volatilidade do mercado das matérias primas 

energéticas com a escalada do preço resultante da invasão da Ucrânia pela 

Federação Russa, registou-se um acentuado aumento da procura e do 

consumo, que se refletiu no aumento abrupto do preço da energia sendo 

espectável que, aqueles, se mantenham em valores altos de venda ao 

consumidor face à instabilidade do mercado e à ausência de qualquer solução 

expectável para a situação bélica que ocorre no leste do continente europeu.” --  

Ressalva-se que, em qualquer caso, conforme decorre do disposto na alínea 

e), do n.º 1, do artigo 79.º do CCP e, não obstante a não fixação do preço base, 

às entidades adjudicantes assiste o direito de, fundamentadamente, tomar uma 

decisão de não adjudicação, com base no facto de todos os preços 

apresentados serem inaceitáveis; -------------------------------------------------------------  

D. Apesar de não ser fixado preço base, para efeitos de cabimento, é 

necessário proceder a uma estimativa da despesa para o presente 

procedimento, estimativa essa efetuada pelo serviço requisitante, conforme 

fórmula de calculo apresentada na informação referida em A., que resulta no 

seguinte valor: €170.106,68 (cento e setenta mil, cento e seis euros e sessenta 

e oito cêntimos), acrescido de IVA, para o período de 456 dias, englobando a 

componente de fornecimento de energia sujeito à concorrência, com base na 

média de preços praticada no contrato em vigor para o fornecimento de bem 

idêntico (média ponderada dos preços praticados em abril e maio de 2022), e 

os valores das tarifas de acesso às redes e outras taxas ou impostos em vigor 

que sejam aplicáveis; -----------------------------------------------------------------------------  
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E. Nos termos do n.º 5 do artigo 47.º do CCP, não sendo fixado o preço base, o 

procedimento deve permitir a celebração de contratos de qualquer valor e o 

órgão competente para a decisão de contratar não pode estar sujeito a limites 

máximos de autorização de despesa ou ao regime de autorização de 

despesas, o órgão competente para a contratação em apreço e, 

consequentemente, para a aprovação das peças do procedimento, assim 

como, para a designação do júri do procedimento e do gestor do contrato, é a 

Câmara Municipal de Loures, à luz do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na alínea b) do n.º 1 do 

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 de abril), na alínea 

c) do n.º 1 do artigo 16.º, nos artigos 17.º, 18.º, na alínea a) do n.º 1 do artigo 

20.º e nos artigos 36.º, 38.º, 67.º e 290.º-A todos do CCP;  ----------------------------  

F. Foi verificado, nesta data, que a despesa do Município de Loures está 

prevista na rubrica 0303 02010203 2016 A 118, conforme proposta de 

cabimento n.º 3633/2022, autorizada em 31/08/2022; -----------------------------------  

G. O preço estimado não ultrapassa o preço contratual do contrato n.º 86/2022, 

em que o objeto contratual era idêntico ao do presente procedimento, o mesmo 

não está sujeito a autorização do órgão com competência para contratar, nos 

termos e para os efeitos previstos nos n.ºs 1 e 4 do artigo 61.º da Lei n.º 

12/2022, de 27 de junho (Lei do Orçamento do Estado para 2022); -----------------  

H. Que é necessário, nomeadamente, identificar os fundamentos aduzidos pelo 

serviço requisitante para a não fixação do preço base, propor o júri a designar 

para o procedimento, bem como propor o gestor do contrato a celebrar, foi 

elaborado documento intitulado de “proposta de autorização para início e tipo 

de procedimento, para nomeação de júri e nomeação do gestor do contrato” 

que se anexa para efeitos de aprovação;  --------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do disposto 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 de abril, nos artigos 16.º n.º 1, 

alínea c), 17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º e 38.º, todos do Código dos 
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Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 

na sua versão atual e do disposto, designadamente, no artigo 33.º, n.º 1, alínea 

f) do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: -----------------------------------  

1. Aprovar o programa do concurso e o caderno de encargos enquanto peças 

do procedimento, que se anexam; ------------------------------------------------------------  

2. Aprovar o proposto no documento sob o título “proposta de autorização para 

início e tipo de procedimento, para nomeação de júri e nomeação do gestor do 

contrato”, (…)”. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, proponho a 

retirada deste ponto, uma vez que o Decreto-Lei cinquenta e sete B, de dois mil 

e vinte e dois, que saiu na semana passada, veio permitir que o Município de 

Loures possa utilizar o regime de tarifas reguladas de venda de gás natural. 

Por isso devemos reformular o preço, porque pode ser vantajoso para o 

Município. Portanto, proponho a retirada deste ponto.  ----------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, nesse 

sentido questionamos, também, quanto ao contrato que está atualmente em 

vigor, que poderá terminar antes do seu término, se a Câmara estará a pensar 

fazer o mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Sim, senhor Vereador, estamos a 

pensar fazer o mesmo.  --------------------------------------------------------------------------  

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

--- A PROPOSTA, POR CONSENSO DOS MEMBROS DA CÂMARA, FOI 

RETIRADA DA ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 594/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 
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TRANSFERÊNCIA DE VERBAS ÀS ENTIDADES PARCEIRAS NO ÂMBITO 

DO SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA – FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

ESCOLARES, ANO LETIVO 2021/2022 -----------------------------------------------------  

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

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

A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família, existem algumas entidades 

parceiras que, em colaboração com o Município, fornecem o serviço de 

refeições escolares das crianças e alunos que frequentam os respetivos os 

jardins de infância e escolas do ensino Básico;   -------------------------------------  

B. No âmbito da referida colaboração há que proceder à transferência de 

verbas com o objetivo de suportar as despesas efetuadas com as refeições 

servidas/a servir no 3º período do ano letivo 2021/2022; ---------------------------  

C. A presente proposta de transferência de verba corresponde a um valor 

estimado de abril a junho, tendo por base a assiduidade registada na 

aplicação SIGA no mês de outubro do mesmo; ---------------------------------------  

D. As entidades parceiras e os valores das verbas a transferir encontram-se 

descritas na Informação n.º 347/DE-DASE/LM, de 10 de agosto de 2022. ----  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea hh) do n.º 1 

do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar a transferência de verbas às entidades parceiras num total de 

128.765,70 € (cento e vinte e oito mil, setecentos e sessenta e cinco euros e 

setenta cêntimos), nos moldes previstos na informação nº 347/DE-DASE/LM, 

de 10 de agosto de 2022. (…)” -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

A VEREADORA, SENHORA ANABELA PACHECO: Senhor Presidente, 

relativamente à proposta em concreto nada temos a referir e iremos votar 

favoravelmente. Contudo quero questionar, em relação a esta matéria e, 

também, aos dois pontos seguintes que estão relacionados com o 

acompanhamento das refeições no primeiro ciclo e as atividades de animação 



 

                                                                                                                                            

40/64 

 

 

                                                                                                                                      24ª Reunião Ordinária - 2022-09-14 

e de apoio à família, se há intenção, por parte da Câmara, de proceder à 

revisão de preços, no âmbito das transferências para as entidades parceiras 

que prestam estes serviços, no ano letivo que agora se inicia. -----------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, temos tido 

reuniões com os vários parceiros, temos colocada sempre essa questão e 

estamos na disponibilidade de fazer os acertos que sejam necessários fazer. ---  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 595/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS ENTIDADES PARCEIRAS NO 

ÂMBITO DO SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA – ACOMPANHAMENTO ÀS 

REFEIÇÕES ESCOLARES, ANO LETIVO 2021/2022 ----------------------------------  

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

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

A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família, existem algumas entidades 

parceiras que, em colaboração com o Município, apoiam o acompanhamento 

às refeições escolares dos alunos do 1º ciclo; -----------------------------------------  

B. É necessário suportar as despesas efetuadas com o apoio ao 

acompanhamento às refeições do 1º ciclo relativas ao mês de junho de 

2022; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

C. O contexto de pandemia Covid-19 veio trazer uma maior necessidade de 

recursos humanos no acompanhamento às refeições, devido à existência de 

vários turnos e necessidade de higienização dos espaços entre turnos; -------  

D.As entidades parceiras e os valores das verbas a transferir, para cada uma, 

encontram-se descritas na Informação nº 345/DE-DASE/LM, de 10 de 

agosto de 2022.  --------------------------------------------------------------------------------  
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Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea hh) do n.º 1 

do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar a transferência de verbas às entidades parceiras num total de 

29.194,00 € (vinte e nove mil, cento e noventa e quatro euros), nos moldes 

previstos na informação nº 345/DE-DASE/LM, de 10 de agosto de 2022. (…)” --  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 596/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS ÀS ENTIDADES PARCEIRAS NO ÂMBITO 

DO SERVIÇO DE APOIO À FAMILIA - PROLONGAMENTO DE HORÁRIO -----  

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

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

A.No âmbito do Serviço de Apoio à Família, existem algumas entidades 

parceiras que, em colaboração com o Município, asseguram as atividades 

AAAF – Prolongamento de Horário das crianças que frequentam os 

respetivos Jardins-de-Infância;   ------------------------------------------------------------  

B. No âmbito da referida colaboração há que proceder à transferência de 

verbas com o objetivo de suportar as despesas efetuadas com as atividades 

de AAAF no 3º período do ano letivo 2021/2022, tendo como referência as 

candidaturas registadas na aplicação SIGA no mês de outubro do mesmo; ---  

C. Também é necessário suportar as despesas relativas ao apetrechamento de 

material didático ao Agrupamento de Escolas Luís Sttau Monteiro, Escola 

Básica do Tojalinho, que assegura o desenvolvimento das atividades de 

animação e de apoio à família/prolongamento de horário, sendo que, neste 

caso, o valor tem como referência as candidaturas a AAAF, registadas na 

aplicação SIGA no mês de janeiro de 2022; --------------------------------------------  

D.As entidades parceiras e os valores das verbas a transferir encontram-se 

descritas na Informação n.º 346/DE-DASE/LM, de 10 de agosto de 2022.-----  
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Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea hh) do n.º 1 

do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar: ---------------------------------------------------------------------------------------  

1. A transferência de verbas às entidades parceiras num total de 75.783,64€ 

(setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e três euros e sessenta e quatro 

cêntimos), nos moldes previstos na informação n.º 346/DE-DASE/LM, de 10 

de agosto de 2022; -----------------------------------------------------------------------------  

2. A transferência de verba ao Agrupamento de Escolas Luís Sttau Monteiro, 

Escola Básica do Tojalinho, para apetrechamento de material didático, no 

valor de 200,00€ (duzentos euros) nos moldes previstos na informação n.º 

346/DE-DASE/LM, de 10 de agosto de 2022. (…)” -----------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 597/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR, A MINUTA DE 

ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO DE LOURES, 

E AS ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, PARA O ANO 

2022/2023 --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, estabeleceu o quadro de transferências 

de competências para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, da 

descentralização administrativa e da autonomia do poder local; ----------------  

B. O Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, concretizou tal transferência de 

competências no domínio da educação, reforçando áreas anteriormente 

descentralizadas para os municípios e conferindo-lhes também novas 

competências;  --------------------------------------------------------------------------------  
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C. A Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto possibilitam os municípios 

constituírem parcerias com outras entidades para assegurarem o 

desenvolvimento e concretização das Atividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC) através da celebração de protocolos de colaboração;-------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto pela alínea u) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, e pelo artigo 15.º da Portaria nº 644-A/2015, de 24 de agosto, 

aprovar a minuta do Acordo de Parceria no âmbito do Programa de 

Enriquecimento Curricular, nas Escolas do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, 

para o ano letivo 2022/2023, nos moldes previstos na informação nº 

152/DISE/HG, datada de 23 de agosto de 2022. (…)” -----------------------------------  

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

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

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

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

A VEREADORA, SENHORA ANABELA PACHECO: Senhor Presidente, 

relativamente a esta proposta que está ligada com a proposta seguinte, para 

uma melhor análise das duas, solicitámos informação adicional que não veio 

completa. A própria informação remete para a existência de um conjunto de 

anexos que nos pareciam fundamentais para fazer a análise das propostas, 

mas, de facto, não veio a informação adequada para fazermos a referida 

avaliação e a consequente votação das mesmas.  ---------------------------------------  

Deixo esta nota de que, de facto, a informação não veio completa, conforme 

era nosso pedido.  ---------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, tive 

conhecimento desse pedido e vão ser disponibilizados os anexos o mais 

rapidamente possível. Ou seja, ainda durante esta semana estaremos em 

condições de fazer essa disponibilização.  --------------------------------------------------  

 



 

                                                                                                                                            

44/64 

 

 

                                                                                                                                      24ª Reunião Ordinária - 2022-09-14 

A VEREADORA, SENHORA ANABELA PACHECO: Senhor Presidente, essa 

informação era fundamental para podermos fazer uma análise rigorosa, 

conforme já referi, e para o nosso sentido de voto. Face à informação que o 

senhor Presidente deu de que essa informação só poderá ser disponibilizada 

durante a semana, não estando disponível agora, teremos de proceder a uma 

alteração na nossa intenção de voto relativamente a este ponto e ao ponto 

seguinte.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Questiono os serviços se estes 

anexos podem ser disponibilizados durante o decorrer da reunião.  ----------------  

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

A VEREADORA, SENHORA ANABELA PACHECO: Senhor Presidente, aquilo 

que tínhamos solicitado era a grelha de sistematização dos relatórios de 

avaliação por parte, quer dos agrupamentos de escolas, quer das entidades 

prestadoras dos serviços. No entanto, mesmo que elas cheguem agora 

teremos dificuldade em fazer a análise devida e adequada às mesmas. 

Portanto, no sentido de não prejudicar o início do ano letivo, uma vez que isto 

constitui um grande constrangimento ao seu funcionamento normal, estamos 

disponíveis para votar os pontos, mas temos de adaptar o nosso sentido de 

voto à falta de informação e à análise rigoroso que era preciso fazer, face a 

algumas informações que estão na informação que nos foi facultada e que nos 

parecia ser necessária e fundamental.  ------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Agradeço a disponibilidade da 

Coligação Democrática Unitária para votar os pontos e solicito aos serviços 

para que rapidamente disponibilizem os anexos solicitados.  -------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA, DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA E DO SR. VEREADOR DO CHEGA. ABSTIVERAM-SE A SRA. 
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VEREADORA E OS SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA 

UNITÁRIA.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 598/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS ENTIDADES DINAMIZADORAS DE 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO REFERENTE AO 

ANO LETIVO 2022/2023 -------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, estabeleceu o quadro de 

transferências de competências para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, 

da descentralização administrativa e da autonomia do poder local; --------  

B. O Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, concretizou tal transferência 

de competências no domínio da educação, reforçando áreas 

anteriormente descentralizadas para os municípios e conferindo-lhes 

também novas competências;  --------------------------------------------------------  

C. A Portaria nº 644-A/2015, de 24 de agosto possibilita aos municípios a 

constituição de parcerias com outras entidades para assegurarem o 

desenvolvimento e concretização das Atividades de Enriquecimento 

Curricular, através da celebração de protocolos de colaboração; -----------  

D. O Programa de Enriquecimento Curricular, no 1º Ciclo do Ensino Básico 

Público, nas Escolas do Município de Loures, é dinamizado por várias 

entidades que se constituíram como parceiras diretas do Município no 

desenvolvimento deste programa, para o ano letivo de 2022/2023. --------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea u) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovação de transferências de verbas relativo ao ano letivo 2022/2023, 

às entidades dinamizadoras de Atividades de Enriquecimento Curricular, nos 
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moldes previstos na informação nº 153/DISE/HG, datada de 31 de agosto de 

2022. (…)” --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA, DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA E DO SR. VEREADOR DO CHEGA. ABSTIVERAM-SE A SRA. 

VEREADORA E OS SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA 

UNITÁRIA --------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

A VEREADORA, SENHORA ANABELA PACHECO: Os Vereadores da 

Coligação Democrática Unitária abstiveram-se relativamente à presente 

proposta e à anterior, tendo em conta a falta de disponibilização de informação 

necessária para a adequada análise das propostas.  ------------------------------------  

Na parca informação que nos foi disponibilizada não consta a razão para a 

alteração relativamente a algumas entidades dinamizadoras das atividades de 

enriquecimento curricular, sendo que a disponibilização de informação 

adicional permitia a compreensão desta matéria, uma vez que depois se 

concretiza uma das propostas que vem na análise e a outra não é 

concretizada. Portanto, seria fundamental e necessário a disponibilização 

dessa informação. Daí a votação dos Vereadores da Coligação Democrática 

Unitária ser de abstenção.  ----------------------------------------------------------------------     

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

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

PONTO DEZ - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 599/2022- SUBSCRITA 

PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O APOIO FINANCEIRO, 

NO ÂMBITO DO PASSEIO SÉNIOR – 41ª EDIÇÃO -------------------------------------  

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

--- A PROPOSTA, POR CONSENSO DOS MEMBROS DA CÂMARA, FOI 

RETIRADA DA ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------  
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PONTO ONZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 600/2022- SUBSCRITA 

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

PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO JOSÉ GOUVEIA, AO 

SPORT CLUBE SANJOANENSE -------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Sport Clube Sanjoanense, solicitou a cedência do Pavilhão José Gouveia 

para a realização de treinos de patinagem, no mês de julho deste ano, mais 

precisamente, nos dias 12/7, 14/7, 19/7, 21/7 e 28/7; --------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão José Gouveia, pressupõe o pagamento de 7,91€ 

(sete euros e noventa e um cêntimo) para a realização de treinos, ao dia de 

semana, sem IVA incluído;  ------------------------------------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração total de quinze horas do que resulta um valor total 

a pagamento de 145,94€ (cento e quarenta e cinco euros e noventa e quatro 

cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor; -----------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

solicitou a isenção do pagamento dos valores relativos à utilização acima 

indicada. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do artigo 12º do 

Regulamento de Utilização do Pavilhão José Gouveia, em conjunção com a al. 

u) do nº1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, a isenção do pagamento pela utilização do mesmo, ao Sport Clube 

Sanjoanense, no valor total de 145,94€ (cento e quarenta e cinco euros e 

noventa e quatro cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. (…)” ---------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO DOZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 601/2022- SUBSCRITA 

PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O ACORDO DE 
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COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E A 

ASSOCIAÇÃO GATO RUIM – ASSOCIAÇÃO CULTURAL ----------------------------  

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

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

A. Ao Município de Loures incumbem, entre outras, atribuições no domínio da 

cultura, nomeadamente no que concerne ao apoio à atividade e produção 

cultural e artística; ----------------------------------------------------------------------------  

B. É objetivo do Município o aumento da oferta de atividades que, pelos meios 

adequados, potenciem a melhoria de qualidade de vida das populações; ---  

C. O teatro e as artes performativas em geral, quer como manifestação social 

e cultural, quer como forma de expressão da realidade, do indivíduo e da 

comunidade, constituem um veículo para a prossecução dos objetivos 

enunciados; -------------------------------------------------------------------------------------  

D. A Associação Gato Ruim – Associação Cultural propôs a este Município a 

realização de Festival Internacional de circo, conforme proposta final 

registada sob o documento webdoc nº E/117351/2022; ---------------------------  

E. É reconhecido o mérito cultural e pedagógico desta associação, no 

desenvolvimento de espaços de criação, sensibilização para as artes e 

para a cultura assente em partilha de experiências, onde se procura 

estimular, fomentar e divulgar o gosto, incentivando igualmente a criação e 

produção. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao abrigo da al. u) do nº1 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 celebrar entre o Município de 

Loures e a associação Gato Ruim – Associação Cultural, nos termos da 

informação registada sob o documento webdoc nº E/117351/2022. (…)” ----------  

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

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  
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PONTO TREZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 602/2022- SUBSCRITA 

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

CONCURSO INTERNO DE ACESSO LIMITADO PARA PROVIMENTO DE 1 

(UM) POSTO DE TRABALHO NA CATEGORIA ESPECIFICA DE 

CONSULTOR DE INFORMÁTICA, DA CARREIRA DE INFORMÁTICA -----------  

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

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

A. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 5 de janeiro de 2022, e na 2.ª Sessão Extraordinária da 

Assembleia Municipal, realizada em 13 de janeiro de 2022, foram 

aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa de Pessoal para o ano de 

2022; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

B. No Mapa de Pessoal está previsto e não ocupado posto de trabalho da 

categoria específica de consultor de informática, da carreira de informática;  

C. De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 13.º, do Decreto-Lei 97/2001, 

de 26 de março, o provimento nos lugares de consultor de informática faz-

se por nomeação, mediante concurso circunscrito a especialistas de 

informática do grau 3 do organismo com, pelo menos, três anos na 

categoria classificados de Muito Bom; --------------------------------------------------  

D. Existe trabalhador no Município que reúne os requisitos 

supramencionados; --------------------------------------------------------------------------  

E. A carreira de Informática é uma carreira de regime especial e ao abrigo do 

n.º 1 do artigo 41.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, continuam a aplicar-

se as disposições normativas que lhe eram aplicáveis em 31 de dezembro 

de 2008, nomeadamente no que diz respeito ao regime da carreira e ao 

recrutamento. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo 

com o estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, delibere aprovar a abertura de concurso interno de acesso limitado, 

para provimento de um posto de trabalho, da categoria específica de consultor 

de informática, da carreira de informática. (…)” -------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA, DA SRA. VEREADORA E DOS SRS. VEREADORES 

DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DOS SRS. VEREADORES DO 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. ABSTEVE-SE O SR. VEREADOR DO 

CHEGA.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO CATORZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 603/2022- 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

RESERVA DE RECRUTAMENTO PARA FUTURA OCUPAÇÃO DE POSTO(S) 

DE TRABALHO DA CARREIRA/CATEGORIA DE ASSISTENTE 

OPERACIONAL, DA ÁREA FUNCIONAL GERAL, PARA EXERCÍCIO DE 

FUNÇÕES EM VÁRIOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES, 

PARA CONSTITUIÇÃO DE VINCULO DE EMPREGO PÚBLICO, NA 

MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS 

POR TEMPO INDETERMINADO --------------------------------------------------------------  

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

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

A. Se verifica a necessidade de assistentes operacionais, da área funcional 

geral, para acautelar a saída de trabalhadores por via de procedimentos 

concursais noutras entidades, aposentações e rescisões; ----------------------  

B. Poderá ser necessário responder às eventuais necessidades de recursos 

humanos, no âmbito da descentralização de competências, na área da 

saúde; ------------------------------------------------------------------------------------------  

C. De forma a dotar os serviços com os meios humanos necessários ao seu 

regular funcionamento, é necessária a existência de uma reserva de 

recrutamento de assistentes operacionais, da área funcional geral; ----------  

D. Para efeitos do disposto no artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 

de setembro, na sua redação atual, foi consultada a Área Metropolitana 

de Lisboa (AML), enquanto entidade gestora da requalificação nas 
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Autarquia Locais (EGRA), que informou, a 12/07/2022, que ainda não se 

encontra constituída a EGRA para os seus Municípios; -------------------------  

E. O Município de Loures não assume a posição de EGRA, ao abrigo do 

artigo 16.º - A, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, por não 

existirem trabalhadores em situação de valorização profissional. -------------  

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

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo 

com o estabelecido no artigo 4º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 

delibere aprovar a abertura de procedimento concursal para constituição de 

reserva de recrutamento, para futura ocupação de posto(s) de trabalho da 

carreira/categoria de assistente operacional, da área funcional geral, para 

exercício de funções em vários serviços da Câmara Municipal de Loures, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, nos termos do n.º 4, do artigo 30º, da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. (…)” -----------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA, DA SRA. VEREADORA E DOS SRS. VEREADORES 

DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DOS SRS. VEREADORES DO 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. ABSTEVE-SE O SR. VEREADOR DO 

CHEGA.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO QUINZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 604/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A ALTERAÇÃO À 

LICENÇA DE LOTEAMENTO TITULADA PELO ALVARÁ N.º 14/1998, EM SÃO 

JULIÃO DO TOJAL, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO JULIÃO E SANTO 

ANTÃO DO TOJAL (PROC.º Nº 71.327/URB_L_L/2022 – R&P – RODA 

POLICIANO – COMÉRCIO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA 

CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. --------------------------------------------------------------------  
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“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  

A. R&P - RODA POLICIANO – Comércio Máquinas Equipamentos para 

Indústria Construção Civil Lda., requereu a licença administrativa de 

alteração ao loteamento titulado pelo alvará n.º 14/1998, na Rua Cidade de 

Madrid, n.º 2 no Parque Industrial do Arneiro, São Julião do Tojal, União das 

Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal; -----------------------------------  

B. A pretensão refere-se ao pedido de alteração do lote n.º 15, conforme 

quadro urbanimétrico proposto, constante da Planta síntese do loteamento 

(BU/58788/2022), verificando-se um aumento da área de implantação em 

139,56 m2 e da área de construção em 139,56 m2, sem aumento do 

número de pisos e dentro do polígono de implantação previsto. De acordo 

com informação técnica constante no documento E/100333/2022, mantêm-

se inalterados os índices de construção e de ocupação da operação de 

loteamento, cumprindo o disposto no PDM em vigor; ------------------------------  

C. No âmbito da alteração proposta, deverão ser salvaguardados, para o lote 

em referência, e atendendo ao uso proposto, novos lugares de 

estacionamento, nos termos do art.º 13.º do regulamento do alvará de 

loteamento, questão a aferir em sede de Licenciamento da operação 

urbanística; -------------------------------------------------------------------------------------  

D. Haverá lugar a prestação de compensação urbanística pela não cedência 

de área para equipamentos de utilização coletiva e espaços verdes de 

utilização coletiva; ----------------------------------------------------------------------------  

E. A presente proposta constituirá o 13.º aditamento ao Alvará de Loteamento 

n.º 14/1998; -------------------------------------------------------------------------------------  

F. Realizada a consulta aos proprietários dos demais lotes do alvará por via 

de edital, não se registou qualquer oposição, reclamação ou sugestões; -----  

G. A União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, deu parecer 

favorável à pretensão por via do documento E/115646/2022; --------------------  

H. Pelo teor da informação dos serviços municipais e pelo despacho da 

Diretora do DPGU (E/100333/2022) é proposto aceitar o pedido de 

alteração ao Alvará de Loteamento; ------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal delibere, (ao abrigo das disposições conjugadas do 

disposto no n.º 1 do artigo 5.º e no n.º 1 do artigo 23.º do RJUE - Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação, estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na redação vigente): ----------------------------------------  

Aprovar a alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 14/1998, da 

Rua Cidade de Madrid, n.º 2 no Parque Industrial do Arneiro, São Julião do 

Tojal, União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, conforme 

pretensão instruída no processo 71327/URB_L_L/2022, em nome de R&P - 

RODA POLICIANO – Comércio Máquinas Equipamentos para Indústria 

Construção Civil Lda., nos termos expressos na presente proposta. (…)” ---------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO DEZASSEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 605/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE 1 (UM) LUGAR DE ESTACIONAMENTO, 

EXIGÍVEL POR VIA DO REGULAMENTO DO PDM E DO RMEU (PROC.º. Nº 

70.160/URB_L_E – FRENETIC SYMPTOM, LDA.) ---------------------------------------  

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

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

A. Frenetic Symptom, Lda. requereu licença administrativa de legalização 

de obras de ampliação e alteração de edificação, sita na Rua Francisco 

Marques Beato, n.º 93 e 93 A, Moscavide, na União das Freguesias de 

Moscavide e da Portela; -----------------------------------------------------------------  

B. De acordo com os critérios de dimensionamento de lugares de 

parqueamento, a construção pretendida implicaria a criação de 1 (um) 

lugar de estacionamento em cumprimento do disposto no anexo IV do 

RPDM; ---------------------------------------------------------------------------------------  

C. É tecnicamente impossível dotar o imóvel de lugares de estacionamento, 

encontrando-se a frente do prédio sobre uma rotunda, não oferecendo 

assim condições de acesso a estacionamento, não se antevendo 
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soluções alternativas para o cumprimento da dotação de 

estacionamento; ---------------------------------------------------------------------------  

D. A União das Freguesias de Moscavide e da Portela deu parecer 

favorável, através do documento E/118447/2022; -------------------------------  

E. A exigência de estacionamento pode ser excecionada nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 150.º do RPDM, conjugado com o disposto 

nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 33.º do RMEU; ---------------------------  

F. Pela informação dos serviços municipais e o despacho da Sra. Diretora 

do DPGU expressos na informação n.º 312/2021/DGU/JC é aplicável a 

exceção de isenção de dotação de estacionamento; ---------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 

150.º do Regulamento do PDM, conjugado com o disposto nas alíneas a) e c) 

do n.º 1 do artigo 33.º do RMEU, aprovar: --------------------------------------------------  

A isenção de 1 (um) lugar de estacionamento, para resposta ao pedido de 

legalização de edificação no prédio sito na Rua Francisco Marques Beato, n.º 

93 e 93 A, Moscavide, formulado por Frenetic Symptom, Lda., no âmbito do 

processo n.º 70160/URB_L_E. (…)” ----------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO DEZASSETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 606/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

DECISÃO FINAL DO PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO 

DA MERCEARIA SANTANA DE SACAVÉM, COMO “MONUMENTO DE 

INTERESSE MUNICIPAL” (PROCº Nº 71.577/IGT_EU/2022) ------------------------  

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

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

A. Na 11.ª Reunião Ordinária de 2022/03/02 da Câmara Municipal de Loures foi 

aprovada a abertura e submissão a audiência dos interessados do 
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procedimento de classificação de “Monumento de Interesse Municipal” do 

edifício da Mercearia Santana de Sacavém; --------------------------------------------  

B. Decorrido o período de audiência de interessados, a Câmara Municipal de 

Loures não recebeu qualquer objeção à presente proposta de classificação; -  

C. Consultada a Direção Geral do Património Cultural, a 21/06/2022, aquela 

entidade concordou com a continuidade do procedimento de classificação do 

Edifício da Mercearia Santana, em Sacavém, como Monumento de Interesse 

Municipal (MIM); --------------------------------------------------------------------------------  

D.A classificação de “monumento de interesse municipal” permite uma maior 

proteção em operações urbanísticas futuras, quer por efeito do disposto nos 

artigos 151.º e 154.º do Regulamento do PDM, quer pela aplicação do 

Regime Jurídico da Lei de Bases de Proteção do Património Cultural (Lei n.º 

107/2001, de 8 de setembro); ---------------------------------------------------------------  

E. Após conclusão do procedimento, o imóvel deve ser integrado na listagem 

do Anexo I do Regulamento do PDM de Loures e nas Cartas de Estrutura 

Patrimonial e Condicionantes. --------------------------------------------------------------  

F. O conteúdo da informação dos serviços e despacho da Sr.ª Diretora do 

Departamento do DPGU que propõem esta classificação (registo informático 

n.º E/109553/2022); ----------------------------------------------------------------------------  

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

A Câmara Municipal delibere, (ao abrigo do disposto na alínea t) do n.º 1 do 

artigo 33.º do anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro e do n.º 1 do artigo e 

94.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro): -----------------------------------------------  

Aprovar a decisão final do procedimento da classificação de “Monumento de 

Interesse Municipal” ao Edifício da Mercearia Santana de Sacavém, sito na 

Rua Almirante Reis N.º 41-43 – Sacavém. (…)” -------------------------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente a minha questão 

não se prende com a decisão que, naturalmente, é favorável, mas sim com 

uma razão formal. Portanto, sabendo que a fração irá entregar a Carta 
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Patrimonial do nosso Plano Diretor Municipal a proposta não deveria ser, em 

última instância, deliberada em Assembleia Municipal, uma vez que é um 

elemento de ordenamento do território? -----------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, sem prejuízo da 

intervenção do senhor Vereador Tiago Matias, fui informado pelo serviço 

jurídico que não era necessário. No entanto, se se verificar que é necessário 

essa autorização a proposta será remetida para a Assembleia Municipal, mas o 

serviço jurídico diz que não há essa necessidade.  ---------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO DEZOITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 607/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR; - O 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA; - A 

DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO DO ZAMBUJEIRO, A 

DESENVOLVER NO SISTEMA DE “INICIATIVA DOS INTERESSADOS” NA 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL 

COM A FIXAÇÃO DE UM PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS PARA A SUA 

CONCRETIZAÇÃO (PROCº Nº 71.231/IGT/UE – DURPOL – CONSTRUÇÕES 

S.A.)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. DURPOL - CONSTRUÇÕES SA, proprietária e representante dos 

proprietários dos prédios terrenos sitos em Vale, Nemos, Andresa, Altos e 

Campiças da Amoreira, em São Julião do Tojal, veio, requerer e apresentar 

elementos para a delimitação de uma Unidade de Execução do 

Zambujeiro, União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal; ---  

B. Na 17.ª Reunião Ordinária de Câmara, realizada a 25 de maio de 2022, foi 

deliberada a abertura do período de discussão pública para Delimitação da 



 

                                                                                                                                            

57/64 

 

 

                                                                                                                                      24ª Reunião Ordinária - 2022-09-14 

Unidade de Execução do Zambujeiro, nos termos do artigo 89.º, do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território (RJIGT);-----------------------  

C. Findo o período de discussão pública, decorrido entre 5 de julho e 1 de 

agosto de 2022, foi elaborado o Relatório de Ponderação da Discussão 

Pública da Proposta de Delimitação da Unidade de Execução do 

Zambujeiro, União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal; ----  

D. Da discussão pública verificou-se uma participação registada, a qual não 

teve implicação na Proposta apresentada de delimitação de Unidade de 

Execução, conforme esclarecido no respetivo Relatório de Ponderação; -----  

E. Para enquadramento da pretensão foram definidos os princípios 

orientadores de organização e ocupação da operação urbanística, 

expressos nos “Termos de Referência da Unidade de Execução do 

Zambujeiro”; -------------------------------------------------------------------------------------  

F. A Unidade de Execução do Zambujeiro, será executada através do sistema 

de “iniciativa dos interessados” nos termos do artigo 149.º do RJIGT – 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial aprovado pelo D.L. 

n.º 80/2015, de 14 de maio.  ----------------------------------------------------------------  

G. O teor da informação dos serviços municipais e despachos sobre esta, da 

Chefe da DPU e da Diretora do DPGU, registados no documento 

informático n.º E/121477/2022, propõem a aprovação do Relatório de 

Ponderação da Discussão Pública da Unidade de Execução do Casal da 

Freixeira e subsequente aprovação da Delimitação da Unidade de 

Execução do Zambujeiro, com a fixação de um prazo de 3 (três) anos para 

a sua concretização; --------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao abrigo das atribuições 

previstas nas alíneas n), do n.º 2, do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 

e ainda nos termos dos artigos 147.º, 148.º e 149.º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial aprovado pelo D.L. n.º 80/2015, aprovar: -----  

- O Relatório de Ponderação da Discussão Pública da Unidade de 

Execução do Zambujeiro e subsequentemente; -------------------------------------  

- A Delimitação da Unidade de Execução do Zambujeiro, a desenvolver no 

sistema de “iniciativa dos interessados”, abrangendo a área definida e os 
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termos de referência que constam da proposta dos serviços municipais em 

anexo, no âmbito do Processo 71.231/IGT/UE, com a fixação de um prazo 

de 3 anos para a sua concretização. (…)” ---------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO DEZANOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 608/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR; - O 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA; - A 

DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO DO CASAL DA FREIXEIRA, A 

DESENVOLVER NO SISTEMA DE “INICIATIVA DOS INTERESSADOS” NA 

FREGUESIA DE LOUSA, COM A FIXAÇÃO DE UM PRAZO DE 3 (TRÊS) 

ANOS PARA A SUA CONCRETIZAÇÃO (PROCº Nº 71.366/IGT/UE – SIQ – 

SOCIEDADE INDÚSTRIAS QUIMICAS, LDA.) --------------------------------------------  

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

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

A. SIQ-SOCIEDADE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA, representante dos 

proprietários do prédio sito em Casal de Freixeira, Lousa, veio requerer e 

apresentar elementos para a delimitação de uma Unidade de Execução do 

Casal de Freixeira, Freguesia de Lousa; -----------------------------------------------  

B. Na 19.ª Reunião Ordinária de Câmara, realizada a 22 de junho de 2022, foi 

deliberada a abertura do período de discussão pública para Delimitação da 

Unidade de Execução Casal da Freixeira, nos termos do artigo 89.º, do 

Novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território (NRJIGT); 

C. Findo o período de discussão pública, decorrido entre 18 de julho e 16 de 

agosto de 2022, foi elaborado o Relatório de Ponderação da Discussão 

Pública da Proposta de Delimitação da Unidade de Execução Casal da 

Freixeira, em Lousa; -------------------------------------------------------------------------  

D. Da discussão pública verificou-se uma participação registada, a qual não 

teve implicação na Proposta apresentada de delimitação de Unidade de 

Execução, conforme esclarecido no respetivo Relatório de Ponderação; ----  
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E. Para o enquadramento da pretensão foram definidos os princípios 

orientadores de organização e ocupação da operação urbanística, 

expressos nos “Termos de Referência da Unidade de Execução do Casal 

da Freixeira”; -----------------------------------------------------------------------------------  

F. A Unidade de Execução do Casal da Freixeira, será executada através do 

sistema de “iniciativa dos interessados” nos termos do artigo 149.º do 

RJIGT – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial aprovado 

pelo D.L. n.º 80/2015, de 14 de maio. Trata-se de um único proprietário, 

sendo todos os encargos e benefícios assumidos pelo titular da Unidade de 

Execução, de Acordo com o disposto nos artigos 149.º de RJIGT e 55.º do 

RJUE, dispensando-se assim a celebração de contrato de urbanização. 

Para o efeito, foi assinada Declaração de Compromisso que constituiu o 

documento E/121743/2022 e fixado um prazo de 3 (três) anos para a sua 

concretização; ---------------------------------------------------------------------------------  

G. O teor da informação dos serviços municipais e despachos sobre esta, da 

Chefe da DPU e da Diretora do DPGU, registados no documento 

informático n.º E/118908/2022, propõem a aprovação do Relatório de 

Ponderação da Discussão Pública da Unidade de Execução do Casal da 

Freixeira e subsequente aprovação da Delimitação da Unidade de 

Execução do Casal da Freixeira, com a fixação de um prazo de 3 (três) 

anos para a sua concretização; -----------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao abrigo das atribuições 

previstas nas alíneas n), do n.º 2, do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 

e ainda nos termos dos artigos 147.º, 148.º e 149.º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial aprovado pelo D.L. n.º 80/2015, aprovar: -----  

- O Relatório de Ponderação da Discussão Pública da Unidade de 

Execução do Casal da Freixeira e subsequentemente; ----------------------------  

- A Delimitação da Unidade de Execução do Casal da Freixeira, a 

desenvolver no sistema de “iniciativa dos interessados”, abrangendo a área 

definida e os termos de referência que constam da proposta dos serviços 

municipais em anexo, no âmbito do Processo 71.366/IGT/UE, com a 
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fixação de um prazo de 3 anos para a sua concretização, de acordo com a 

declaração apresentada pelo requerente. (…)” ---------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 609/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA APROVAR A FIXAÇÃO 

DE PREÇOS A COBRAR, PELA PRESTAÇÃO DE ATOS MÉDICOS E 

CIRÚRGICOS AOS DETENTORES/TUTORES DE ANIMAIS, PELO 

ALOJAMENTO E PERMANÊNCIA NO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE 

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

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

--- A PROPOSTA, POR CONSENSO DOS MEMBROS DA CÂMARA, FOI 

RETIRADA DA ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------  

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

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

III)  INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ----------------------------------------------------------   

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

--- Inscreveu-se para intervir o Sr. João Vladimiro Soares Resa, residente na 

Rua das Forças Armadas, nº. 17, em Santo Antão do Tojal, sobre as questões 

referenciadas nos pontos seguintes:  ---------------------------------------------------------  

- Empréstimos Municipais - endividamento da Câmara Municipal de Loures, 

totalidade dos valores dos empréstimos; ------------------------------------------------  

-  Gastos nas Festas do concelho de Loures em dois mil e vinte e dois; 

“stand’s” para os partidos eleitos na Assembleia Municipal;  -----------------------  

-  Unidades de execução - discussão pública; Unidade de logística em Santo 

Antão do Tojal junto à Quinta do Vale;  ---------------------------------------------------  

- Delegação de competências nas touradas e garraiadas; isenção de taxas 

relativas a espetáculos que não dignificam os animais;  -----------------------------  
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--- Inscreveu-se para intervir o Sr. José Ganchinho, residente no Bairro da 

Milharada, em Loures, informou que esteve aqui há dois meses atrás a alertar 

para uma ocorrência em abril, que não teve grande desenvolvimento até julho e 

que só parcialmente foi resolvido no final do mês de agosto, quando o terreno 

que estava arborizado com plantas selvagens e invasoras foi finalmente limpo. 

Referiu, também, que não foi resolvida a outra parte, porque foi ali depositada 

uma carcaça de uma viatura, que está a dez metros do quarto onde dorme, e 

que ali continua.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que quando relatou esta ocorrência lhe foi dito que o carro não 

tinha matrícula e que, por isso, não sabiam a quem pertencia, mas que agora 

que o terreno está limpo, se vê matrícula. Assim, espera que não seja muito 

difícil tomar essa decisão e que a Câmara, como já aconteceu em outros 

casos, dê um prazo ao proprietário para a remoção deste mono, porque é uma 

questão de higiene e urbanística para que a paisagem não esteja demasiado 

poluída.  -----------------------------------------------------------------------------------------------    

Referiu-se também a uma moradia inacabada há quarenta anos, que também 

referenciou na sua intervenção de há dois meses, onde o senhor Vereador 

Nuno Dias lhe solicitou mais elementos. Mencionou que é inadmissível que 

esta situação continue igual, porque todos os dias os moradores que ali vivem 

são agredidos com aquela situação. Referiu que é insustentável e lastimável 

aquilo que vê todos os dias quando sai e quando entra na sua habitação.  -------  

Referiu, ainda, que uma outra situação a que também fez referência há dois 

meses atrás, em julho, foi à substituição da canalização da água no bairro que 

estava a acontecer na altura. Informou que a obra esteve bastante tempo 

parada e que o bairro da Milharada continua com buracos abertos em todas as 

ruas há uns três meses. Assim, apelou para que a Câmara Municipal de Loures 

reveja a sua atitude relativamente ao bairro da Milharada quanto ao 

asfaltamento.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- O senhor Vereador Nuno Dias agradeceu a presença do senhor munícipe. 

Informou que relativamente ao edificado que se encontra inacabado foi emitida, 

em abril deste ano, uma licença para a sua reconstrução.  ----------------------------  
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Quanto às obras do bairro da Milharada referiu que o senhor munícipe tem 

razão. No entanto, referiu que houve um pequeno problema quando se lançou 

a obra, por parte dos SIMAR, porque não foi considerada a pavimentação 

global. Ou seja, não foi considerado deixar o piso conforme estava 

anteriormente à obra, facto que não se conseguiu, ainda, colmatar por 

disponibilidade, também, financeira, porque aquilo que foi contratado foi o tapar 

a vala que tinha sido aberta e não a pavimentação global, mas que se estão a 

criar condições para se proceder a reposição do pavimento. --------------------------  

Relativamente à intervenção do senhor Munícipe João Resa, quanto aos 

projetos das unidades de execução, referiu que foi cumprido o normativo legal 

que obriga a consulta pública, que não é o projeto daquilo que vai ser realizado 

em cada uma delas, mas apenas uma definição do que é o solo. Informou que 

os projetos serão avaliados posteriormente, bem como o seu impacto. ------------  

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

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

--- Relativamente às festas do concelho a senhora Vice-Presidente, referiu que 

o Executivo Municipal encara este tipo de atividade como uma forma de 

proporcionar cultura, lazer e atividade desportiva aos munícipes e que, 

passados dois anos de pandemia em que não se realizaram as festas, a 

intenção foi assinalá-las de uma forma mais presente. ----------------------------------   

Informou, também, que os valores gastos com as festas foram idênticos aos da 

sua última realização, mas que sendo uma contratação pública os dados são 

todos públicos e o senhor munícipe tem acesso aos mesmos. -----------------------  

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

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

--- Quanto à limpeza do terreno junto à habitação do senhor Munícipe José 

Ganchinho, a senhora Vereadora Paula Magalhães deixou a nota de grande 

satisfação por se ter conseguido notificar a proprietária do lote do terreno e 

deste se encontrar já limpo.  --------------------------------------------------------------------  

Quanto à viatura referiu que estão a aguardar que a notificação para a retirada 

do veículo corra bem, como correu a limpeza do lote, e que estão a aguardar 

que em breve o assunto esteja resolvido.  --------------------------------------------------    
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IV)  ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO ------------------------------------------------ 

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

- Ata da 19.ª Reunião Ordinária dos SIMAR - Serviços Intermunicipalizados de 

Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, realizada em 

2022.07.28;  -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Informação nº 67/DCA/VA de 2022.09.06, prestando conhecimento da 

exclusão de 8 (oito) unidades de prestação de cuidados de saúde primários, no 

âmbito da adesão do Município de Loures ao procedimento centralizado, de 

2022, da ESPAP, para fornecimento de energia elétrica em BTE e MT, a 

equipamentos municipais, a partir de 1 de janeiro de 2023; ---------------------------  

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

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

IV) - ARQUIVO DE DOCUMENTOS: ---------------------------------------------------------  

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

--- Nos termos do artigo quinto do Decreto-Lei n.º 45.362, de 21 de novembro 

de 1963, todos os documentos referenciados nas propostas e não reproduzidos 

na Ata dão-se aqui como transcritos, ficando arquivados, em suporte digital, na 

plataforma eletrónica “Acesso à Ordem do Dia”. ------------------------------------------  

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

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

--- SEGUIDAMENTE, POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR UNANIMIDADE, AO 

ABRIGO DO ESTATUÍDO NO N.º 3 DO ARTIGO 57.º DO ANEXO I DA LEI N.º 

75/2013, DE 12 DE SETEMBRO E NO N.º 4 DO ARTIGO 34.º DO CÓDIGO 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, FORAM APROVADAS EM MINUTA 

AS PROPOSTAS DELIBERADAS NA PRESENTE REUNIÃO, APÓS PRÉVIA 

DISTRIBUIÇÃO, EM SUPORTE DIGITAL, A TODOS OS MEMBROS DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

 --- Eram doze horas e cinco minutos quando foram encerrados os trabalhos 

constantes da Ordem do Dia, nos termos que ficam descritos. -----------------------  
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 --- A Reunião foi secretariada pela Diretora do Departamento de Gestão e 

Modernização Administrativa.  ------------------------------------------------------------------  

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

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

--- A PRESENTE ATA FOI APROVADA POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR 

UNANIMIDADE, NA REUNIÃO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, OUTUBRO, 

VINTE E SEIS, NÃO TENDO PARTICIPADO NA VOTAÇÃO OS SRS. 

VEREADORES BRUNO MIGUEL DE OLIVEIRA NUNES E ARMANDO 

COSME MARTINHO, 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,  

 

 

  


