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                                                                                                                                      24ª Reunião Ordinária - 2018-10-24 

------------------------------------- MANDATO 2017-2021  --------------------------------  
------------------------------------- ATA DA 24ª. REUNIÃO ORDINÁRIA  
------------------------------------- DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES,  
------------------------------------- REALIZADA EM 2018-10-24 NO PALÁCIO 

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

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

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

quarenta e cinco minutos, com a presença inicial do senhor Vice-Presidente, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--- Dada a circunstância de o Vereador, senhor André Claro Amaral Ventura, e 

da Vereadora, senhora Maria Rita Colaço Leão, se encontrarem impossibilitados 

de comparecer à reunião, estiveram presentes o senhor João Manuel Ferreira 

Calado e a senhora Maria Arlete Rodrigues Augusto Barata Simão, tendo a 

Câmara deliberado justificar as faltas do Vereador, senhor André Claro Amaral 

Ventura, e da Vereadora, senhora Maria Rita Colaço Leão. ---------------------------  

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

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

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

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

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

seguinte no montante de vinte e quatro milhões, novecentos e cinquenta e oito 

mil, novecentos e trinta euro e oitenta e cinco cêntimo. ---------------------------------  

 



 

                                                                                                                                            

2/128 

 

 

                                                                                                                                      24ª Reunião Ordinária - 2018-10-24 

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

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

PONTO 1. ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA  

--------------- MUNICIPAL DE LOURES, REALIZADA EM 2018.09.06  -------------  

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

PONTO 2.  PROPOSTA Nº 434/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA  

--------------- APROVAR A DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DO  

--------------- MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA  

--------------- ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS REDE PORTUGUESA DE  

--------------- CIDADES SAUDÁVEIS ---------------------------------------------------------  

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

PONTO 3. PROPOSTA Nº 435/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA  

--------------- APROVAR A DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DO  

--------------- MUNICÍPIO E RESPETIVO SUBSTITUTO NA A2S -  

--------------- ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  

--------------- SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SALOIA -------------------------------------  

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

PONTO 4.  PROPOSTA Nº 436/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA  

--------------- APROVAR A DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DO  

--------------- MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA  

--------------- ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA O GÁS – AMAGÁS---------  

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

PONTO 5. PROPOSTA Nº 437/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA  

--------------- APROVAR A NOMEAÇÃO DO REPRESENTANTE DO  

--------------- MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA GERAL DA LOURES  

--------------- PARQUE, EMPRESA MUNICIPAL DE ESTACIONAMENTO  

--------------- E. M. UNIPESSOAL, LDA E DO SECRETÁRIO DA MESA ----------  

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

PONTO 6. PROPOSTA Nº 438/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA  

--------------- APROVAR A NOMEAÇÃO DO REPRESENTANTE DO  
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--------------- MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA GERAL DA GESLOURES,  

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

--------------- UNIPESSOAL, LDA E DO SECRETÁRIO DA MESA ------------------  

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

PONTO 7. PROPOSTA Nº 439/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA  

--------------- APROVAR A DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO  

--------------- MUNICÍPIO NOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA AEPTL -  

--------------- ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO PROFISSIONAL EM  

--------------- TRANSPORTES E LOGÍSTICA ----------------------------------------------  

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

PONTO 8. PROPOSTA Nº 440/2018- SUBSCRITA PELA SR.  

--------------- PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA  

--------------- APROVAR: - A REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO  

--------------- CAMARÁRIA DE 2018.01.17 REFERENTE À PROPOSTA  

--------------- Nº 31/2018; - A DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES  

--------------- MUNICIPAIS NOS CONSELHOS GERAIS DOS  

--------------- AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLA NÃO  

--------------- AGRUPADA -----------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 9. PROPOSTA Nº 441/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA  

--------------- APROVAR A DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DO  

--------------- MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA  

--------------- ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO 

--------------- VINHO ---------------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 10. PROPOSTA Nº 442/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO PARA  

--------------- APROVAR A DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DO  

--------------- MUNICÍPIO PARA O CARGO DE VICE-PRESIDENTE DA  

--------------- MESA DA ASSEMBLEIA GERAL DA  AGÊNCIA MUNICIPAL  

--------------- DE ENERGIA E AMBIENTE DE LOURES (AMEAL) -------------------  
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PONTO 11. PROPOSTA Nº 443/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA  

--------------- APROVAR A DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DO  

--------------- MUNICÍPIO PARA INTEGRAR O CONSELHO FISCAL DA  

--------------- SOCIEDADE VALORSUL - VALORIZAÇÃO E  

--------------- TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS REGIÕES  

--------------- DE LISBOA E DO OESTE, S. A. ---------------------------------------------  

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

PONTO 12. PROPOSTA Nº 444/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA  

--------------- APROVAR O RELATÓRIO FINAL, A ADJUDICAÇÃO E  

--------------- MINUTAS DE CONTRATO, REFERENTE AO  

--------------- PROCEDIMENTO EM AGRUPAMENTO DE ENTIDADES  

--------------- ADJUDICANTES PARA AQUISIÇÃO CONTINUADA DE  

--------------- BENS DE CONSUMO ALIMENTAR PARA OS  

--------------- REFEITÓRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES E  

--------------- DOS SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E  

--------------- RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS  

---------------  (SIMAR) -----------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 13. PROPOSTA Nº 445/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA  

--------------- APROVAR A TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A   

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

--------------- VOLUNTÁRIOS DO ZAMBUJAL ---------------------------------------------  

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

PONTO 14. PROPOSTA Nº 446/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA  

--------------- APROVAR A AFETAÇÃO AO DOMÍNIO PÚBLICO  

--------------- MUNICIPAL DE PARCELA DE TERRENO SITA NO  

--------------- BAIRRO DA FRATERNIDADE, NA UNIÃO DE  

--------------- FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZOIA, SÃO JOÃO DA  

--------------- TALHA E BOBADELA-----------------------------------------------------------  
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PONTO 15. PROPOSTA Nº 447/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA  

--------------- APROVAR A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS, AO  

--------------- GRUPO DESPORTIVO DE LOUSA ----------------------------------------  

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

PONTO 16. PROPOSTA Nº 448/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA  

--------------- APROVAR A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS, AO  

--------------- SPORT CLUBE SANJOANENSE --------------------------------------------  

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

PONTO 17. PROPOSTA Nº 449/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA  

--------------- APROVAR A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS, AO  

--------------- SPORT CLUBE SANJOANENSE --------------------------------------------  

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

PONTO 18. PROPOSTA Nº 450/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA  

--------------- APROVAR A ISENÇÃO DE TAXAS DE REMOÇÃO E  

--------------- DEPÓSITO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL, A MARIA DA  

--------------- CONCEIÇÃO CARDOSO METELO RATADO ---------------------------  

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

PONTO 19. PROPOSTA Nº 451/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA  

--------------- APROVAR A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS, AO  

--------------- GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DO CATUJAL-UNHOS -------  

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

PONTO 20. PROPOSTA Nº 452/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA  

--------------- APROVAR A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS, AO  

--------------- GRUPO DRAMÁTICO E RECREATIVO CORAÇÕES DE  

--------------- VALE FIGUEIRA -----------------------------------------------------------------  

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

PONTO 21. PROPOSTA Nº 453/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA  

--------------- APROVAR A MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA DE  
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--------------- DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO NO ÂMBITO DO  

--------------- PROGRAMA MUNICIPAL "CENTROS DE FORMAÇÃO DE  

--------------- ATLETISMO", E ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ------------  

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

PONTO 22. PROPOSTA Nº 454/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO PARA  

--------------- APROVAR A ACEITAÇÃO, A BENEFICIO DE INVENTÁRIO,  

--------------- DA DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS A FIM DE INTEGRAR O  

--------------- ACERVO MUSEOLÓGICO E DOCUMENTAL DA REDE DE 

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

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

PONTO 23. PROPOSTA Nº 431/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- VEREADOR TIAGO MATIAS PARA APROVAR A ISENÇÃO 

--------------- DO PAGAMENTO DE TAXA À COOPERATIVA AGRÍCOLA  

--------------- DE LOURES -----------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 24. PROPOSTA Nº 455/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A  

--------------- ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO RELATIVO AO SERVIÇO  

--------------- DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE MOSCAVIDE,  

--------------- CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E A  

--------------- RODOVIÁRIA DE LISBOA, SA, NO ÂMBITO DO PROJETO  

--------------- RODINHAS LINHA AZUL ------------------------------------------------------  

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

PONTO 25. PROPOSTA Nº 456/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- VEREADOR GONÇALO CAROÇO PARA APROVAR A  

--------------- TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA O AGRUPAMENTO  

--------------- DE ESCOLAS MARIA KEIL ---------------------------------------------------  

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

PONTO 26. PROPOSTA Nº 457/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

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

--------------- TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA O AGRUPAMENTO  

--------------- DE ESCOLAS MARIA KEIL E AO AGRUPAMENTO DE  

--------------- ESCOLAS JOSÉ AFONSO ----------------------------------------------------  



 

                                                                                                                                            

7/128 

 

 

                                                                                                                                      24ª Reunião Ordinária - 2018-10-24 

PONTO 27. PROPOSTA Nº 458/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

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

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

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

--------------- ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO ANO LETIVO  

--------------- 2018/2019 - 1ª TRANCHE -----------------------------------------------------  

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

PONTO 28. PROPOSTA Nº 459/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

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

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

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

--------------- FAMÍLIA - ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO DE  

--------------- REFEIÇÕES ESCOLARES ---------------------------------------------------  

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

PONTO 29. PROPOSTA Nº 460/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

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

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

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

--------------- FAMÍLIA - PROLONGAMENTO DE HORÁRIO --------------------------  

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

PONTO 30. PROPOSTA Nº 461/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

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

--------------- TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS  

--------------- AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA MANUTENÇÃO E  

--------------- CONSERVAÇÃO DOS EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS  

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

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

PONTO 31. PROPOSTA Nº 462/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- VEREADOR GONÇALO CAROÇO PARA APROVAR A  

--------------- ISENÇÃO DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DA SALA  

--------------- HERBERTO GOULART, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ARY  

--------------- DOS SANTOS, AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  

--------------- EDUARDO GAGEIRO ----------------------------------------------------------  
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PONTO 32. PROPOSTA Nº 463/2018- - SUBSCRITA PELO SR.  

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

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

--------------- JARDIM DO MUSEU MUNICIPAL DA QUINTA DO  

--------------- CONVENTINHO, À ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE  

--------------- DE AJUDA -------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 33. PROPOSTA Nº 464/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

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

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

--------------- PAVILHÃO DO ORIENTE, PELO CENTRO CULTURAL E  

--------------- SOCIAL DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS -------------------  

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

PONTO 34. PROPOSTA Nº 465/2018- - SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR O  

--------------- ACORDO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE  

--------------- LOURES E O LISBON INSTITUTE OF GLOBAL MENTAL  

--------------- HEALTH ----------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 35. PROPOSTA Nº 466/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

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

--------------- CELEBRAÇÃO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO  

--------------- ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES, A RODOVIÁRIA DE  

--------------- LISBOA E A ASSOCIAÇÃO DAS ORQUESTRAS  

--------------- SINFÓNICAS JUVENIS SISTEMA PORTUGAL-------------------------  

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

PONTO 36. PROPOSTA Nº 467/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

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

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

--------------- RECRUTAMENTO DE 19 TRABALHADORES, DA  

--------------- CATEGORIA DE ASSISTENTE TÉCNICO, PARA  

--------------- CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO,  

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

--------------- FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO ------------  
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PONTO 37. PROPOSTA Nº 468/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR: - AS  

--------------- REGRAS DE ENTENDIMENTO PARA A CONSTITUIÇÃO  

--------------- DE AGRUPAMENTOS DE ENTIDADES ADJUDICANTES; -  

--------------- A AUTORIZAÇÃO PARA O INÍCIO, TIPO E PEÇAS DO  

--------------- PROCEDIMENTO E A MINUTA DO ANÚNCIO; - A  

--------------- DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO E DO JÚRI  

--------------- DO PROCEDIMENTO; PARA AQUISIÇÃO DE GÁS  

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

--------------- DE ODIVELAS E A GESLOURES - GESTÃO DE  

--------------- EQUIPAMENTOS SOCIAIS, E.M. UNIPESSOAL, LDA ---------------  

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

PONTO 38. PROPOSTA Nº 469/2018- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR: - AS  

--------------- REGRAS DE ENTENDIMENTO PARA A CONSTITUIÇÃO  

--------------- DE ENTIDADES ADJUDICANTES; - O INICIO, TIPO,  

--------------- PEÇAS DO PROCEDIMENTO E A MINUTA DO ANÚNCIO;  

--------------- A DESIGNAÇÃO DO GESTOR CONTRATO E DO JÚRI DO  

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

--------------- COMUNICAÇÕES DE REDE FIXA, DADOS, MÓVEL E  

--------------- DISASTER RECOVERY PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE  

--------------- LOURES, OS SIMAR - SERVIÇOS  

--------------- INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESIDUOS DOS  

--------------- MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS, A GESLOURES -  

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

--------------- UNIPESSOAL, LDA E A LOURES PARQUE - EMPRESA  

--------------- MUNICIPAL DE ESTACIONAMENTO, E.M. UNIPESSOAL,  

--------------- LDA ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO:  Senhor Presidente, começo por 

apresentar dois pedidos de informação, do teor seguinte:  -----------------------------   
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“No passado dia 18 de outubro celebrou-se o Dia Europeu de Combate ao 

Tráfico de Seres Humanos. ---------------------------------------------------------------------  

O tráfico de seres humanos constitui uma das formas mais graves de violação 

dos direitos humanos. É uma realidade complexa, na maioria dos casos 

transnacional, desenvolvida por redes de criminalidade organizadas, que se 

alimentam das vulnerabilidades e fragilidades das pessoas traficadas. ------------  

O aumento deste fenómeno assenta fundamentalmente num conjunto de 

vulnerabilidades sociais entre as quais se destacam, as situações de pobreza, 

a marginalização, a exclusão social e económica e as desigualdades sociais e 

de oportunidades. ----------------------------------------------------------------------------------  

As grandes disparidades que se fazem sentir em diversos países e regiões 

promovem um terreno fértil para a atuação das redes de criminalidade 

organizada. Fatores associados à violência de género, discriminação, carência 

económica, reduzidos níveis de escolaridade, corrupção e conflitos armados 

contribuem, igualmente, para facilitar situações de vulnerabilidade, que 

desencadeiam processos de exploração. ---------------------------------------------------  

Esses processos podem assumir diversos contornos, como a exploração 

sexual, a exploração laboral, o tráfico de órgãos ou a exploração de 

mendicidade, entre outros. ----------------------------------------------------------------------  

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

- o Município no ano 2010, organizou as Comemorações Nacionais do Dia 

Europeu de Luta Contra o Tráfico de Seres Humanos, em parceria com o 

Ministério da Administração Interna e o Observatório do Tráfico de Seres 

Humanos, tendo nessa cerimónia sido assinado a Declaração sobre a Luta 

contra o Tráfico de Seres Humanos, retificada na 20.ª Reunião Ordinária de 

Câmara ocorrida a 20/10/2010, em que para além do compromisso de 

mobilizar todas as forças a nível local de modo a que a mensagem veiculada 

fosse extensiva a todos os níveis de gestão dos assuntos públicos, aos 

cidadãos e às mais altas instâncias do Estado, assumiu também a Luta contra 

o Tráfico de Seres Humanos como uma prioridade absoluta. -------------------------  

- o Município de Loures, aprovou na sua 77.ª Reunião Ordinária de 16/11/2016, 

a sua integração na Rede Regional de Lisboa e Vale do Tejo de Apoio e 

Proteção a Vitimas de Tráfico de Seres Humanos, tendo assinado o Acordo de 

Parceria -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 - o IV Plano de Ação para a Prevenção e o Combate ao Tráfico de Seres 

Humanos 2018 -2021, define um conjunto de áreas estratégicas 

especificamente direcionadas para combate a este flagelo, entre as quais se 

destacam: --------------------------------------------------------------------------------------------  

• Reforçar o conhecimento, e informar e sensibilizar sobre a temática do 

tráfico de seres humanos.  -------------------------------------------------------------  

• Assegurar às vítimas de tráfico um melhor acesso aos seus direitos, bem 

como consolidar, reforçar e qualificar a intervenção. ----------------------------  

• Reforçar a luta contra as redes de crime organizado, nomeadamente 

desmantelar o modelo de negócio e desmontar a cadeia de tráfico. -------  

Assim e de acordo com o disposto no n. º 1 do artigo 4.º da Lei 24/98 de 26 de 

maio, importa solicitar o seguinte pedido de informação: -------------------------------  

Qual a estratégia desenhada pelo Município para combate a este flagelo? 

Existe algum Plano Municipal com este objetivo. -----------------------------------------  

Que ações tem o Município desenvolvido, ou pretende desenvolver sobre esta 

temática, não só a nível interno, mas também no âmbito do Acordo de Parceria 

celebrado com a Rede Regional em especial no que se encontra plasmado no 

número 4.º da sua clausula 3.ª do referido acordo.”  -------------------------------------  

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

--- Ao requerimento apresentado foi atribuído número E/105554/2018.  ------    

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

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

“A Igualdade entre mulheres e homens está plasmada num dos princípios da 

Constituição da República Portuguesa, de acordo com o disposto no seu artigo 

13.º, sendo também uma das tarefas fundamentais do Estado, tal como refere 

o artigo 9.º. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Sendo a Igualdade uma questão de direitos humanos e uma condição de 

justiça social, impõe-se que, numa sociedade, homens e mulheres gozem das 

mesmas oportunidades, rendimentos, direitos e obrigações em todas as áreas.  

Desde 2010 que centenas de organizações da economia social, escolas e 

autarquias de todo o país, assinalam a data de 24 de outubro como Dia 

Municipal para a Igualdade, promovendo acontecimentos diversos no âmbito 

da igualdade. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------  
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- os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista apresentaram, na 8.ª Reunião 

Ordinária de Câmara ocorrida a 14/02/2018, uma Moção que foi aprovada por 

Unanimidade, onde sugerimos a implementação, operacionalização e 

promoção de Planos de Igualdade como instrumentos estratégicos promotores 

dos Direitos de Cidadania, bem como a consequente avaliação dos resultados 

da implementação das diferentes medidas/ações e as mudanças efetivas 

registadas nas culturas organizacionais da Câmara Municipal  de Loures e nos 

Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e Odivelas. ------  

Assim e de acordo com o disposto no n. º1 do artigo 4.º da Lei 24/98 de 26 de 

maio, solicitamos informação em relação ao trabalho que tem sido feito sobre 

esta matéria, atendendo a que há oito meses atrás, no decurso da Reunião 

anteriormente aludida, fomos informados que o referido plano estava em 

elaboração.” -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- Ao requerimento apresentado foi atribuído número E/105559/2018.  ------   

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

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

O VEREADOR, SENHOR ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, quero 

saudar os senhores Vereadores que iniciaram agora o seu mandato, porque 

ainda não tive oportunidade de o fazer, e apresentar um Voto de 

Congratulação, que passo a ler:  --------------------------------------------------------------  

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

“A mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa assumiu-se nas últimas 

décadas como um desafio de premente resolução, considerando o 

congestionamento prosseguido através da mobilidade automóvel e da falta de 

uma visão integrada do sistema entre os diversos tipos de transporte público, 

tanto em horários, itinerários, bilhética e monitorização, produzindo enormes 

constrangimentos para os utilizadores, dada a sua ineficácia e ineficiência. ------  

Este desafio, que deverá aliar as necessidades das pessoas, a 

sustentabilidade ambiental e um sistema de bilhética justo para os utilizadores 

que se deslocam territorialmente nos municípios da Área Metropolitana de 

Lisboa, teve um importante passo no passado dia 17 de outubro através da 

aprovação por unanimidade em mandatar a Comissão Executiva da AML para 

a Criação da Empresa TML - Transportes Metropolitanos de Lisboa. ---------------  
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Esta medida, com os objetivos de disponibilizar uma plataforma tecnológica de 

bilhética comum a todos os operadores de transportes e mobilidade e 

harmonizar os diferentes sistemas rumo a um sistema de bilhética único, 

expandir a oferta a novos mercados e canais de distribuição, gerar valor para 

os operadores e conveniência aos cidadãos e renovar o material circulante, 

constitui uma revolução no acesso aos transportes da Grande Lisboa, com a 

criação da marca única Carris Metropolitana. ----------------------------------------------  

O sistema de bilhética único permitirá circular dentro dos municípios com um 

passe com um custo de 30 euros e na Área Metropolitana com o custo de 40 

euros, e ainda a gratuitidade para crianças até aos 12 anos, será possível 

através da opção de financiamento através do Orçamento do Estado de 2019, 

levada a efeito pelo atual Governo com uma verba de cerca de 50 milhões de 

euros, e através das comparticipações dos municípios, prevista para o 

município de Loures uma comparticipação de 2,5 milhões de euros. ---------------  

Esta é uma oportunidade de excelência para eliminar as injustiças sofridas pela 

população do município de Loures, com o exemplo das coroas que encareciam 

os passes dos utentes, e de repensar e planear um sistema integrado de 

itinerários e horários dos transportes públicos, num processo que deverá ter a 

participação da Câmara Municipal de Loures em parceria com as Juntas de 

Freguesia, ouvidos os utentes, população e associações representativas. --------  

Pelo exposto, os vereadores do Partido Socialista propõem que a Câmara 

Municipal de Loures, reunida a 24 de outubro de 2018, delibere: --------------------  

1. Congratular o XXI Governo Constitucional da República Portuguesa pela 

inscrição dessa medida na proposta do Orçamento do Estado para 2019 

que visa financiar o passe único metropolitano; ----------------------------------  

2. Congratular o Conselho Metropolitano de Lisboa, órgão representativo 

dos municípios que integram a Área Metropolitana de Lisboa, pela 

criação da Empresa TML - Transportes Metropolitanos de Lisboa. (…)” --  

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO:  Senhor Presidente, quero tecer 

alguns comentários e formular algumas questões.  --------------------------------------  

A primeira observação, já era para a ter apresentado na última reunião de 

Câmara, onde o senhor Presidente não esteve presente por motivos de saúde, 

e folgo em vê-lo de novo aqui. Tivemos oportunidade de constatar, 

acompanhar e felicitar os novos membros que compõem o atual Executivo 
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Municipal, e lembrei-me da discussão que tivemos há uns meses atrás, quando 

o senhor Presidente, após escassos meses do início do mandato, entendeu por 

bem fazer uma redistribuição de pelouros. Na reunião realizada a catorze de 

março, questionado sobre essa questão, o senhor Presidente, em concreto 

sobre o facto de ter assumido como da sua inteira responsabilidade o 

Departamento de Coesão Social e Habitação, respondeu que era necessário 

dar uma prioridade política à gestão daquele Departamento.  -------------------------  

Ora, volvidos que foram seis meses desde esta prioridade política, aquilo que 

nos apraz registar é se a prioridade política que era para si a condução dos 

destinos do Departamento de Coesão Social e Habitação em março, não é a 

mesma em outubro, quando faz uma nova alteração e volta a distribuir este 

pelouro a um Vereador. Qual o motivo que esteve na origem na decisão do 

senhor Presidente? De acordo com a frontalidade que temos tido, e a 

capacidade que o senhor Presidente tem demonstrado em responder às 

nossas questões, certamente terá uma resposta adequada para nos transmitir.   

A segunda nota que quero deixar em nome desta bancada, está relacionada 

com a empresa municipal Gesloures, cujas questões de relacionamento com 

os seus trabalhadores temos vindo a acompanhar, desde há uns meses a esta 

parte com particular preocupação, transmitindo aquilo que têm sido as 

angustias que alguns dos seus trabalhadores nos têm feito chegar. Tomámos 

“boa nota” de uma inversão daquilo que foi a posição do Conselho de 

Administração da Gesloures nos últimos dias, nomeadamente, na véspera da 

greve realizada na passada sexta feira, relacionada com o pagamento dos 

valores que os trabalhadores vinham a exigir, com efeitos retroativos a julho de 

dois mil e dezassete. Entendia o Conselho de Administração da Gesloures que 

não era de direito este pagamento, mas, o facto é que houve um entendimento 

diferente na passada quinta feira, motivo pelo qual ficamos satisfeitos.  

Reiteramos que, muitas vezes, quando aqui referimos determinados assuntos e 

solicitamos um olhar mais atento sobre determinadas matérias, que 

efetivamente sejamos tidos em consideração.  --------------------------------------------  

De igual modo, ainda nesta senda da Gesloures, convém, mais uma vez, 

sublinhar a nossa preocupação, face aos setenta e oito contratos de 

prestadores de serviços que esta empresa tem, e do reduzido número de 

trabalhadores que vão ver a sua situação regularizada, através do Programa de 

Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública. 
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Parece-nos que o número de regularizações, que não passa de um dígito, fica 

muito longe daquilo que são as reais necessidades e circunstâncias da 

Gesloures, facto que temos vindo a alertar em reunião de Câmara. Mais uma 

vez voltamos a falar deste assunto, a colocá-lo sobre a mesa, e gostaríamos de 

pedir uma reapreciação deste processo.  ---------------------------------------------------    

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

O VEREADOR, SENHOR ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, 

algumas questões, nomeadamente, sobre o dia do combate ao “bullying”, que 

se realizou no dia vinte de outubro. Esta é uma das situações que muito tem 

preocupado as famílias e as escolas em particular, mas, também, muitos 

trabalhadores, já que esta questão não se resume exclusivamente às escolas. 

Em fevereiro de dois mil e dezoito realizou-se uma ação por parte da Câmara 

Municipal, em Camarate, sobre a questão do “bullying”, e parece-nos 

importante que essa questão não seja esquecida. As escolas trabalham muito 

à volta desta temática, as empresas nem tanto, mas é um problema que existe 

muito mais que aquilo que muitas vezes se consegue escrutinar. Assim, o que 

é que a Câmara Municipal pensa fazer, no sentido de sensibilizar as pessoas 

para este problema, que muitas vezes é visto como uma agressão, mas que é 

diferente do “bullying”. Parece-me que todos nós precisamos de um pouco de 

formação sobre esta temática, muito especialmente quer dirigida às famílias, 

quer dirigida aos trabalhadores. Vale a pena não esquecer esta temática.  -------  

Um outro aspeto, com a entrada do senhor Vereador na área da Educação, 

como está agora a tomar conta do “dossier”, será difícil ter todas as respostas 

para as questões dos agrupamentos de escolas e para as escolas de uma 

forma geral. Assim, foi realizada uma consulta aos agrupamentos de escolas, 

no sentido de receberem uma verba direcionada para a manutenção, gestão e 

conservação das instalações, e gostaria de saber qual o resultado dessa 

consulta, e se houve uma adesão significativa.  -------------------------------------------  

Gostaria, ainda, de solicitar a informação da população escolar existente no 

concelho no ano letivo de dois mil e dezassete/dois mil e dezoito, por escola e 

ano de escolaridade, porque há algum tempo que não temos estes dados.  -----  

A última questão reporta-se a um documento que nos chegou, oriundo de um 

movimento de pais preocupados com o parque escolar de Bucelas. Penso que 

também terá chegado à Câmara Municipal, e coloca um conjunto de questões, 

algumas delas muito preocupantes. Temos conhecimento que algumas já não 
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correspondem totalmente àquilo que nos foi relatado, porque esta informação 

não está datada, mas tem cerca de três semanas. Assim, gostaria de saber 

que tipo de acompanhamento foi feito, relativamente aos problemas 

apresentados nesta exposição, porque alguns deles são efetivamente 

preocupantes e provocam alguma incomodidade no Órgão Executivo.  ------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, no passado 

dia dezoito de setembro visitámos a Assembleia da República, aquando da 

apresentação do projeto do Metropolitano para Loures. Nessa altura, ficou 

assente com os senhores Deputados da Assembleia da República que estes 

entrariam em contato com o seu gabinete, para fazerem uma visita e um 

debate no nosso concelho sobre esta matéria, e a ideia com que fiquei foi que 

seria a curto prazo. Esses contatos já existiram e já está prevista alguma data, 

ou iniciativa?  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Uma outra nota que quero deixar, em relação às atividades de enriquecimento 

curricular, é que no agrupamento de escolas General Humberto Delgado, em 

Santo António dos Cavaleiros, as escolas do primeiro ciclo não têm estas 

atividades todos os dias da semana. Pensei que fosse um problema geral no 

Município, mas, em conversa com o senhor Vereador António Marcelino, como 

professor e Diretor da Escola de Santa Iria de Azóia, no início da reunião, 

cheguei à conclusão que o problema não é só em Santo António dos 

Cavaleiros. O que é que se passa em concreto? A Câmara não transferiu as 

verbas todas, ou não fez bem as contas em relação ao número de alunos? Ou 

a entidade responsável pelas atividades de enriquecimento curricular não está 

a utilizar as verbas transferidas pela Administração Central, que são depois 

transferidas pelo Município para essas atividades, e está a utilizá-lo para outras 

situações? Penso que é importante sabermos o que se passa, porque é 

dinheiro de todos nós e que deve ser empregue nas crianças do concelho. Não 

é para nenhuma associação, seja ela qual for. Neste caso, penso que é a 

Associação de Pais. Portanto, queremos perceber, em concreto, o que se 

passa com esta situação em Santo António dos Cavaleiros.  -------------------------  

Esta é uma situação que é muito prejudicial para os pais, porque obriga a 

grande maioria deles a ter mais despesa em atividades de tempos livres, ou a 

saírem dos seus trabalhos para poderem ir buscar as crianças, e penalizador 
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para as crianças, porque perdem a possibilidade de terem uma formação numa 

área específica.  ------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, tenho um conjunto 

de questões para colocar, e gostava de obter resposta.  -------------------------------  

Em primeiro lugar, recebi da parte de uma série de munícipes uma exposição 

que foi entregue na Câmara Municipal ao cuidado do senhor Presidente, no dia 

oito de maio de dois mil e dezoito, em que o assunto é o seguinte: “Legalização 

do edificado localizado na vila antiga, sito na rua Mira Tejo, parte integrante no 

bairro designado por Bairro Operário, Fase A”. Ora, a informação que me foi 

transmitida foi que, de facto, não houve qualquer tipo de resposta a este 

requerimento. Isto é algo que me causa alguma estranheza, visto ter sido 

entregue em maio de dois mil e oito. O que quer dizer que já passaram, pelo 

menos, seis meses, sem qualquer tipo de resposta. Esta situação causa-me 

um pouco de confusão, porque todos os proprietários deste imóvel que 

assinam a exposição só querem ver o seu problema resolvido, neste caso 

reabilitando uma zona que necessita efetivamente de reabilitação. Aquilo que é 

requerido, não conheço bem os termos técnicos, mas penso que seja uma 

unidade de execução para aquele espaço, ou um plano de pormenor, para 

poderem legalizar, reabilitar e dar uma nova dignidade, ao imobilizado que 

existe no local.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Uma outra questão que coloquei logo nas primeiras reuniões, ainda com a 

senhora Vereadora Maria Eugénia Coelho, é sobre a reabilitação do logradouro 

da escola número três da Bobadela. Relembro que estava programada a 

reabilitação desse logradouro no ano a seguir à reabilitação do equipamento 

escolar, que foi no ano de dois mil e dezassete, na interrupção letiva do ano 

escolar de dois mil e dezassete/dois mil e dezoito, nas chamadas férias 

grandes. Este facto não se consumou, continua por reabilitar aquele logradouro 

e que tem os mesmos problemas que identifiquei naquela reunião de Câmara. -     

Solicito também esclarecimentos relativamente à escola número dois, na 

Bobadela, porque fui informado pelos seus utentes que foram efetuadas 

algumas intervenções naquela escola, na passada interrupção letiva. Que tipo 

de alterações foram essas? Porque foi ali colocado um painel onde se referiam 

alterações, ou pequenos arranjos, com determinado valor, mas ninguém me 

conseguiu dizer que tipo de obra, ou de requalificação foi feita naquele valor.  --  
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Um outro ponto, que também tem sido apresentado de forma recorrente em 

reunião de Câmara, é sobre o Bairro Alto da Casa Branca. No dia trinta e um 

de janeiro, foi mantida em Ordem do Dia uma proposta de deliberação nesta 

Câmara, porque o parecer dado pela Comissão de Administração Conjunta do 

Bairro não estava bem em conformidade com aquilo que tinha sido acordado e 

que iria ser aprovado naquela reunião. Entretanto, em agosto, voltei a levantar 

o problema, e continuo à espera que se crie algum tipo de solução. Parece-me 

mais que justa a pretensão da Comissão de Moradores que pretende que 

aquele espaço, o café/quiosque ali instalado, passe para a sua gestão, como já 

foi feito em outras situações no nosso concelho, para outras Associações.  ------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, sobre a 

questão dos transportes o passo que se deu foi muito importante, mas, penso 

que no Voto de Congratulação apresentado pelo Partido Socialista falta 

congratular a Câmara Municipal de Loures pelo seu empenhamento neste 

processo. Isto não é um elogio em causa própria, porque todo o trabalho que 

foi realizado, designadamente no plano político, em estreita articulação com o 

Presidente da Câmara de Lisboa e outros Presidentes, abriu caminho a esta 

solução. Há mais de um ano que, primeiro de uma forma mais discreta e 

depois já com alguns elementos públicos, se tem vindo a trabalhar neste 

sentido. A solução não é absolutamente perfeita, como não há nenhuma, mas 

há matérias em aberto que têm de ser consideradas, porque falta definir entre 

os Municípios e o Estado, qual é a participação de cada um na futura rede 

rodoviária, em que os Municípios vão assumir a sua gestão. Não queremos ter, 

apenas, passes mais baratos, queremos ter uma rede de transportes públicos 

que não seja só mais barata, mas que seja eficaz e atrativa para as pessoas.  --     

Portanto, queremos ter uma rede com acréscimo de oferta que tem de ser 

financiado, arcando os Municípios com uma parte desse financiamento. Mas, 

se não houver uma participação importante por parte do Estado será difícil, não 

só ao nosso, mas a qualquer Município, suportar a maioria daquilo que é 

necessário investir para termos uma rede mais de acordo com as necessidades 

das pessoas, ou, pelo menos, mais próxima das suas necessidades.  -------------  

Este dossier continua em aberto, bem como questões importantíssimas de 

investimento em infraestruturas pesadas, para os quais os Municípios não têm 

participação financeira, porque não faz parte das suas capacidades e 
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atribuições, designadamente o Metro e outras matérias de transportes pesados 

para o nosso concelho, e para outros da Área Metropolitana.  ------------------------  

Penso que este momento é muito importante. É particularmente feliz que tenha 

vingado a proposta que vínhamos fazendo há algum tempo, de que a sigla 

aproveitasse o nome “Carris”, porque para a maioria das pessoas fora da 

cidade de Lisboa a identificação da rede de transportes rodoviários com a 

“Carris” é um fator de confiança, e isso tem de ser valorizado. -----------------------  

A questão do passe é uma reivindicação muito antiga do meu Partido, aliás, 

ainda não há muitos meses chumbada na Assembleia da República. 

Felizmente foi possível consagrá-la, por outras vias, e espero que ela tenha 

também no Porto e em outros sítios do País a sua consagração, como é justo e 

devido, mediante a dimensão das necessidades e da população de cada local.  

Penso que este é um momento muito importante, e falta completar uma série 

de situações nesta estrutura, muitas delas dependem da decisão da 

Administração Central, mas demos um passo muito importante no sentido 

positivo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto às questões colocadas pela senhora Vereadora Sónia Paixão, 

nomeadamente a atribuição dos pelouros, quero dizer-lhe que a prioridade 

política que o Departamento de Coesão Social e Habitação tem, quer para o 

Presidente da Câmara, quer para o Executivo, continua a ser a mesma. 

Simplesmente, a avaliação que fiz, nesta altura, foi de que era necessário ter 

uma maior disponibilidade, enquanto Presidente da Câmara, para dar maior 

atenção aos “dossiês” estratégicos de algumas das áreas que são muito 

importantes para o Município e para o presidente da Câmara. Uma dessas 

áreas continua a ser o Departamento de Coesão Social e Habitação, que vai 

continuar, como outros, a ter um acompanhamento próximo da minha parte. 

Como a senhora Vereadora bem sabe, há quatro eleitos com pelouros e a 

distribuição de todas as funções da Câmara por quatro eleitos não é uma tarefa 

fácil. Assim, a avaliação que fizemos é que, para acompanhar o que é 

estratégico, precisava de ter menos situações do dia a dia e do quotidiano, e é 

isso que vai continuar a acontecer, como poderá ver no futuro. Ou seja, uma 

proximidade muito grande destas áreas da Coesão Social e Habitação, que se 

manterá, tal como aconteceu nos últimos meses.  ----------------------------------------            

Quanto à Gesloures, se me permite, não houve uma inversão de posição do 

Conselho de Administração, que disse, desde o início, que era seu desejo 
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proceder ao pagamento destas remunerações. Esta foi a orientação que 

traçámos no Executivo Municipal. O que existia era a necessidade de 

fundamento jurídico suficiente, que permitisse, não só aos membros do 

Conselho de Administração de estarem seguros e não virem a ser 

responsabilizados por uma opção que pudesse não ter total fundamento 

jurídico, como os próprios trabalhadores não virem a ter que ressarcir a 

empresa, dos valores que alguma entidade considerasse como indevidamente 

pagos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Como a senhora Vereadora sabe, houve um primeiro parecer de uma entidade 

pública no sentido negativo. Isto é, de que não se devia fazer esta 

regularização. No entanto, a Administração da Gesloures recebeu há poucas 

semanas um projeto de recomendação da Provedoria de Justiça, onde o 

processo também estava em análise, no sentido contrário. Ou seja, um projeto 

de recomendação que apontava para a validade jurídica da possibilidade de se 

pagar. Aliás, a Gesloures respondeu concordando com essa interpretação, que 

era o que desejávamos. Na sequência disto, procedeu-se ao pagamento 

dessas remunerações.  ---------------------------------------------------------------------------  

Portanto, a posição foi sempre de querer pagar. Mas, foi necessário encontrar 

fundamento jurídico suficiente para isso. Pensamos que este projeto de 

recomendação da Provedoria de Justiça, que é uma entidade absolutamente 

independente e com um trabalho interpretativo da legislação, nos dá grande 

conforto, porque os seus pareceres e recomendações são respeitados e tidos 

como uma base válida para a Administração Pública em Geral e, também, para 

a Administração Local. Assim, pareceu-nos estarem reunidas as condições 

para que se pudesse fazer esta regularização, como foi anunciado, e ainda 

bem que aconteceu.  ------------------------------------------------------------------------------  

No entanto, é preciso relembrar que as cautelas que foram tidas tinham como 

fundamento dúvidas jurídicas fundadas, da viabilidade legal desta decisão, 

tanto mais que houve um parecer da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional em sentido contrário. Não foi uma questão que 

tenha sido originalmente inventada pelo Conselho de Administração da 

Gesloures, sem qualquer fundamento, ou qualquer outra posição nesse sentido 

e foi positivo que se conseguisse resolver esta questão.  ------------------------------  

Quanto à regularização dos precários o senhor Vice-Presidente poderá 

informar. Mas, procedeu-se a regularização de todos os que estavam em 



 

                                                                                                                                            

21/128 

 

 

                                                                                                                                      24ª Reunião Ordinária - 2018-10-24 

condições, de acordo com a lei, de serem regularizados. Há situações bastante 

diferenciadas, e muitos não eram abrangidos, nem a sua situação corresponde 

àquilo que o programa de regularização dos vínculos precários pretendia 

atingir.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador Nuno Botelho, quanto à questão que colocou, de facto, 

estávamos ambos presentes nessa reunião, onde o senhor relator da petição 

que o Município apresentou na Assembleia da República perguntou se 

estaríamos disponíveis para acolher uma visita que a Comissão promoveria, 

para auscultar as pessoas sobre esta questão. Como o senhor Vereador pôde 

testemunhar, imediatamente respondemos ao senhor Deputado Carlos Silva, 

eleito pelo Partido Social Democrata, que é o relator desta petição, que 

estaríamos disponíveis para isso. No entanto, não tivemos da parte do senhor 

Deputado mais nenhum contato. Aliás, vejo com estranheza que o senhor 

Deputado Carlos Silva venha participar numa iniciativa do Partido social 

Democrata, que está no seu direito e pode fazê-lo sempre que quiser e é bom 

que os debates sobre a questão do Metro aconteçam, sejam de que Partido 

forem, o que me parece já pouco curial, é que, não tendo havido até agora 

nenhum contato com o Município para que se realize a tal sessão que ele 

próprio propôs, na primeira ocasião que se desloca ao Município para debater 

o assunto, seja numa iniciativa partidária. Mas, está na sua liberdade enquanto 

Deputado e cidadão, e não deixaremos de questionar a respetiva Comissão 

para saber quando é que se concretiza esta outra iniciativa. Até porque há mais 

de um ano que estamos à espera do relatório do senhor relator, que tem um 

mês, de acordo com a Regimento da Assembleia da República, para o 

produzir. Compreendemos que ele fica valorizado com mais participações e é 

evidente que, para o Município de Loures e para a população, a concretização 

deste relatório e a possibilidade do assunto ser debatido em plenário da 

Assembleia da República, já tarda.  -----------------------------------------------------------  

Não deixaremos de fazer sentir junto da Comissão esta questão, pedindo, mais 

uma vez, que o relatório seja feito e a petição seja agendada em Plenário, para 

que os Deputados da Assembleia da República debatam esta importante 

questão do nosso Município e da Área Metropolitana. ----------------------------------          

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

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

resposta a uma questão colocada pela senhora Vereadora Sónia Paixão, quero 
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referir que relativamente à regularização dos precários, já tivemos oportunidade 

de debater este assunto, por mais que uma vez, quer na Câmara, quer em 

Assembleia Municipal. Portanto, já tivemos oportunidade de esclarecer qual foi 

a linha de trabalho e de conduta adotada pelo Conselho de Administração da 

Gesloures. Mais recentemente, numa reunião do Grupo de Trabalho que a 

Assembleia Municipal decidiu criar para acompanhar a atividade desta 

empresa, onde estão representadas todas as forças políticas, tivemos 

igualmente ocasião de esclarecer os senhores Deputados Municipais e o 

senhor Presidente da Assembleia Municipal, que é eleito pelo Partido 

Socialista.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

A decisão que o Conselho de Administração tomou foi a de proceder ao 

levantamento dos trabalhadores que se encontravam na situação de precários, 

definindo a circunstância de qual a jornada de trabalho que estavam a praticar, 

e se era igual à jornada de trabalho normal dos trabalhadores da Gesloures.  ---  

Tipicamente, desde o início da empresa há prestadores de serviços que não 

pretendem ter outro vínculo que não seja exatamente esse. São monitores de 

natação que, em alguns casos têm mais que um emprego, têm outras 

ocupações e desempenham a sua profissão na Gesloures durante algumas 

horas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, foi feito o levantamento das pessoas que se encontravam nessa 

circunstância, e definimos que deviam ser regularizados todos aqueles que 

tivessem uma jornada de trabalho igual aos trabalhadores da Gesloures, e 

tivessem um vínculo duradouro desde há algum tempo. Foi isso que acabou 

por acontecer, e que permitiu regularizar a situação de oito trabalhadores que 

se encontravam nesta circunstância.  --------------------------------------------------------  

Entretanto, foram admitidos dez trabalhadores para o quadro de pessoal da 

empresa, numa lógica de acabarmos com aquilo que era uma situação 

anómala, no quadro daquilo que acontece em muitos organismos da 

Administração Pública. Aliás, ainda esta semana tivemos ocasião de ouvir o 

senhor Primeiro Ministro dizer que ainda não estava satisfeito com a situação 

do trabalho precário na Administração Central, porque entendia que tinham 

sido omitidos casos e não tinha existido o tratamento adequado.  -------------------  

No nosso caso, aquilo que aconteceu foi que procedemos ao levantamento, 

definimos um critério, e todos aqueles que se encontravam na condição de 

estar a fazer uma jornada de trabalho igual a qualquer outro trabalhador da 
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Gesloures deveria passar a ter um vínculo que não fosse precário. Portanto, foi 

isso que aconteceu.  ------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, no que respeita à atividade municipal, gostaria de dar nota 

do seguinte: há um conjunto de iniciativas e ações que estão a ter lugar neste 

momento, que são de grande importância das quais destaco, no âmbito da 

cultura, a mostra de teatro a que demos o título genérico de “Plateia”. Esta 

iniciativa vai permitir à população do concelho, e de forma descentralizada, 

assistir a um vasto lote de espetáculos teatrais, numa lógica de 

descentralização e proximidade em vários locais e com vários horários, no 

período que vai desde meados e até ao final deste mês. Esta mostra é também 

um momento de partilha das experiências do trabalho realizado pelos nossos 

grupos de teatro amadores do concelho, que têm aqui um espaço de encontro 

e de mostra do seu trabalho.  -------------------------------------------------------------------  

Nas bibliotecas municipais continuam a realizar-se um conjunto de atividades 

ligadas à infância e, também, à aprendizagem ao longo da vida, com a 

capacitação também para adultos. No que respeita à infância, há várias 

iniciativas como o “Brincar com a Música” e as “Tardes Mágicas”, que terão 

lugar nos próximos fim de semana, com uma programação regular, tanto na 

Biblioteca Municipal Ary dos Santos, como na Biblioteca Municipal José 

Saramago.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Este fim de semana, no domínio do desporto, há a destacar a realização da 

“15ª Légua da Marcha Atlética de Santo António dos Cavaleiros”, que tem 

lugar, de novo, no Parque Adão Barata, levada a cabo pelo Grupo Desportivo 

de São Domingos, com o apoio do Município.  --------------------------------------------  

No fim de semana terá lugar a “Mostra de Modelismo de Loures”, que reúne um 

vasto conjunto de pessoas e entidades, que têm neste passatempo e nesta 

atividade um dos seus obis favoritos, e terá lugar no Pavilhão do Oriente em 

Moscavide. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Inicia-se neste fim de semana, e prolongar-se-á até meados de novembro, o 

“13º Festival de Artes Marciais”, que é uma iniciativa para a qual concorrem 

vários clubes e entidades com atividade no domínio das artes marciais no 

concelho. Boa parte da programação ocorre no Pavilhão Paz e Amizade, mas, 

também, em outros locais do concelho.  -----------------------------------------------------  

A este conjunto de iniciativas destaco, ainda, o facto de continuarmos com a 

iniciativa “A Biblioteca no Bairro”, que visa levar livros aos bairros municipais. 
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Desta vez estará na Quinta do Mocho, e será a Biblioteca Municipal Ary dos 

Santos que terá ali um espaço de cativação de novos leitores, desde logo 

naquele espaço, mas também para os levar a utilizar e usufruir aquilo que é 

prestado, em termos de serviços, na Biblioteca Municipal Ary dos Santos, em 

Sacavém.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

A programação de música, que habitualmente faz parte da programação 

municipal, tem um calendário regular e de época, terá uma primeira sessão da 

“Música em SI Maior”, no próximo dia três de novembro, em Santa Iria da 

Azóia.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Gostaria, ainda, de dar nota de algumas iniciativas relativas a outros Pelouros, 

que me parecem importantes para o conhecimento da Câmara. Em relação ao 

Departamento de Ambiente, foram concluídos os trabalhos de limpeza e 

desobstrução de um conjunto de linhas de água na área do Município, com 

destaque para a ribeira da Barroca, na Manjoeira, em Santo Antão do Tojal. 

Neste momento, está em curso a regularização das margens e concluída uma 

outra intervenção no rio de Loures, a limpeza e desobstrução das linhas de 

água do Casal da Serra, no Bairro da Junqueira, em Santo Antão do Tojal e, 

também, da ribeira do Prior Velho.  -----------------------------------------------------------  

Estamos a preparar o novo ano hidrológico, nesta altura em que ainda não 

chove, porque rapidamente podemos vir a ser surpreendidos por condições 

climatéricas desfavoráveis, e é bom “antes de casa arrombada pôr trancas à 

porta”. O trabalho que temos vindo a fazer, em termos de limpeza e 

desobstrução das linhas de água é a melhor panaceia para aquilo que possam 

ser ocorrências de pluviosidade anómalas, que se têm transformado em 

situações recorrentes, tendo em conta as alterações climáticas que vêm 

ocorrendo um pouco por todo o lado, tal como aconteceu no fim de semana 

passado, quer em Portugal, quer no estrangeiro.  ----------------------------------------  

Temos vindo a desenvolver um conjunto de outras ações, das quais destaco, 

no âmbito da sustentabilidade ambiental, um projeto em que participam cinco 

escolas do concelho. Este projeto foi desenvolvido para concorrer a um 

concurso internacional, e foi selecionado como finalista na categoria dois, em 

torno da sustentabilidade através de baixas emissões de carbono. É grato ver 

que entre cento e duas candidaturas apresentadas, aquela em que 

participaram cinco escolas do concelho é, claramente, uma das finalistas neste 

importante prémio internacional. ---------------------------------------------------------------  
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No dia quatro de outubro foram entregues pela Associação Bandeira Azul 

Europeia o “Galardão Eco-Escolas Bandeira Verde”, e houve onze eco escolas 

do Município de Loures que foram premiadas pelas suas boas práticas, do 

ponto de vista ambiental, com a bandeira verde.  -----------------------------------------  

Estão instalados, desde há um ano, o que não é de somenos importância, 

oitocentos e trinta balastros eletrónicos em várias localidades, nomeadamente, 

em Moscavide, Portela e Bobadela, que permitiram poupar em termos de 

emissão para a atmosfera, neste ano de instalação, cento e doze toneladas de 

CO2, e uma poupança financeira ao Município, por eficiência energética, na 

ordem dos trinta e sete mil euros. Portanto, trata-se de um assunto que 

também é importante valorizar.  ----------------------------------------------------------------  

Relativamente à limpeza da rede viária florestal, foram executados até à data 

mais de vinte e dois quilómetros de rede viária florestal. O período crítico de 

incêndios florestais findou no passado dia quinze de outubro, tendo-se 

registado este ano, no concelho, uma das mais baixas ocorrências de 

incêndios florestais dos últimos anos. A esta situação estão associados vários 

fatores, desde logo as operações de limpeza, mas, também, a situação 

climatérica que este ano foi bastante mais favorável que em anos anteriores.  --   

Ainda, no mês de novembro, tal como acontece todos os meses, terá lugar em 

Cabeço de Montachique, no âmbito da iniciativa “Há vida nos parques” desta 

vez “Há vida em Montachique”, em que procuramos sensibilizar os nossos 

visitantes para o impacto e as diferenças que é possível observar na natureza 

nas diferentes estações do ano, desta vez será o outono.  ----------------------------   

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, relativamente 

ao Bairro Operário, neste momento não tenho informações sobre o tratamento 

que o processo está a ter nos serviços. Em ocasião futura darei nota da 

apreciação que estamos a fazer, respondendo ao requerimento apresentado 

pelos moradores.  ----------------------------------------------------------------------------------  

No que concerne ao concurso das obras do logradouro da escola número três 

da Bobadela, confirmo que, efetivamente, estava prevista a obra no período de 

férias, em agosto, o que é certo é que tivemos um problema com o empreiteiro 

que se recusou a entrar em obra, e perdemos a oportunidade de a efetuar 

nesta altura. Estamos a avaliar a melhor forma para, rapidamente, colocar 

novamente o processo a concurso e, no mais curto espaço de tempo, e dentro 
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da disponibilidade das aulas das crianças, podermos fazer as obras neste 

logradouro. Mas a causa foi o empreiteiro recusar-se a entrar em obra, porque 

tínhamos tudo pronto, conforme aqui tinha sido adiantado.  ---------------------------  

Relativamente ao Bairro Alto da Casa Branca, confirmo que a solução para o 

processo, neste caso em concreto para a receção das obras, já tinha sido 

presente à Câmara. Inclusivamente, foi a bancada do Partido Social Democrata 

a levantar algumas questões relativamente às garantias que a entidade, neste 

caso a Associação de Moradores vinha a ter, para vir a explorar o espaço. 

Penso que a solução está encontrada, e podemos apresentá-la a curto prazo, 

novamente à Câmara.  ---------------------------------------------------------------------------  

No entanto, quero fazer uma pequena retificação às palavras do senhor 

Vereador, para que me indique, se possível, os casos em que o Município teve 

“dois pesos e duas medidas”. O que aqui referiu foi que o Município já cedeu 

vários espaços para Associações de Moradores, para questões iguais. Queria 

que me dissesse quais, e recordar-lhe que este espaço está destinado para 

equipamentos e é usado, para a atividade de restauração e bebidas, que são 

situações distintas. Deixo este alerta e, naturalmente, não temos “dois pesos e 

duas medidas”. Portanto, se há casos em que o Município cedeu espaços para 

equipamentos que estão a ser utilizados para restauração e bebidas, queria 

que nos dissesse quais, para poder reavaliar e atuar em conformidade.  ----------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Relativamente às questões 

colocadas pela senhora Vereadora Sónia Paixão, independentemente de 

posteriormente poder haver uma informação mais circunstanciada, importa 

referir que, para nós, os Planos Municipais de Igualdade, ou outros, têm de ter 

uma base que não pode ser apenas empírica. Portanto, está a decorrer e já 

bastante avançada a concretização do diagnóstico social do concelho, que será 

a base para criar e decidir sobre os Planos Municipais que tenhamos que vir a 

decidir, onde se inclui este.  ---------------------------------------------------------------------  

Como alguém referiu na reunião do Núcleo Executivo da Rede Social esta 

semana, onde estive presente, não basta “achar que”, é preciso saber o que 

estamos a decidir. Também pensamos assim, e este diagnóstico vai ser 

fundamental para decidirmos alguns caminhos futuros. Isto sem prejuízo de 

poder haver uma informação mais circunstanciada às questões colocadas pela 

senhora Vereadora.  -------------------------------------------------------------------------------  
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Relativamente à questão do “bullying”, já existe por parte da área de promoção 

da saúde da Câmara, um trabalho junto das escolas sobre várias áreas e 

temáticas, e o “bullying” é uma delas. Evidentemente que podemos sempre, 

havendo essa necessidade e estando ela sinalizada, de poder ser desenvolvida 

de outra forma. Mas, não é uma questão nova no nosso trabalho. 

Desenvolvemo-la já há bastante tempo, e vamos continuar a fazê-lo, porque é 

uma área importante, como referiu o senhor Vereador António Marcelino.  -------  

Quanto à questão do número da população escolar existente no concelho, farei 

chegar essa informação.  ------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao parque escolar, foi colocada a possibilidade aos 

agrupamentos de poderem, se entendessem, assinar um novo protocolo. Aliás, 

esta é uma questão que o senhor Presidente já tinha referido de que iria 

acontecer. Portanto, durante o mês de agosto foi efetuado esse pedido junto de 

todos os senhores diretores, para que se pronunciassem sobre uma proposta 

de protocolo, para ficarem com a manutenção das escolas básicas dois/três, 

como acontece com o contrato de execução do parque escolar. Recebemos 

algumas respostas durante o mês de setembro e de outubro, mas ainda não 

temos todas as respostas. No entanto, há uma questão que era importante 

para os senhores diretores, que a concretizar-se essa possibilidade, fosse só a 

partir de janeiro por questões de organização interna, razão pela qual hoje se 

apresenta o assunto nos moldes do ano letivo passado. Ou seja, esta alteração 

terá lugar em janeiro.  -----------------------------------------------------------------------------  

Posso informar que há agrupamentos que entendem que devem assumir esta 

nova proposta de protocolo, mas há outros que não entendem assim. No 

entanto, todos eles percebem que o dinheiro não chega para todo o trabalho 

que há para fazer. Percebemos a situação. Infelizmente, em dois mil e nove, 

quando foi assinado este contrato de execução isso não foi entendido assim, e 

agora temos este problema para resolver. Pare além deste problema, temos 

um outro para resolver em dois mil e dezanove, que são as novas 

competências na área da educação que querem impor. Temos de discutir muito 

bem como é que elas vão ser aplicadas no Município, porque não podemos 

cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado.  ------------------------  

Portanto, independentemente de apresentarmos essa proposta, em dois mil e 

dezanove, quando tivermos toda a informação podemos fazê-la chegar aos 

senhores Vereadores.  ----------------------------------------------------------------------------  
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Quanto à questão relacionada com a escola de Bucelas, há problemas 

colocados nessa carta que já foram resolvidos pelo Município, e outros que 

ainda o não foram. Mas, estamos atentos e preocupados com todas as 

questões que aí foram colocadas, e que são da nossa competência. O 

problema é que há questões que não são da competência do Município, que 

ultrapassam em muito aquilo que está previsto no contrato assinado com o 

Ministério da Educação que não dá qualquer resposta.  --------------------------------  

Durante este mês tive uma série de reuniões com os senhores diretores dos 

agrupamentos, com quase todos, e há uma nota dominante que é a falta de 

resposta para os problemas que têm de ser resolvidos pelo Ministério da 

Educação. Estamos desde já a elencar todas estas questões que foram sendo 

identificadas ao longo deste mês, e durante o próximo mês iremos solicitar uma 

reunião à Tutela, para saber o que está previsto, o que vai ser feito e quais são 

as questões prioritárias no concelho de Loures. Penso que não faz sentido 

fazer obras nas escolas que depois têm de ser intervencionadas pela Tutela. 

Portanto, temos de saber com o que contamos, e cada um tem de assumir as 

suas responsabilidades. Estamos muito atentos, e agradecemos todas as 

informações que nos chegam, para que passamos dar a melhor resposta 

possível à população do concelho, em particular à população escolar.  

Quanto à questão colocada pelo senhor Vereador Nuno Botelho relacionada 

com as Atividades de Enriquecimento Curricular no agrupamento de escolas 

General Humberto Delgado, neste momento está a decorrer uma reunião entre 

o serviço do Departamento de Educação e o diretor do agrupamento sobre esta 

questão. Aquilo que lhe quero dizer é que não há falta de transferência de 

verbas, e terá sido uma decisão do agrupamento na forma de gerir as suas 

atividades. Esta é a informação que tenho neste momento.  --------------------------  

 

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO:  Senhor Presidente, agradeço as 

respostas que me foram dadas, e quero tecer alguns comentários.  ----------------  

Em primeiro lugar, naquilo que respeita à Gesloures, dou boa nota da 

recomendação da Provedoria de Justiça, e aproveito a oportunidade para 

solicitar que nos seja facultado esse projeto de recomendação. O senhor 

Presidente referiu que foi recebida há poucas semanas, mas, o que é certo, é 

que a atuação foi na passada quinta feira. Grande pontaria, mesmo antes do 

momento de greve dos trabalhadores da Gesloures. Cada um tira a ilação que 
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deve tirar. Mas, não deixa de ser curioso. Ainda bem que o Conselho de 

Administração da Gesloures entendeu por bem ir ao encontra daquilo que é o 

projeto de recomendação, que vem ao encontro, também, daquilo que era o 

desejo dos trabalhadores da Gesloures e com os quais estivemos de acordo 

desde a primeira hora.  ---------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão da integração dos precários, ela já aqui foi abordada várias 

vezes, e bem sei que todos os prazos, neste momento, já estão praticamente 

ultrapassados para lançar mão do procedimento do Programa de 

Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública. 

Contudo, penso que ainda temos uma “nesga” de oportunidade, para olhar 

novamente para esta circunstância, para os cerca de setenta trabalhadores que 

se encontram nesta situação, e demonstrar, eventualmente, se há, ou não, 

uma outra vontade política para a regularização destas situações. 

Independentemente da jornada de trabalho que realizam em concreto, uma vez 

que o critério encontrado foi equiparar a sua jornada à dos trabalhadores da 

Gesloures. Certamente, dentro dos critérios que este programa prevê, poderá 

existir uma outra janela de oportunidade para regularizar bem mais do que a 

situação de oito trabalhadores, que viram satisfeitas as suas pretensões e 

ficaram com um vínculo de trabalho estabilizado, que é o que desejamos para 

a maioria dos trabalhadores, sabendo, obviamente, que há um caráter 

específico em alguns deles, opcional. Portanto, se há trabalhadores que 

querem manter-se num regime de verdadeiros prestadores de serviços, porque 

prestam serviço a outras entidades, é uma coisa. Agora, aqueles que têm 

interesse e reúnem a maioria dos requisitos para serem integrados, se eu 

estivesse à frente dos destinos do Município, era esta a janela de 

oportunidades que dava.  ------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador Gonçalo Caroço, à frase que referiu que foi utilizada no 

Conselho Local de Ação Social, respondo-lhe da seguinte forma, eu, Sónia 

Paixão, “só acho quando sei”. Quando digo isto, “só acho quando sei”, sei que, 

neste momento, o Município de Loures já podia, e devia, ter um Plano 

Municipal para a Igualdade.  --------------------------------------------------------------------  

A questão do diagnóstico é falsa senhor Vereador, se alguém lhe disse isso, eu 

digo-lhe, à frente de quem lhe transmitiu isso, que é falso, porque tem o 

Diagnóstico Social do concelho atualizado em dois mil e catorze, já pelos 

senhores, e tem o Plano de Desenvolvimento Social em vigor reformulado, 
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porque já é o segundo. Portanto, Diagnósticos e Planos de Desenvolvimento 

Social o senhor tem quantos baste para elaborar o Plano Municipal para a 

Igualdade. Ainda lhe digo mais, o Partido Socialista deixou feito o Plano 

Municipal para a Igualdade vertente interna, e deixou o caminho traçado para a 

vertente externa. Inclusive, na altura, tínhamos “meio caminho andado”, porque 

houve uma candidatura para apoio técnico para este efeito. Portanto, aquilo 

que lhe digo, de boa fé, é que peça os “dossiês” e informação aos serviços 

desta Câmara, nomeadamente, às senhoras Conselheiras para a Igualdade, se 

ainda se encontram em vigor, e dar-lhe-ão boa nota porque é que, 

formalmente, ainda não temos o Plano Municipal para a Igualdade.  ---------------  

No dia de hoje, em que se assinala esta data, uma data e um tema que me são 

queridos, não podia deixar de lhe responder, dando-lhe as ferramentas 

necessárias para que o senhor Vereador, como bom gestor do cargo que é, 

tome boa nota das mesmas e procure a informação correta. Espero, que a 

breve trecho possamos aprovar por unanimidade o Plano Municipal para a 

Igualdade do Concelho, quer em Câmara, quer na Assembleia Municipal, 

porque já estamos alguns anos atrasados.  ------------------------------------------------  

Senhor Presidente, a última questão que guardo para lhe colocar diz respeito 

ao processo de legalização do Bairro de Angola, em Camarate. É um processo 

que se arrasta há longa data, um Bairro de grande dimensão, numa área muito 

especial do nosso concelho, e penso que com todas as condições para ver o 

seu processo de legalização concluído. Portanto, em nome da bancada do 

Partido Socialista gostávamos de ouvir dos senhores sobre qual o ponto de 

situação do processo de legalização do Bairro de Angola, se há algum 

problema, e se, rapidamente, vamos ter a solução para este processo.  -----------  

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

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

quando levantei este problema, em agosto, referi um dos casos em que esta 

situação tinha acontecido. Foi uma alienação e um direito de superfície. Não foi 

para a atividade económica? A ver vamos. Porque, certamente, também será 

para a atividade económica. Cá estaremos para ver. Até lhe posso dizer que é 

a proposta duzentos e quarenta e seis, de dois mil e dezassete.  --------------------  

Como em muitas outras cedências de terrenos, e em muitos outros casos, 

foram cedidos a associações que desenvolveram algum tipo de atividade 
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económica, até para dar alguma sustentabilidade financeira à própria 

associação. Poderei dar-lhe outras notas caso assim o entenda. --------------------  

Senhor Presidente, fui ver as obras do parque infantil da Bobadela, que foram 

realizadas através de um protocolo entre a Câmara Municipal e a Junta de 

Freguesia, nomeadamente, junto do ringue da Praceta Ary dos Santos, quando 

vi um cartaz colocado pela Coligação Democrática Unitária, e não são os 

cartazes que me fazem confusão, é aquilo que, efetivamente, tentam 

descredibilizar, colocando alguma dúvida miúda. Ou seja, o cartaz versava o 

seguinte: “A junta de Freguesia recebeu nos últimos cinco anos dez mil euros 

para a manutenção daquele espaço, e o que é que foi feito”. Ora, dez mil euros 

para a manutenção daquele espaço, grosso modo, não paga a água. O que me 

levantou outra questão, outro problema, e fui indagar. Lembro-me da discussão 

que fizemos aquando da delegação de competências e, por acaso, fui analisar 

quais os pedidos das Juntas de Freguesia sobre os esclarecimentos de alguns 

casos existentes nessa mesma delegação, que gostavam de ver esclarecidos. 

Curiosamente, a manutenção e a capacidade de gestão dos parques 

desportivos municipais, e a sua necessidade de investimento, foi apontado, 

entre todas as Juntas de Freguesia, de como fazer e o que fazer, 

nomeadamente, nesta União de Freguesias, uma vez que os pisos dos 

equipamentos se encontram degradados. Assim, coloca-se a seguinte questão: 

qual foi o investimento municipal que foi feito desde a inauguração daquele 

equipamento, em mil novecentos e noventa e um? Posso dizer-lhe que, desde 

que me lembro, o investimento municipal foi zero.  ---------------------------------------  

Levantei esta questão porque fui fazer uma ronda por todos os equipamentos, 

e tive o prazer de ver, no parque desportivo municipal do Bairro da Petrogal, 

caso que também já foi alertado pela União de Freguesias em inúmeras 

conversas e em inúmeras reuniões com o Gabinete de Intervenção Local, que 

as bancadas deste parque desportivo estão em risco. A entidade que faz a 

gestão do equipamento ainda teve qualquer tipo de resposta para esta 

situação, nem de qual a solução para este problema, o que me fez alguma 

confusão e causa algum constrangimento. Assim, questiono se as solicitações 

de todas as Juntas de Freguesia, aquando da delegação de competências, já 

foram respondidas sobre como intervir e o que fazer neste tipo de situação.  ----  

Senhor Presidente, hoje tive acesso a um despacho relativo ao horário de 

trabalho de jornada continua para acompanhamento dos filhos menores, que 
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me leva a questionar a alteração do número três do despacho inicial, que 

referia: “Em casos excecionais, devidamente documentados, esta modalidade 

de horário pode ser atribuída para além da idade referida no ponto dois”, sendo 

a idade referida os seis anos. Agora, taxativamente, diz-se que só há esta 

modalidade de horário por motivos de saúde, e não outros. Nesta situação, 

penso que cada caso é um caso e, por motivos de saúde, certamente a opção 

será a de baixa por acompanhamento, e parece-me que a redação estava 

correta, porque remetia para uma avaliação de caso a caso. Agora, a avaliação 

só é feita só por motivos de saúde, e não há jornada contínua para ninguém, a 

não ser que, comprovadamente, tenha um caso grave de saúde.  ------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, em concreto, 

sobre o que referiu, folgo em saber que segue as iniciativas do Partido Social 

Democrata. É bom sinal, e pode ser que, respeitosamente, a Coligação 

Democrata Unitária aprenda alguma coisa.  ------------------------------------------------  

Senhor Presidente e senhor Vereador Gonçalo Caroço, se o agrupamento de 

escolas General Humberto Delgado não está a utilizar as verbas definidas para 

um projeto concreto, e as utiliza para outras situações, o Município tem de 

tomar medidas drásticas sobre esta situação. Fico à espera das conclusões da 

reunião de que falou o senhor Vereador, e quero acreditar que transmitiu a 

informação correta de que o Município está a fazer as transferências e que são 

iguais para todas as escolas. Então, porque é que esta escola, em concreto, 

decidiu não as utilizar para esses fins? O Município tem de ser muito duro na 

resolução deste problema.  ----------------------------------------------------------------------  

Em relação ao Voto de Congratulação apresentado pelo Partido Socialista, 

ainda não o debatemos, mas gostaria de apresentar algumas sugestões e 

alterações, e nada temos a obstar ao conteúdo que suporta a deliberação. 

Assim, consideramos que esta alteração do valor nos passes, nomeadamente 

entre concelhos e na Área Metropolitana é positiva. No entanto, temos muitas 

dúvidas que o sistema suporte o aumento de afluência de utentes, que todos 

queremos que aconteça.  ------------------------------------------------------------------------  

Hoje em dia, o sistema de transportes já não tem capacidade para receber 

todas as pessoas que utilizam os transportes públicos e, com o abaixamento 

dos passes que é uma boa medida, teremos mais pessoas a aderir a estes 
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serviços. Por isso, vamos ver como é que o sistema de transportes irá suportar 

o aumento de utentes.  ---------------------------------------------------------------------------  

Portanto, na parte deliberativa do Voto de Congratulação, refere-se: “(…) 

Congratular o XXI Governo Constitucional (…)”, deduzo que a congratulação 

não seja pela criação da empresa, mas sim pelas verbas que vão disponibilizar 

para financiamento. Penso que o português não está muito correto, mas esta 

não é a questão mais importante. A questão mais importante, caros 

Vereadores do Partido Socialista, é que quem reivindicou e lutou por esta 

situação foi a Área Metropolitana, não foi o Governo. Ou seja, vamos 

congratular o Governo por estar a ceder às intenções das populações? Vamos 

congratular o Governo por estar a fazer aquilo que deve fazer? Senhoras e 

senhores Vereadores, não nos parece que este ponto deva estar aqui. 

Portanto, se o Partido Socialista estiver disponível para retirar o ponto número 

um, teremos todo o prazer em aprovar, provavelmente, por unanimidade, este 

Voto. Se assim não for, ficam registadas as minhas declarações.  ------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, 

relativamente às suas considerações relativamente a este Voto de 

Congratulação, tenho que aceitar os meus preconceitos ideológicos. Ou seja, 

procurámos elogiar e louvar o Conselho Metropolitano, porque, efetivamente, 

como referiu o senhor Presidente, Loures, sozinho, não chegou a lado nenhum. 

Portanto, o trabalho conjunto de todos merece o nosso apreço e, graças a isso, 

conseguiu-se levar em frente esta situação, porque só foi possível chegar aqui 

com o trabalho de cada um e com o trabalho de todos. Por isso, não podemos 

abdicar do ponto dois, porque o Conselho Metropolitano de Lisboa merece todo 

o nosso esforço, e é composto por Loures e mais um conjunto de concelhos e, 

certamente, todos eles lutaram para um bem comum.  ---------------------------------  

Senhor Vereador, quanto ao ponto um, o que se refere é a congratulação pela 

inscrição desta medida no Orçamento de Estado.  ---------------------------------------  

Senhor Vereador Gonçalo Caroço, o problema que aflige as escolas neste 

momento, e já não goza das boas graças porque não começou agora o 

mandato, vem na continuação de cinco anos em que a Coligação Democrática 

Unitária vem a gerir os destinos do Município. Portanto, fazer um levantamento 

agora, quando já foi feito anteriormente, e chegámos questionámos a anterior 

Vereadora da Educação sobre o que foi feito, porque vimos publicado em 
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diversos Diários da República um conjunto de iniciativas de melhoria do parque 

escolar de muitos Municípios, e do Município de Loures nunca vimos nada. 

Então, pergunto, o que foi feito durante estes cinco anos? -----------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Sobre as afirmações da senhora 

Vereadora relativamente à Gesloures, quero sublinhar que ainda bem que se 

congratulou com a decisão tomada, que está de acordo com ela e que vai no 

sentido que também defende. Mas, quero dizer-lhe, com toda a naturalidade, 

que não estranhe que o Partido que representamos esteja atento às posições 

dos representantes dos trabalhadores. Já eu estranharei mais que outros, 

repentinamente, se tenham assumido como os mais defensores das posições 

das organizações dos trabalhadores. Não estou a dirigir-lhe isto, estou a fazer 

uma consideração genérica. Mas, senhora Vereadora, que os eleitos da 

Coligação Democrata Unitária estejam atentos às posições dos representantes 

trabalhadores, parece-me que é uma situação que todos reconhecerão que é 

normal, natural e habitual.  ----------------------------------------------------------------------  

Sobre o Voto de Congratulação, talvez me tenha exprimido mal na anterior 

intervenção, porque não tenho nada contra o ponto dois, o que referi não é em 

oposição ao que está no documento. O senhor Vereador referiu que no 

documento se congratula o trabalho de todos e de cada um. Pois, mas só está 

o de todos, falta o de cada um. Penso que ninguém está em desacordo e 

completava este Voto com a inclusão de um ponto três no final, onde se diga: 

“Congratular o Município pela sua participação e empenho neste processo.”  ---  

Senhor Vereador, tem alguma dificuldade em reconhecer uma situação que é a 

realidade? O que é estranho é que se elogie o Governo, se elogie o Conselho 

Metropolitano de Lisboa, e parece que a Câmara Municipal de Loures andou 

arredia deste processo. E não andou. Portanto, o que propunha, sem alterar o 

que está no Voto de Congratulação, é que se inclua um ponto três onde se 

diga: “Congratular o Município pela sua participação e empenho neste 

processo.”  -------------------------------------------------------------------------------------------    

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Deduzimos que não aceitam a 

nossa proposta de retirada do ponto um. Assim, quero deixar a seguinte nota: 

senhor Presidente, penso que estamos a começar pelo “telhado” em vez de 

começar pela base. O Governo faz este investimento, e bem, que serve as 
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populações, mas também devia começar por melhorar as infraestruturas, sejam 

elas ferroviárias, ou rodoviárias, melhorando a rede de transportes em 

concreto. Sabemos que os custos são maiores, mas, devia aumentar a oferta 

de estacionamento junto dos principais terminais do Metro, porque, só assim, 

se pode aumentar a afluência aos serviços e à rede de transportes. Parece-me 

que o Governo devia começar por aqui. Não digo que esta seja uma situação 

negativa, mas estamos a começar pelo “telhado” e não pelas bases.  --------------  

Em relação à proposta do senhor Presidente da Câmara, são os proponentes 

que tem de aceitar a alteração, mas pensamos que é correto e deve constar o 

ponto três.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Deixo uma sugestão ao senhor Presidente, porque estamos no Período de 

Antes da Ordem do Dia há uma hora e vinte minutos. Seria interessante que 

cada força política, independentemente da sua liberdade de expressão, de 

opinião e de colocar as questões que entender, possa intervir apenas uma vez, 

colocando todas as questões e, no final, sejam obtidas as respostas. Isto 

porque o senhor Vereador Nuno Dias, em concreto, colocou uma questão há 

uma hora e cinco minutos, quando o nosso Regimento refere que o Período de 

Antes da Ordem do Dia é de sessenta minutos. Ora, a força política que gere a 

Câmara tem o direito e o dever de tentar dar as explicações devidas sobre os 

vários assuntos, e se todos nos organizarmos, para evitar estender este 

período, seria interessante. Ficamos agradecidos se quiser aceitar a nossa 

sugestão sobre a forma de gerir este ponto.  -----------------------------------------------      

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, vou ter em conta a 

sua sugestão, mas, naturalmente, isso também depende da vontade de cada 

um, porque durante o Período de Antes da Ordem do Dia cada um é livre de 

intervir. Tenho procurado que cumpramos o horário, com alguma flexibilidade e 

reconheço que, por vezes, se me permitem, sem me referir a nenhuma 

intervenção em concreto, há intervenções de última hora que já não 

acrescentam muito ao debate e nos fazem prolongar por mais tempo este 

período. Portanto, penso que cada um tem de ter essa consciência e a 

capacidade de autodisciplina para ver o que é essencial e o que é acessório, 

para não perturbarmos o resto dos trabalhos.   --------------------------------------------  

Senhor Vereador, estou de acordo com as considerações que faz em relação à 

rede de transportes. Há um conjunto de pessoas que serão cativadas para o 
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transporte público por esta medidas, e um conjunto de pessoas que gostariam 

de poder beneficiar desta medida, mas que, por questões de compatibilização 

da rede existente com a sua vida, não vão poder usá-la. Isto é um facto.  --------  

É evidente que esta é apenas uma parte da questão, é há mais duas no 

fundamental: o apoio à rede rodoviária que os Municípios vão lançar a 

concurso com o apoio do Estado, e o investimento em infraestruturas pesadas 

que estão, e estarão sempre na posse do Estado, e que permitem dar uma 

outra resposta, como é o caso do Metro para o nosso concelho, a 

necessidades de fundo das populações.  ---------------------------------------------------  

Também lhe quero dizer que, na minha avaliação e de outros senhores 

Presidentes de Câmara, este ganho dá-nos mais força para exigir os seguintes. 

É evidente que devem acontecer em paralelo, mas se não são possíveis todas 

ao mesmo tempo, dá-nos mais força para exigir as próximas, sem as quais 

esta medida ficará sempre com o seu efeito incompleto.  ------------------------------     

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, quanto à 

questão colocada pela senhora Vereadora Sónia Paixão, como sempre a ouvi 

com muita atenção e, como referiu, e bem, estou a dar início à abordagem dos 

assuntos pendentes. Mas, quero dizer-lhe que não me parece muito correto 

pegar num diagnóstico de dois mil e catorze, para tomar decisões em dois mil e 

dezanove. Portanto, temos de ter isso em atenção, e foi isso que eu quis dizer. 

No entanto, quero garantir-lhe que o trabalho do diagnóstico social vai ser feito, 

e a Câmara Municipal vai dar resposta àquilo que tem de responder nos 

próximos tempos. Isso é uma garantia que lhe dou. No ano de dois mil e 

dezanove cá estaremos para acompanhar todo esse trabalho que temos que 

fazer.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao horário de jornada contínua, todos os trabalhadores com crianças 

até aos seis anos a mantêm. No entanto, foi preciso esclarecer esta situação, 

até para os próprios serviços saberem com o que contam os trabalhadores, 

razão pela qual foi publicado esse despacho que é clarificador.  ---------------------  

Relativamente às Atividades de Enriquecimento Curricular, o serviço público e 

a defesa do serviço público são essenciais. Portanto, iremos saber o que se 

passa e tomaremos as medidas necessárias para repor, se houver essa 

necessidade, o serviço que tem de ser prestado à população.  -----------------------  
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Relativamente ao parque escolar, se dependessem do Município as obras no 

concelho, muitas delas tinham avançado. O problema é que não depende do 

Município. Depende do Ministério da Educação, e temos de ser todos a 

pressionar para que ele assuma as suas responsabilidades. Quero dizer-lhe 

que esse foi um trabalho árduo, dos últimos cinco anos, porque o meu mandato 

não começou agora, começou há cinco anos atrás, e ainda bem que assim foi. 

O trabalho realizado foi um trabalho de excelência, é para continuar, e muito já 

foi feito. Aquilo que fizemos, agora, foi iniciar o novo ano letivo. Portanto, é 

preciso analisar as situações, algumas já as conhecemos, outras são novas, e 

é necessário ter toda esta informação para colocar à Tutela.  -------------------------  

Quanto à Congratulação do Município de Loures relativamente à criação da 

Empresa de Transportes Metropolitanos de Lisboa, ainda bem que o senhor 

Presidente fez esta intervenção, porque eu iria propor esse Voto de 

Congratulação ao Município de Loures, porque sei bem o trabalho que foi 

realizado para chegarmos aqui.  ---------------------------------------------------------------  

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

--- APÓS A INTRODUÇÃO DA ALTERAÇÃO MENCIONADA, A PROPOSTA 

DE DELIBERAÇÃO Nº. 480/2018, FICOU COM A REDAÇÃO SEGUINTE: ------  

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

“A mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa assumiu-se nas últimas 

décadas como um desafio de premente resolução, considerando o 

congestionamento prosseguido através da mobilidade automóvel e da falta de 

uma visão integrada do sistema entre os diversos tipos de transporte público, 

tanto em horários, itinerários, bilhética e monitorização, produzindo enormes 

constrangimentos para os utilizadores, dada a sua ineficácia e ineficiência. ------  

Este desafio, que deverá aliar as necessidades das pessoas, a 

sustentabilidade ambiental e um sistema de bilhética justo para os utilizadores 

que se deslocam territorialmente nos municípios da Área Metropolitana de 

Lisboa, teve um importante passo no passado dia 17 de outubro através da 

aprovação por unanimidade em mandatar a Comissão Executiva da AML para 

a Criação da Empresa TML - Transportes Metropolitanos de Lisboa. ---------------  

Esta medida, com os objetivos de disponibilizar uma plataforma tecnológica de 

bilhética comum a todos os operadores de transportes e mobilidade e 

harmonizar os diferentes sistemas rumo a um sistema de bilhética único, 

expandir a oferta a novos mercados e canais de distribuição, gerar valor para 



 

                                                                                                                                            

38/128 

 

 

                                                                                                                                      24ª Reunião Ordinária - 2018-10-24 

os operadores e conveniência aos cidadãos e renovar o material circulante, 

constitui uma revolução no acesso aos transportes da Grande Lisboa, com a 

criação da marca única Carris Metropolitana. ----------------------------------------------  

O sistema de bilhética único permitirá circular dentro dos municípios com um 

passe com um custo de 30 euros e na Área Metropolitana com o custo de 40 

euros, e ainda a gratuitidade para crianças até aos 12 anos, será possível 

através da opção de financiamento através do Orçamento do Estado de 2019, 

levada a efeito pelo atual Governo com uma verba de cerca de 50 milhões de 

euros, e através das comparticipações dos municípios, prevista para o 

município de Loures uma comparticipação de 2,5 milhões de euros. ---------------  

Esta é uma oportunidade de excelência para eliminar as injustiças sofridas pela 

população do município de Loures, com o exemplo das coroas que encareciam 

os passes dos utentes, e de repensar e planear um sistema integrado de 

itinerários e horários dos transportes públicos, num processo que deverá ter a 

participação da Câmara Municipal de Loures em parceria com as Juntas de 

Freguesia, ouvidos os utentes, população e associações representativas. --------  

Pelo exposto, os vereadores do Partido Socialista propõem que a Câmara 

Municipal de Loures, reunida a 24 de outubro de 2018, delibere: --------------------  

1. Congratular o XXI Governo Constitucional da República Portuguesa pela 

inscrição dessa medida na proposta do Orçamento do Estado para 2019 

que visa financiar o passe único metropolitano; ----------------------------------  

2. Congratular o Conselho Metropolitano de Lisboa, órgão representativo 

dos municípios que integram a Área Metropolitana de Lisboa, pela 

criação da Empresa TML - Transportes Metropolitanos de Lisboa;  --------  

3. Congratular o Município de Loures pela sua participação e empenho 

neste processo. (…)” ---------------------------------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DA SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ---------------------------------  

 

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: O Partido Social Democrata 

absteve-se nesta proposta, não por estar contra a medida, ou a criação da 
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empresa, mas sim pela deliberação de congratular o Governo ser 

completamente ridícula e absurda.  -----------------------------------------------------------   

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

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

B. PERÍODO DA ORDEM DO DIA  -----------------------------------------------------------  

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

--- Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara pôs à votação os 

requerimentos seguintes:  --------------------------------------------------------------------  

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

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DE MANDATO APRESENTADO PELA 

SENHORA VEREADORA ANA CLARA PEDROSA FERNANDES, COM O 

REGISTO DE ENTRADA E/103967/2018, DE 2018.10.19 -----------------------------  

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

“Ana Clara Pedrosa Fernandes, portadora do Cartão de Cidadão nº 8427649, 

membro das listas da CDU – Coligação Democrática Unitária, nas Eleições 

Autárquicas de 2017, vem, nos termos do disposto no artigo 77ª da Lei nº 

169/99, de 18 de setembro, requerer a suspensão de mandato pelo período de 

365 dias, por motivos de ordem profissional, com efeitos a partir de 31 de 

outubro de 2018. (…) ” ----------------------------------------------------------------------------  

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

--- O REQUERIMENTO FOI DEFERIDO POR UNANIMIDADE. -------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DE MANDATO APRESENTADO PELO 

SENHOR VEREADOR SÉRGIO PRATAS, COM O REGISTO DE ENTRADA 

E/103972/2018, DE 2018.10.19 ----------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Sérgio Manuel Pratas, portador do Cartão de Cidadão nº 8951620, membro 

das listas da CDU – Coligação Democrática Unitária, nas Eleições Autárquicas 

de 2017, vem, nos termos do disposto no artigo 77ª da Lei nº 169/99, de 18 de 

setembro, requerer a suspensão de mandato pelo período de 365 dias, por 

motivos de ordem profissional, com efeitos a partir de 31 de outubro de 2018. 

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

 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O REQUERIMENTO FOI DEFERIDO POR UNANIMIDADE. -------------------  
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Pelo senhor Presidente da Câmara foi solicitada, ainda, a admissão na 

presente Ordem do Dia da Reunião, da proposta seguinte:  ----------------------  

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

 PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 422/2018 - SUBSCRITA PELO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR O REQUERIMENTO DE 

EXONERAÇÃO DO CARGO DO SR. ANTÓNIO MANUEL POMBINHO COSTA 

GUILHERME E NOMEAR PARA O CARGO DE VOGAL DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO DOS SIMAR O SR. PAULO JORGE PITEIRA LEÃO 

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

--- ADMITIDA POR UNANIMIDADE.  ---------------------------------------------------------  

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

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

PONTO UM - ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE LOURES, REALIZADA EM 2018.09.06  -------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA ATA FOI APROVADA POR 

UNANIMIDADE  ------------------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR ANTÓNIO MANUEL LOPES MARCELINO E A 

VEREADORA, SENHORA ARLETE SIMÃO, NÃO PARTICIPARAM NA 

VOTAÇÃO, POR NÃO TEREM ESTADO PRESENTES NA REUNIÃO A QUE 

RESPEITA A ATA ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO DOIS - PROPOSTA Nº 434/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA APROVAR A 

DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA 

INTERMUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS REDE PORTUGUESA 

DE CIDADES SAUDÁVEIS ---------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Município de Loures é membro da Associação de Municípios Rede 

Portuguesa de Cidades Saudáveis; -----------------------------------------------------  
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B. A Assembleia Intermunicipal desta Associação é constituída por cada uma 

das Câmaras dos Municípios associados, representadas pelos respetivos 

Presidentes e/ou Vereadores; -------------------------------------------------------------  

C. Com o fim do mandato autárquico 2013-2017 procedeu-se a nova 

nomeação do representante do Município de Loures na Assembleia 

Intermunicipal da referida Associação de Municípios; ------------------------------  

D. Nos termos do n.º 1 e n.º 3 do artigo 10.º dos Estatutos da Associação de 

Municípios Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis a duração do mandato 

dos membros da Assembleia Intermunicipal é igual à do mandato para os 

órgãos das autarquias locais, salvo se, por qualquer motivo, o membro 

deixar de pertencer ao órgão da autarquia local que representa, caso em 

que é indicado novo membro que completará o mandato do anterior titular.   

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

Que a Câmara Municipal, nos termos do disposto no n.º1 do artigo 59.º da Lei 

n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua atual redação e da alínea oo) do n.º1 do 

artigo 33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, assim como  do 

n.º3 do artigo 10.º dos Estatutos da Associação de Municípios Rede 

portuguesa de Cidades Saudáveis, delibere designar como representante do 

Município de Loures na Assembleia Intermunicipal da Associação de 

Municípios Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis, o Vereador Gonçalo Filipe 

Vintém Caroço. (…)” ------------------------------------------------------------------------------  

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

--- ATRAVÉS DE VOTAÇÃO SECRETA A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

FOI APROVADA COM QUATRO VOTOS A FAVOR E SETE VOTOS EM 

BRANCOS -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO TRÊS - PROPOSTA Nº 435/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA APROVAR A 

DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO E RESPETIVO 

SUBSTITUTO NA A2S - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SALOIA -------------------------------------------------------  

 

“Considerando que:  -------------------------------------------------------------------------------  
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A. O Município de Loures é associado da A2S - Associação para o 

Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia, que tem por objeto a 

promoção, por si ou em colaboração com entidades públicas ou privadas, 

nacionais ou estrangeiras, do desenvolvimento económico, social e cultural 

dos concelhos que constituem a sua área de atuação e das suas 

populações, em especial das zonas rurais e costeiras, com vista à redução 

de assimetrias locais e sociais, bem como a gestão de programas 

nacionais, da União Europeia ou cofinanciados; --------------------------------------  

B. De acordo com o artigo 7.º dos Estatutos daquela Associação, “Os 

associados pessoas coletivas far-se-ão representar nesta Associação pelos 

seus dirigentes ou substitutos por eles designados”; --------------------------------  

C. Compete à Câmara Municipal, nos termos prescritos na Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, na sua atual redação, a designação dos seus 

representantes nas assembleias gerais, assim como os seus 

representantes em quaisquer outras entidades nas quais o Município 

participe. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 59.º da Lei 

n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua atual redação, conjugado com a alínea 

oo), do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

assim como no artigo 7.º dos Estatutos da A2S – Associação para o 

Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia, delibere designar como 

representante do Município de Loures naquela Associação, o Chefe de 

Gabinete, António Manuel Pombinho Costa Guilherme e como seu substituto, 

Sandra Maria Ferreira Pereira Martins.(…)” ------------------------------------------------  

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

--- ATRAVÉS DE VOTAÇÃO SECRETA A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

FOI APROVADA COM QUATRO VOTOS A FAVOR E SETE VOTOS EM 

BRANCOS -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO QUATRO -  PROPOSTA Nº 436/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA APROVAR A 

DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA 
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INTERMUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA O GÁS – 

AMAGÁS ---------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

A. O Município de Loures é associado da Associação de Municípios para o Gás 

– AMAGÁS; -------------------------------------------------------------------------------------  

B. Ao abrigo do disposto do n.º 2 do artigo 17.º dos Estatutos desta 

Associação, “Os Presidentes das Câmaras dos Municípios associados 

sendo, obrigatoriamente, membros da Assembleia Intermunicipal, podem, 

no entanto, delegar a sua representação em qualquer Vereador”; --------------  

C. Com o fim do mandato autárquico 2013-2017 procedeu-se a nova nomeação 

do representante do Município de Loures na Assembleia Intermunicipal da 

referida Associação de Municípios; -------------------------------------------------------  

D. Nos termos do n.º 1 e n.º 2 do artigo 18.º dos Estatutos da Associação de 

Municípios para o Gás – AMAGÁS a duração do mandato dos membros da 

Assembleia Intermunicipal é igual à do mandato para os órgãos das 

autarquias locais, salvo se, por qualquer motivo, o membro deixar de 

pertencer ao órgão da autarquia local que representa, caso em que é 

indicado novo membro que completará o mandato do anterior titular.  ---------   

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

Que a Câmara Municipal, nos termos do disposto no n. º1 do artigo 59.º da Lei 

n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua atual redação e da alínea oo) do n. º1 do 

artigo 33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, assim como do 

artigo 17.º dos Estatutos da Associação AMAGÁS, delibere designar como 

representante do Município de Loures na Assembleia Intermunicipal da 

Associação de Municípios para o Gás – AMAGÁS, o Vereador Tiago Farinha 

Matias.(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- ATRAVÉS DE VOTAÇÃO SECRETA A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

FOI APROVADA COM CINCO VOTOS A FAVOR E SEIS VOTOS EM 

BRANCOS -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO CINCO - PROPOSTA Nº 437/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA APROVAR A 
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NOMEAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA 

GERAL DA LOURES PARQUE, EMPRESA MUNICIPAL DE 

ESTACIONAMENTO E. M. UNIPESSOAL, LDA E DO SECRETÁRIO DA 

MESA --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Nos termos do n.º 2 do artigo 26.º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, na 

sua versão atualizada, compete ao órgão executivo da entidade pública 

participante designar o representante desta na Assembleia-Geral da 

respetiva empresa local; ---------------------------------------------------------------------  

B. Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º e do n.º 1 do artigo 12.º dos Estatutos da 

Loures Parque, Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., Unipessoal, 

Lda., compete à Câmara Municipal a nomeação de um representante do 

Município de Loures na Assembleia-Geral, bem como a nomeação do 

Secretário para a Mesa da Assembleia-Geral; ----------------------------------------  

C. Se verificou uma alteração na composição do Executivo Municipal torna-se 

necessário proceder à nomeação de novo representante do Município de 

Loures na Assembleia-Geral da Loures Parque, Empresa Municipal de 

Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda., bem como proceder à nomeação 

do Secretário da Mesa da Assembleia-Geral; -----------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da alínea oo) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, do número 2 

do artigo 26.º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, do n.º 1 do artigo 11.º e do 

n.º 1 do artigo 12.º dos Estatutos da Loures Parque, Empresa Municipal de 

Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda., nomear como representante do 

Município de Loures na Assembleia-Geral daquela Entidade, o Vereador Tiago 

Farinha Matias e como Secretária da Mesa da Assembleia-Geral, Belinda 

Isabel Henriques dos Santos Gonçalves. (…)” ---------------------------------------------  

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

--- ATRAVÉS DE VOTAÇÃO SECRETA A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

FOI APROVADA COM CINCO VOTOS A FAVOR E SEIS VOTOS EM 

BRANCOS -------------------------------------------------------------------------------------------  
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PONTO SEIS - PROPOSTA Nº 438/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA APROVAR A 

NOMEAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA 

GERAL DA GESLOURES, GESTÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS, E.M., 

UNIPESSOAL, LDA E DO SECRETÁRIO DA MESA ------------------------------------  

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

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

A. Nos termos do n.º 2 do artigo 26.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na 

sua atual redação, compete ao órgão executivo da entidade pública 

participante designar o representante desta na assembleia geral da 

respetiva empresa local;  --------------------------------------------------------------------  

B. Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º e do n.º 1 do artigo 12.º dos Estatutos da 

GESLOURES, Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Ldª, 

compete à Câmara Municipal a nomeação do Presidente e do Secretário 

para a Mesa da Assembleia-Geral;  ------------------------------------------------------  

C. De acordo com o n.º 2 e n.º 3 do artigo 9.º dos referidos estatutos da 

GESLOURES, os membros dos órgãos sociais cujo mandato terminar antes 

de decorrido o período para o qual foram designados, são substituídos e 

novo membro designado pela mesma forma que tiver sido designado o 

substituído;  -------------------------------------------------------------------------------------  

D. Torna-se necessário proceder à nomeação de novo representante do 

Município de Loures na Assembleia-Geral da GESLOURES, bem como 

proceder à nomeação do Secretário da Mesa da Assembleia-Geral. -----------   

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da alínea oo) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado 

com o n.º 2 do artigo 26.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua atual 

redação, e n.º 1 do artigo 12.º e n.º 3 do artigo 9.º ambos dos Estatutos da 

GESLOURES, Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Ldª, 

nomear como representante do Município de Loures na Assembleia-Geral 

daquela entidade, o Vereador Gonçalo Filipe Vintém Caroço e como Secretário 

da Mesa da Assembleia-Geral, Sílvia Cláudia Costa Machado Ferreira. (…)” ----  
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--- ATRAVÉS DE VOTAÇÃO SECRETA A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

FOI APROVADA COM QUATRO VOTOS A FAVOR, UM VOTO CONTRA E 

SEIS VOTOS EM BRANCOS -------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO SETE - PROPOSTA Nº 439/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA APROVAR A 

DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO NOS ÓRGÃOS 

SOCIAIS DA AEPTL - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO PROFISSIONAL EM 

TRANSPORTES E LOGÍSTICA ----------------------------------------------------------------  

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

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

A. Nos termos do disposto no artigo 7.º dos Estatutos da “AEPTL - Associação 

para o Ensino Profissional em Transportes e Logística”, o Município de 

Loures é sócio fundador desta Associação; --------------------------------------------  

B. De acordo com o artigo 16.º, n.º 1, destes mesmos Estatutos, “É de três 

anos o período de duração do mandato dos membros dos órgãos da 

Associação, sendo admitida a sua reeleição.”; ----------------------------------------  

C. O mandato dos atuais órgãos da Associação terminou no final do ano de 

2017, tendo-se procedido à designação dos representantes do Município de 

Loures nos órgãos sociais desta Associação, na reunião de Câmara de 3 de 

janeiro de 2018, sob Proposta n.º 4/2018; ----------------------------------------------  

D. A alteração verificada na composição do Executivo Municipal. --------------------  

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

Que a Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea oo) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, assim como no 

artigo 16.º dos Estatutos da “AEPTL - Associação para o Ensino Profissional 

em Transportes e Logística”, delibere aprovar a indicação dos seguintes 

representantes do Município de Loures para a eleição dos órgãos sociais desta 

Associação: ------------------------------------------------------------------------------------------  

Mesa da Assembleia Geral - António Manuel Pombinho Costa Guilherme --------  

Direção - Carla Maria Pinto Sousa da Cruz -------------------------------------------------  

Conselho Fiscal - Nuno Miguel Ruas Almeida. (…)”--------------------------------------  
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--- ATRAVÉS DE VOTAÇÃO SECRETA A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

FOI APROVADA COM QUATRO VOTOS A FAVOR E SETE VOTOS EM 

BRANCOS -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO OITO -  PROPOSTA Nº 440/2018- SUBSCRITA PELA SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA APROVAR: - A 

REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 2018.01.17 REFERENTE 

À PROPOSTA Nº 31/2018; - A DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES 

MUNICIPAIS NOS CONSELHOS GERAIS DOS AGRUPAMENTOS DE 

ESCOLAS E ESCOLA NÃO AGRUPADA  --------------------------------------------------  

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

--- A PROPOSTA, POR CONSENSO DOS MEMBROS DA CÂMARA, FOI 

RETIRADA DA ORDEM DO DIA.  -------------------------------------------------------------    

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

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

PONTO NOVE - PROPOSTA Nº 441/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA APROVAR A 

DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA 

INTERMUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO 

VINHO  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Município de Loures é associado da Associação de Municípios 

Portugueses do Vinho (AMPV), que tem como objetivo a afirmação da 

identidade histórico-cultural, patrimonial, económica e social dos municípios 

portugueses e dos territórios ligados à produção de vinhos de qualidade; ----  

B. Ao abrigo do disposto no artigo 11.º, n.º 2 dos Estatutos desta Associação, 

“Compõem a Assembleia Intermunicipal os presidentes das câmaras 

municipais de cada uma das autarquias que constituem a AMPV, podendo, 

no entanto, a sua representação ser delegada em qualquer vereador”;  ------  

C. De acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 8.º dos mesmos estatutos, “A 

duração do mandato dos membros da Assembleia Intermunicipal e do 

Conselho Diretivo coincide com a que legalmente estiver fixada para os 

órgãos das Autarquias Locais”; ------------------------------------------------------------  
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D. Com o fim do mandato autárquico 2013-2017 tornou-se necessário proceder 

a nova nomeação do representante do Município de Loures na Assembleia 

Intermunicipal da Associação de Municípios Portugueses do Vinho. -----------  

E. Nos termos do n.º 2 do artigo 8.º dos Estatutos daquela Associação, a perda, 

cessação, renuncia ou suspensão de mandato no órgão municipal 

determina o mesmo efeito no mandato detido nos órgãos da Associação. ---  

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

Que a Câmara Municipal, nos termos do disposto no n. º1 do artigo 59.º da Lei 

n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua atual redação e da alínea oo) do n. º1 do 

artigo 33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o 

n.º 2 do artigo 11.º dos Estatutos da Associação de Municípios Portugueses do 

Vinho, delibere designar como representante do Município de Loures na 

Assembleia Intermunicipal daquela Associação, o Presidente da Câmara 

Municipal, Bernardino José Torrão Soares. (…)” ------------------------------------------  

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

--- ATRAVÉS DE VOTAÇÃO SECRETA A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

FOI APROVADA COM QUATRO VOTOS A FAVOR E SETE VOTOS EM 

BRANCOS -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO DEZ - PROPOSTA Nº 442/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO PARA APROVAR A 

DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO PARA O CARGO DE 

VICE-PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL DA AGÊNCIA 

MUNICIPAL DE ENERGIA E AMBIENTE DE LOURES (AMEAL)  -------------------  

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

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

A. No âmbito da estratégia de desenvolvimento municipal, na qual o ambiente 

e a energia atuam como trampolim para uma sociedade sustentável, 

compreendendo a cooperação entre os diversos atores locais, no âmbito da 

partilha de conhecimento e de informação, bem como de trabalho em rede, 

contribuindo para uma atuação municipal mais eficiente, foi formalmente 

constituída, enquanto associação de direito privado, sem fins lucrativos, a 

Agência Municipal de Energia e Ambiente de Loures (AMEAL) e tem vindo a 

desenvolver a sua atividade; ---------------------------------------------------------------  
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B. Nos termos do disposto pela alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com as últimas alterações 

introduzidas pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, do disposto pela Lei 

n.º 50/2012, de 31 de agosto e pelos respetivos Estatutos da AMEAL, é da 

competência da Câmara Municipal a designação e nomeação dos 

representantes do município na AMEAL, enquanto entidade participada pelo 

município; ----------------------------------------------------------------------------------------  

C. A 12 de setembro de 2018, a Câmara Municipal deliberou (proposta n.º 

377/2018) a designação dos representantes do município na AMEAL nos 

cargos de Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral, de Presidente do 

Conselho Fiscal, de Presidente do Conselho de Administração, de Vice-

Presidente do Conselho de Administração e de dois vogais do Conselho de 

Administração, bem como a nomeação de um desses vogais para o cargo 

de Administrador Delegado; ----------------------------------------------------------------  

D. A alteração verificada na composição do Executivo Municipal. ------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea oo) do n.º 1 do Artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação em 

vigor, aprovar a designação do representante do município para o cargo de 

Vice-Presidente da Assembleia Geral, o Chefe de Gabinete, António Manuel 

Pombinho Costa Guilherme, para o exercício de um mandato de 3 anos. (…)” --  

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

--- ATRAVÉS DE VOTAÇÃO SECRETA A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

FOI APROVADA COM QUATRO VOTOS A FAVOR, UM VOTO CONTRA E 

SEIS VOTOS EM BRANCOS -------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO ONZE - PROPOSTA Nº 443/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA APROVAR A 

DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAR O 

CONSELHO FISCAL DA SOCIEDADE VALORSUL - VALORIZAÇÃO E 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS REGIÕES DE LISBOA E DO 

OESTE, S. A. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------   
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A. Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 391.º do Código das Sociedades 

Comerciais (CSC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de setembro, 

na sua redação atual, do artigo 11.º dos Estatutos da Valorsul - Valorização 

e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, S. A. 

(Valorsul, S.A.) e respetivo Acordo Parassocial aprovado, cabe ao Município 

de Loures designar 3 (três) membros para integrar respetivamente o 

Conselho de Administração, a Comissão Executiva e o Conselho Fiscal (por 

rotatividade) da mencionada sociedade; ------------------------------------------------  

B. Conforme prevê o artigo 11.º, n.º 2 dos Estatutos da Valorsul, S.A., “Os 

membros da mesa da assembleia geral e dos demais órgãos sociais são 

eleitos em assembleia geral por períodos de três anos, (…)”; --------------------  

C. Foi realizada Assembleia Geral da Valorsul, S.A., que “Deliberou sobre a 

eleição para um novo mandato correspondente ao triénio dois mil e dezoito 

– dois mil e vinte (triénio 2018-2020), dos membros dos órgãos sociais da 

Sociedade e da Comissão de Vencimentos, incluindo a designação do 

Presidente do Conselho de Administração”; -------------------------------------------  

D. Compete à Câmara Municipal, de acordo com o previsto na alínea oo) do n. 

º 1 do artigo 33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

designação dos seus representantes na assembleia geral das empresas 

locais, assim como os seus representantes em quaisquer outras entidades 

nas quais o município participe; -----------------------------------------------------------  

E. Existindo deliberação anterior da Câmara Municipal de Loures que procedeu 

à designação dos representantes pelo Município de Loures dos titulares 

daqueles órgãos para o mandato em causa. ------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, nos termos do disposto no artigo 35.º, n.º 3 e no 

artigo 33.º, n.º 1, alínea oo) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos artigos 

390.º, n.os 3 e 4 e 391.º do CSC e no artigo 11.º dos Estatutos da Valorsul - 

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do 

Oeste, S. A., bem como do respetivo Acordo Parassocial, confirme a 

designação do Senhor Chefe de Gabinete António Manuel Pombinho Costa 

Guilherme, para integrar o Conselho Fiscal da sociedade Valorsul – 

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do 

Oeste, S. A., cuja idoneidade, capacidade, experiência de gestão e sentido de 
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interesse público se afiguram adequados ao desempenho das inerentes 

funções. (…)” ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- ATRAVÉS DE VOTAÇÃO SECRETA A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

FOI APROVADA COM QUATRO VOTOS A FAVOR, UM VOTO CONTRA E 

SEIS VOTOS EM BRANCOS -------------------------------------------------------------------  

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

--- Eram dezasseis horas e trinta e quatro minutos, quando a reunião foi 

interrompida, tendo recomeçado às dezasseis horas e cinquenta e oito 

minutos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO DOZE - PROPOSTA Nº 444/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA APROVAR O 

RELATÓRIO FINAL, A ADJUDICAÇÃO E MINUTAS DE CONTRATO, 

REFERENTE AO PROCEDIMENTO EM AGRUPAMENTO DE ENTIDADES 

ADJUDICANTES PARA AQUISIÇÃO CONTINUADA DE BENS DE CONSUMO 

ALIMENTAR PARA OS REFEITÓRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

LOURES E DOS SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E 

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

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

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

A. Que na sequência da aprovação pela Câmara Municipal de Loures, e pelo 

Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), foi lançado o 

concurso público, em agrupamento de entidades adjudicantes, em 

conformidade com o previsto no artigo 16.º n.º 1, alínea b), artigo 17.º, 18.º, 

20.º, n.º 1 alínea b), e 39.º, todos do Código dos Contratos Públicos, 

concurso desenvolvido sob o n.º de processo 47284/DCA/2018, com vista à 

celebração de contratos para a aquisição continuada de bens de consumo 

alimentar, por lotes, a saber: Produtos Hortícolas e Fruta (Lote 1), Carnes e 

Seus Produtos (Lote 2), Produtos de Padaria e Pastelaria (Lote 3), Produtos 

Congelados e Ultracongelados (Lote 4), Pescado Fresco (Lote 5), Produtos 

de Mercearia, Azeite, Bebidas e Laticínios (Lote 6), Produtos Dietéticos 

(Lote 7) e Fruta com Serviço de Distribuição (Lote 8), com vista à satisfação 
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das necessidades diárias e também de necessidades pontuais (eventos e 

iniciativas municipais).  -----------------------------------------------------------------------  

B.  Que, tendo decorrido o prazo para a apresentação de propostas, o júri do 

procedimento elaborou o Relatório Preliminar com análise, avaliação e 

ordenação das propostas apresentadas pelos concorrentes, tendo-o 

submetido a audiência prévia com concessão de prazo que também já 

decorreu; -----------------------------------------------------------------------------------------  

C. Tendo-se procedido à audiência prévia, houve lugar à apresentação de 

observações ao abrigo desse direito por parte de um dos concorrentes, as 

quais, depois de apreciadas pelo júri, levaram à elaboração do Relatório 

Final, sem que deste último decorresse necessidade de nova sujeição a 

audiência prévia dos concorrentes; -------------------------------------------------------  

D.   Que, entretanto, o júri elaborou o Relatório Final, e que cabe submeter a 

deliberação da Câmara Municipal de Loures, com vista à aprovação do 

mesmo na parte respeitante aos SIMAR, relatório esse que inclui proposta 

de adjudicação para cada um dos lotes em causa, sendo que na parte 

respeitante à entidade adjudicante Município de Loures, a Câmara 

Municipal de Loures na sua 22.ª Reunião Ordinária de 26/09/2018, já 

deliberou tal aprovação; ---------------------------------------------------------------------  

E. Que o Conselho de Administração dos SIMAR, na sua 24.ª Reunião 

ordinária, realizada em 15 de outubro de 2018, deliberou – proposta n.º 371 

/2018 – submeter às Câmaras Municipais de Loures e Odivelas a 

aprovação do relatório final e, consequente adjudicação do procedimento; --  

F. Que nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 08 de junho, repristinado pela Resolução n.º 86/2011, de 11 de 

abril, as Câmaras Municipais de Loures e Odivelas são os órgãos 

competentes para aprovar o relatório final e consequente adjudicação, em 

razão do valor do procedimento; ----------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, no que diz respeito à entidade 

adjudicante Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios 

de Loures e Odivelas (SIMAR), nos termos do disposto na alínea f), do número 

1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua 

atual redação, da alínea b), do n.º 1, do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 

de 08 de junho, repristinado pela Resolução n.º 86/2011, de 11 de abril, 
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conjugado com o número 1 do artigo 76.º, e número 4 do artigo 148.º, todos do 

Código dos Contratos Públicos (na sua versão atualizada), aprovar: ---------------  

1- O Relatório Final referente ao concurso público em agrupamento de 

entidades adjudicantes, desenvolvido sob o n.º de processo 

47284/DCA/2018, com vista à celebração de contratos para a aquisição 

continuada de bens de consumo alimentar, por lotes, a saber: Produtos 

Hortícolas e Fruta (Lote 1), Carnes e Seus Produtos (Lote 2), Produtos de 

Padaria e Pastelaria (Lote 3), Produtos Congelados e Ultracongelados (Lote 

4), Pescado Fresco (Lote 5), Produtos de Mercearia, Azeite, Bebidas e 

Laticínios (Lote 6), Fruta com Serviço de Distribuição (Lote 8), com vista à 

satisfação das necessidades diárias, e consequentes adjudicações nos 

termos propostos pelo júri em tal Relatório Final, ou seja, adjudicações às 

propostas ordenadas em 1.º lugar em cada um dos lotes a concurso, nos 

seguintes termos: ------------------------------------------------------------------------------  

a) A adjudicação no Lote 1 à proposta da concorrente Comefrutas- 

Comércio de Fruta, Lda., com o preço anual de 15.870,96€ e com o 

preço contratual para o período de três anos de 47.612,88€, a que 

acrescerá o IVA à taxa legal em vigor; ----------------------------------------------  

b) A adjudicação no Lote 2 à proposta da concorrente PAC & BOM - 

Comércio e Serviços, Lda., com o preço anual de 16.884,35€ e com o 

preço contratual para o período de três anos de 50.653,05€, a que 

acrescerá o IVA à taxa legal em vigor; ----------------------------------------------  

c) A adjudicação no Lote 3 à proposta da concorrente Panificação Floresta 

da Póvoa, Lda., com o preço anual de 3.999,90€ e com o preço 

contratual para o período de três anos de 11.999,70€, a que acrescerá o 

IVA à taxa legal em vigor; ---------------------------------------------------------------  

d) A adjudicação no Lote 4 à proposta da concorrente Mafripeixe – 

Comércio de Peixe, Lda., com o preço anual de 22.083,20€ e com o 

preço contratual para o período de três anos de 66.249,60 €, a que 

acrescerá o IVA à taxa legal em vigor; ----------------------------------------------  

e) A adjudicação no Lote 5 à proposta da concorrente Mafripeixe – 

Comércio de Peixe, Lda., com o preço anual de 4.999,75€ e com o 

preço contratual para o período de três anos de 14.999,25€, a que 

acrescerá o IVA à taxa legal em vigor; ----------------------------------------------  
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f) A adjudicação no Lote 6 à proposta da concorrente PAC & BOM - 

Comércio e Serviços, Lda., com o preço anual de 12.021,08€ e com o 

preço contratual para o período de três anos de 36.063,24, a que 

acrescerá o IVA à taxa legal em vigor; ----------------------------------------------  

g) A adjudicação no Lote 8 à proposta da concorrente Entre Molhos e 

Caixas, Lda., com o preço anual de 51.955,00€ e com o preço contratual 

para o período de três anos de 155.865,00€, a que acrescerá o IVA à 

taxa legal em vigor. -----------------------------------------------------------------------  

2- As minutas dos contratos e respetivas notas de encomenda referentes às 

adjudicações. (…)” ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DAS SENHORAS VEREADORAS E DOS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA E DO PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRATA ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO TREZE - PROPOSTA Nº 445/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA APROVAR A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO ZAMBUJAL -------------------------------------------  

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

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

A. Para garantir uma contínua vigilância na área do Concelho durante a época 

mais crítica de incêndios rurais, período compreendido entre 1 de julho de 

2018 e 30 de setembro de 2018 e a que corresponde o nível IV de 

empenhamento do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais 

(DECIR), torna-se necessário assegurar o funcionamento da rede de 

vigilância, estruturada com base num posto de vigia; -------------------------------  

B. Em Cabeço de Montachique existe um posto de vigia, equipamento da 

Câmara Municipal de Loures, o qual se encontra integrado na rede nacional 

de postos de vigia com a referência “Apolo 11.07”; ----------------------------------  

C. O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio consagra, como 

uma das suas componentes, a rede de vigilância enquanto elemento da 

estratégia para a deteção precoce de incêndio em áreas florestadas; ---------  
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D. O posto de vigia, para cumprir a sua missão, requer presença humana 

permanente durante o período de actividade, nomeadamente com pessoas 

que detenham conhecimento no domínio dos fogos rurais; ------------------------  

E. Os corpos de bombeiros do concelho, têm nos seus quadros, pessoas com 

qualificação na área e disponibilidade para garantir o seu funcionamento, a 

exemplo de anos anteriores; ---------------------------------------------------------------  

F. Através do Secretariado das Associações Humanitárias de Bombeiros 

Voluntários do Concelho, foi solicitado à Câmara uma comparticipação extra 

no sentido de atenuar os encargos com as deslocações de ida e volta dos 

bombeiros em serviço no Posto de Vigia. -----------------------------------------------  

G. Após ponderação da questão apresentada, o município propôs ao 

Secretariado atribuir um subsídio de valor idêntico ao praticado pelo Serviço 

Nacional de Saúde para o transporte de doentes não urgentes, ou seja 

0,51€ por quilómetro. -------------------------------------------------------------------------  

H. As distâncias a considerar para o efeito foram medidas entre o quartel de 

cada Corpo de Bombeiros e o Posto de Vigia, por recurso a ferramenta do 

Google, apurando-se as seguintes: Bucelas 16Km, Camarate 33Km, 

Fanhões 10Km, Loures 20Km, Moscavide 40Km, Sacavém 44Km, Zambujal 

24Km. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

I. Uma vez que a contabilização do valor final estava dependente da origem 

dos bombeiros em cada turno e também das eventuais trocas que sempre 

acontecem, só agora é possível ter esse valor em definitivo, ou seja, um 

encargo de 4.067,94€ (quatro mil e sessenta e sete euros e noventa e 

quatro cêntimos) com as deslocações. --------------------------------------------------  

J. No orçamento do município, para o ano de 2018, está prevista uma dotação 

orçamental para o funcionamento do posto de vigia, na rúbrica 12.01 / 

04.07.01.02, ação do plano 2011 A 39. -------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea u), do n.º 1, do artigo 

33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o apoio financeiro de 

4.067,94€ (quatro mil e sessenta e sete euros e noventa e quatro cêntimos) 

para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Zambujal, com o 

NIF 501 343 393, a ser transferido de uma única vez. (…)” ----------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO CATORZE - PROPOSTA Nº 446/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA APROVAR A AFETAÇÃO 

AO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL DE PARCELA DE TERRENO SITA NO 

BAIRRO DA FRATERNIDADE, NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA IRIA 

DE AZOIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA ---------------------------------------  

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

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

A. No âmbito do processo de reconversão da Área Urbana de Génese Ilegal, a 

Equipa Multidisciplinar das Áreas Urbanas de Génese Ilegal desenvolveu as 

ações necessárias à estabilização das cedências, no sentido quer de 

garantir a emissão de alvarás para células com défice de áreas de cedência, 

quer de assegurar a possibilidade do seu uso imediato, pelo que é agora 

afeto um total de 66.987,28 m2, sendo que o remanescente das cedências 

integrará o domínio público municipal por via dos alvarás de loteamento com 

vista a perfazer o total legalmente exigido.  ---------------------------------------------  

B. Face às características do processo de reconversão do Bairro da 

Fraternidade, freguesia da União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 

João da Talha e Bobadela que assume a forma de operação de loteamento 

da iniciativa dos particulares para a iniciativa municipal com o apoio da 

administração conjunta na 16.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 

realizada em 11 de junho de 2014, foi analisada tecnicamente a 

oportunidade de integração de várias parcelas de terreno no domínio público 

municipal, em momento prévio à emissão do loteamento. --------------------------  

C. Tais parcelas de terreno, a afetar ao domínio público municipal, são agora 

objeto de cedência ao Município de Loures, a título gratuito, por 

requerimento emitido pela Associação de Proprietários do Bairro da 

Fraternidade, desde logo, em cumprimento do contrato de urbanização cujos 

termos também então foram previamente aprovados pela Câmara Municipal. 

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 23.º, n.º 2, 

alínea n) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o 
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artigo 54.º do Regulamento Municipal para Reconversão Urbanística das Áreas 

Urbanas de Génese Ilegal e artigo 31.º e seguintes da Lei n.º 91/95, de 2 de 

setembro, afetar ao domínio público municipal as  propriedades a seguir 

identificadas integrantes do Bairro da Fraternidade, freguesia da União das 

Freguesias de Santa Iría de Azóia, São João da Talha e Bobadela: ----------------  

Prédios sitos no Bairro da Fraternidade, freguesia da União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela 

Quadro síntese das propriedades a integrar no domínio municipal em sequência da emissão de requerimento de cedência pela 
Associação de Proprietários do Bairro da Fraternidade e previamente à data da emissão do alvará de licença de loteamento 

Célula Proprietário Declarante 
Data da  

Declaração de 
Cedência 

Ficha 
Predial 

Artigo 
Matricial 

averbado à 
ficha 

predial 

Área do Prédio 

Confrontações 

Valor 
atribuído 

(constante 
nas 

caderneta
s prediais) 

Avos 
Metros (área 
física digital) 

Rústico 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Ass 

ociação de 

Proprietários 

do Bairro da 

Fraternidade 

 

 

 

 

 

 

 

Associação de 

Proprietários 

do Bairro da 

Fraternidade 

 

 

 

 

 

09.10.2018 

701 

55/C (parte) 

3/68 

4794,40 

 

Sem referência 

às 

confrontações 

na ficha predial 

 

 

 

 

 

 

 

€ 214,20 

 

 

 

 

573 

 

55/C (parte) 

15/165 

Norte: 

Fernandina 

Simões 

Talhadas Costa 

e Maria da 

Conceição 

Talhadas Costa 

Pinto Pereira 

Sul: Henrique 

Ferreira Santos 

e outro 

Nascente: Via 

Pública 

Poente: Via 

Pública e 

outros 
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

COM AS ABSTENÇÕES DA SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ---------------------------------  
 

Prédios sitos no Bairro da Fraternidade, freguesia da União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela 

Quadro síntese das propriedades a integrar no domínio municipal em sequência da emissão de requerimento de cedência pela 
Associação de Proprietários do Bairro da Fraternidade e previamente à data da emissão do alvará de licença de loteamento 

Célula Proprietário Declarante 
Data da  

Declaração de 
Cedência 

Ficha 
Predial 

Artigo 
Matricial 

averbado à 
ficha 

predial 

Área do Prédio 

Confrontações 

Valor 
atribuído 

(constante 
nas 

caderneta
s prediais) 

Avos 
Metros (área 
física digital) 

Rústico 

 

 

4 

 

 

 

Associação de 

Proprietários 

do Bairro da 

Fraternidade 

 

 

 

 

 

Associação de 

Proprietários 

do Bairro da 

Fraternidade 

 

09.10.2018 

 

576 

 

2/E (parte) 
3600/37.000 6444,02 

Norte: Rua da 

Fonte 

Sul: Rua 

Engenheiro 

Duarte Pacheco 

Nascente: Auto 

Estrada do 

Norte 

Poente: José 

Luís da Silva 

Fernandes 

Salgado, Maria 

Teresa Furtado 

Dias, Francisco 

Vieira Caldas, 

Ondina Anjos 

Figueiredo 

Abreu e Castro 

Furtado Dias, 

Geraldo de 

Castro Furtado 

Dias, Maria 

Isabel Metrass 

Furtado Dias e 

Maria Clara de 

Castro Furtado 

Dias Nunes 

Carneiro 

€ 2852,03 

 

5 

Associação de 

Proprietários 

do Bairro da 

Fraternidade 

Associação de 

Proprietários 

do Bairro da 

Fraternidade 

09.10.2018 506 4/C 
107/426 55.748,86 

Norte: António 

Furtado Dias e 

Henrique 

Manuel 

Reynolds 

Sul: Quinta da 

Bela Vista ou 

António 

Furtado Dias 

Nascente: Via 

Pública 

Poente: Via 

Pública e 

Fernandina 

Simões 

Talhadas Costa 

€ 858,63 
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PONTO QUINZE - PROPOSTA Nº 447/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA APROVAR A ISENÇÃO 

DO PAGAMENTO DE TAXAS, AO GRUPO DESPORTIVO DE LOUSA -----------  

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

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

A. O Grupo Desportivo de Lousa, com o NIF 501 182 276, solicitou a utilização 

do Pavilhão Paz e Amizade no dia 10 de dezembro de 2017, para a 

realização do Espetáculo de Natal, nos termos do documento registado sob 

o webdoc nº E/92655/2017;  -----------------------------------------------------------------  

B. A ocupação do Pavilhão Paz e Amizade prevê o pagamento, por hora, ao fim 

de semana de 23,52€ (vinte e três euros e cinquenta e dois cêntimos) para a 

realização da iniciativa, de 5,44€ (cinco euros e quarenta e quatro cêntimos) 

para montagens/desmontagens de material e de 9,22€ (nove euros e vinte e 

dois cêntimos) para ensaios/treinos, IVA não incluído; ------------------------------  

C. A ocupação teve a duração total de vinte e oito horas (dezasseis horas 

correspondem a montagens/desmontagens, sete horas de iniciativa e cinco 

horas para treinos/ensaios), correspondendo a um valor a pagamento de 

366,27€ (trezentos e sessenta e seis euros e vinte e sete cêntimos), IVA 

incluído à taxa legal em vigor; ---------------------------------------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. ---------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do artigo 12º do 

Regulamento de Utilização do Pavilhão Paz e Amizade em conjugação com a 

al. u) do nº1 do artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual, aprovar a isenção do pagamento pela respetiva utilização, 

ao Grupo Desportivo de Lousa, no valor total 366,27€ (trezentos e sessenta e 

seis euros e vinte e sete cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. (…)”  ---   

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

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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PONTO DEZASSEIS - PROPOSTA Nº 448/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA APROVAR A ISENÇÃO 

DO PAGAMENTO DE TAXAS, AO SPORT CLUBE SANJOANENSE --------------  

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

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

A. O Sport Clube Sanjoanense, associação concelhia, com o NIF 501 599 100, 

solicitou a utilização do Pavilhão José Gouveia, no dia 26 de maio de 2018, 

para a realização da iniciativa Torneio de Patinagem Artística; -----------------------  

B. A utilização do Pavilhão José Gouveia pressupõe o pagamento por hora, ao 

fim de semana, do valor de 10,53€ (dez euros e cinquenta e três cêntimos), IVA 

não incluído;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração total de dezoito horas, entre as 8h00 do dia 26 

de maio e as 2h00 do dia 27 de maio de 2018, do que resulta um valor a 

pagamento de 233,13€ (duzentos e trinta e três euros e treze cêntimos), IVA 

incluído à taxa legal em vigor; ------------------------------------------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. ------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do artigo 12º do 

Regulamento de Cedência e Utilização do Pavilhão José Gouveia em 

conjugação com a al. u) do nº1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, na sua redação atual, aprovar a isenção do pagamento pela 

respetiva utilização, ao Sport Clube Sanjoanense, no valor total 233,13€ 

(duzentos e trinta e três euros e treze cêntimos), IVA incluído à taxa legal em 

vigor. (…)” --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO DEZASSETE - PROPOSTA Nº 449/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA APROVAR A ISENÇÃO 

DO PAGAMENTO DE TAXAS, AO SPORT CLUBE SANJOANENSE --------------  

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

“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  
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A. O Sport Clube Sanjoanense, associação concelhia, com o NIF 501 599 100, 

solicitou a utilização do Pavilhão José Gouveia, no dia 1 de julho de 2018, 

para a realização da XIV Gala Sanjoanense; -------------------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão José Gouveia pressupõe o pagamento por hora, ao 

fim de semana, do valor de 10,53€ (dez euros e cinquenta e três cêntimos), 

IVA não incluído;  -------------------------------------------------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração total de quinze horas, entre as 9h00 e as 24h00 

do dia 1 de julho de 2018, do que resulta um valor a pagamento de 194,28€ 

(cento e noventa e quatro euros e vinte e oito cêntimos), IVA incluído à taxa 

legal em vigor; -----------------------------------------------------------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. ---------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do artigo 12º do 

Regulamento de Cedência e Utilização do Pavilhão José Gouveia em 

conjugação com a al. u) do nº1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, na sua redação atual, aprovar a isenção do pagamento pela 

respetiva utilização, ao Sport Clube Sanjoanense, no valor total 194,28€ (cento 

e noventa e quatro euros e vinte e oito cêntimos), IVA incluído à taxa legal em 

vigor. (…)” --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO DEZOITO - PROPOSTA Nº 450/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA APROVAR A ISENÇÃO 

DE TAXAS DE REMOÇÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL, A 

MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO METELO RATADO  -----------------------------  

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

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

A. No dia 23-03-2017, a Divisão Operacional da Polícia Municipal de Loures 

procedeu à remoção do veículo com a matrícula 91-85-PL em virtude de o 

mesmo se encontrar em situação de estacionamento indevido/abusivo, nos 

termos do n.º 1 da alínea a) do artigo 163.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 
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164.º do Código da Estrada, conforme ficha técnica e fotografias de fls. 3 a 

10; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

B. Para o levantamento do veículo é devido o pagamento das despesas de 

remoção e depósito, cujo valor é fixado pela Portaria n.º 1424/2001, de 13 

de dezembro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 1334-F/2010, 

de 31 de dezembro, respetivamente 96,00€ (noventa e seis euros) da taxa 

de remoção, acrescido de 3.638,00€ (três mil, seiscentos e trinta e oito 

euros), de taxa de depósito o que perfaz um total de 3.734,00€ (três mil, 

setecentos e trinta e quatro euros); --------------------------------------------------------  

C. A proprietária do veículo, Maria da Conceição Cardoso Metelo Ratado (fls. 

11), em 24 de outubro de 2017, veio requerer a isenção do pagamento das 

taxas, alegando insuficiência económica (fls. 51); -------------------------------------  

D. Para comprovar a alegada situação de insuficiência económica, a 

proprietária apresentou cópia dos seguintes documentos; comprovativo de 

entrega da declaração Modelo 3 do IRS, referente ao ano de 2016 (fls. 43 a 

39), Atestado Médico de Incapacidade Multiuso (fls. 46), fatura de consumo 

de eletricidade (fls. 38), fatura dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 

Resíduos de Loures e Odivelas (fls. 37), fatura referente a serviços de 

comunicações (fls. 36);------------------------------------------------------------------------  

E. A documentação apresentada deve considerar-se prova bastante da 

insuficiência económica alegada, cfr. informação que consta a fls. 55. ---------  

Pelo que tenho a honra de propor:  -----------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do 

artigo 5.º do Regulamento de Taxas do Município de Loures, a isenção total do 

pagamento das taxas de remoção e depósito, no valor total de 3.734,00€ (três 

mil, setecentos e trinta e quatro euros), referentes ao veículo automóvel com a 

matrícula 91-85-PL, melhor identificado no processo n.º 199/2017, bem como o 

levantamento do mesmo. (…)” -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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PONTO DEZANOVE - PROPOSTA Nº 451/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA APROVAR A ISENÇÃO 

DO PAGAMENTO DE TAXAS, AO GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DO 

CATUJAL-UNHOS ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Grupo de Danças e Cantares do Catujal-Unhos, com o NIF 503 681 504, 

solicitou a utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas 

de Catujal-Unhos (Pavilhão do Alto do Moinho), no dia 2 de junho de 2018, 

para a realização de Festival de Folclore; ---------------------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Catujal-

Unhos prevê o pagamento, por hora, de 13,23 € (treze euros e vinte e três 

cêntimos), isento de IVA; -------------------------------------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração de vinte e uma horas (das 09hH00 do dia 2 de 

junho à 1h00 do dia 3 de junho e novamente das 8h00 às 13h00, 

correspondendo à realização da iniciativa e montagens/desmontagens), 

pelo que o valor total a pagamento é de 277,83€ (duzentos e setenta e sete 

euros e oitenta e três cêntimos); ----------------------------------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição 

e requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. ----------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. u) do nº1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar a isenção do pagamento pela utilização do Pavilhão Desportivo 

do Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos (Pavilhão do Alto do Moinho), ao 

Grupo de Danças e Cantares do Catujal-Unhos, no valor total de 277,83€ 

(duzentos e setenta e sete euros e oitenta e três cêntimos), isento de IVA. (…)”  

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

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

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

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

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

PONTO VINTE - PROPOSTA Nº 452/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA APROVAR A ISENÇÃO 
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DO PAGAMENTO DE TAXAS, AO GRUPO DRAMÁTICO E RECREATIVO 

CORAÇÕES DE VALE FIGUEIRA ------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Grupo Dramático e Recreativo Corações de Vale Figueira, com o NIF 501 

616 977, solicitou a utilização do Pavilhão José Gouveia, das 19h00 às 

21h30, nos dias 5,10 e 12 de julho de 2018, para treinos extra de preparação 

para o EUROGYM 2018; ---------------------------------------------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão José Gouveia pressupõe o pagamento por hora, de 

7,91€ (sete euros e noventa e um cêntimo), IVA não incluído;  -------------------  

C. A ocupação teve a duração total de sete horas e trinta minutos, do que 

resulta um valor a pagamento de 72,97€ (setenta e dois euros e noventa e 

sete cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor; -----------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. ---------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do artigo 12º do 

Regulamento de Cedência e Utilização do Pavilhão José Gouveia, em 

conjugação com a al. u) do nº1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, na sua redação atual, aprovar a isenção do pagamento pela 

respetiva utilização, ao Grupo Dramático e Recreativo Corações de Vale 

Figueira, no valor total de 72,97€ (setenta e dois euros e noventa e sete 

cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. (…)” ---------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO VINTE UM - PROPOSTA Nº 453/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA APROVAR A MINUTA 

DO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO NO 

ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL "CENTROS DE FORMAÇÃO DE 

ATLETISMO", E ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ------------------------------  

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

“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  
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A. O Programa Municipal “Centros de Formação de Atletismo”, tem por objetivo 

apoiar financeiramente as associações desportivas do concelho de Loures 

pelo trabalho desenvolvido na captação de novos praticantes da modalidade;  

B. Os Centros de Formação de Atletismo são parte integrante do Plano de 

Intervenção Municipal do Atletismo no Concelho de Loures e visam captar 

praticantes entre os 8 e os 14 anos para a prática regular da modalidade, 

proporcionar a prática do atletismo na diversidade das suas disciplinas e 

aumentar a participação nas provas do calendário associativo e 

nomeadamente no Trofeu “Loures Atleta Jovem”; ------------------------------------  

C. Nos termos da informação registada sob o nº E/70186/2018, é proposta a 

atribuição de apoio financeiro referente à época desportiva de 2017/2018, às 

associações com Centros de Formação em Atletismo, no âmbito do Plano de 

Intervenção Municipal de Atletismo. -------------------------------------------------------  

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, bem como da Lei nº 

5/2007, de 16 de janeiro em conjugação com o previsto no Decreto-Lei n.º 

273/2009, de 1 de outubro, aprovar: ----------------------------------------------------------  

1. A minuta de contrato programa de desenvolvimento desportivo, que permita 

formalizar o apoio financeiro, no âmbito do Programa Municipal “Centros de 

Formação de Atletismo”; ----------------------------------------------------------------------  

2. Nos termos da informação registada sob o nº E/70186/2018, a atribuição de 

apoio financeiro às entidades que se candidataram ao Programa “Centros de 

Formação de Atletismo”, para a época desportiva de 2017/2018. (…)” ---------  

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

------- “CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO -----  

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

a) Incumbe ao Estado em colaboração com as associações e coletividades 

desportivas, promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura 

física e do desporto, de acordo com o nº 1 do artigo 79º, da Constituição da 

República Portuguesa; ----------------------------------------------------------------------------  

b) Compete à Câmara Municipal apoiar entidades e atividades de interesse 

municipal, designadamente de caráter desportivo, de acordo com as alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual; ---------------------------------------------------------------------------------  
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c) Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelos municípios 

são titulados por contratos-programa de desenvolvimento desportivo, nos 

termos enunciados no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro. -------------------  

Entre: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Município de Loures, pessoa coletiva de direito público nº 501 294 996, com 

sede na Praça da Liberdade, Loures, representada por Bernardino Soares, na 

qualidade de Presidente da respetiva Câmara Municipal, adiante designado 

como entidade concedente ou primeiro outorgante e  -----------------------------------  

2) (Associação), associação sem fins lucrativos, com o NIPC  e  sede em 

______representada, por ________, na qualidade de __________, adiante 

designada como entidade beneficiária ou segunda outorgante. ----------------------  

É celebrado o presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo que 

se regerá pelas cláusulas seguintes: ---------------------------------------------------------  

----------------------------------------- Cláusula Primeira  ---------------------------------------  

------------------------------------------------ Objeto  -----------------------------------------------  

O presente contrato tem por objeto o desenvolvimento do projeto Centros de 

Formação de Atletismo visando o apoio financeiro a associações desportivas 

que desenvolvam trabalho relevante e continuado nesta modalidade. --------------  

---------------------------------------- Cláusula Segunda  ---------------------------------------  

------------------------- Programa de Desenvolvimento Desportivo -----------------------  

1- O programa de desenvolvimento desportivo a desenvolver pela segunda 

outorgante, expresso nesta cláusula, tem por objeto o desenvolvimento da 

modalidade de Atletismo, nos termos previstos na informação E/70186 de 

2018, na área do Concelho de Loures; ---------------------------------------------------  

2- As atividades propostas para o desenvolvimento da modalidade de 

Atletismo, na área do Concelho de Loures são: ---------------------------------------  

a) Proporcionar a prática do atletismo na diversidade das suas disciplinas; 

b)  O aumento de número de atletas nas associações concelhias entre os 

8 e os 14 anos para a prática regular da modalidade; ------------------------  

c) Aumentar a participação nas provas do calendário associativo e 

nomeadamente no Troféu “Loures Atleta Jovem. ------------------------------  

3- A execução do programa decorrerá no ano de 2018. --------------------------------  

---------------------------------------- Cláusula Terceira  ----------------------------------------  

----------------------------- Obrigações do Primeiro Outorgante  ---------------------------  

O primeiro outorgante compromete-se a: ---------------------------------------------------  
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a) apoiar financeiramente o segundo outorgante, nos termos previstos na 

Informação E/70186 de 2018 (…); ---------------------------------------------------  

b) fiscalizar a execução do presente contrato-programa, recorrendo a todos 

os procedimentos administrativos adequados para este fim, 

nomeadamente através da realização de inspeções, inquéritos e 

sindicâncias ou determinando a realização de auditoria (s) por entidade 

externa.  -------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------ Cláusula Quarta  ----------------------------------------  

----------------------------- Obrigações da Segunda Outorgante  ---------------------------  

A segunda outorgante compromete-se a: ---------------------------------------------------  

a) assegurar a execução integral e atempada do programa de 

desenvolvimento desportivo incluso a este contrato;------------------------------  

b) assegurar a execução integral dos termos do presente contrato; -------------  

c) afetar todos os apoios concedidos exclusivamente à execução do 

programa de desenvolvimento desportivo objeto deste contrato;--------------  

d) informar de imediato a entidade concedente de quaisquer factos que 

sejam suscetíveis de perturbar a normal execução do contrato;---------------  

e) realização nos seus Centros de Formação de Atletismo de um mínimo de 

duas sessões de treino semanal com duração não inferior a uma hora; ----  

f) prestar consentimento expresso para a consulta da respetiva situação 

tributária, nos termos da lei; --------------------------------------------------------------  

g) elaborar e enviar à entidade concedente, após o final do de cada 

trimestre, um relatório final sobre a execução do contrato-programa; --------  

h) prestar quaisquer informações ou apresentar documentos solicitados pela 

entidade concedente que respeitem à execução do programa de 

desenvolvimento desportivo. -------------------------------------------------------------  

------------------------------------------ Cláusula Quinta -----------------------------------------  

------------------------------- Execução e vigência do contrato ------------------------------  

O período de execução do presente contrato-programa reporta-se ao ano de 

2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------- Cláusula Sexta ------------------------------------------  

------------------------- Acompanhamento e controlo de execução -----------------------  

1 – O primeiro outorgante exerce a fiscalização da execução do contrato-

programa, podendo realizar para o efeito, inspeções, inquéritos e 

sindicâncias. ----------------------------------------------------------------------------------  
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2 – A entidade beneficiária deve prestar à entidade concedente de 

comparticipação financeira todas as informações por esta solicitada 

acerca da execução do presente contrato. ------------------------------------------  

------------------------------------------ Cláusula Sétima -----------------------------------------  

----------------------------------------------- Revisão  ----------------------------------------------  

O presente contrato pode ser modificado ou revisto nos termos do artigo 21º, 

do Decreto-Lei nº 273/2009, 1 de outubro. --------------------------------------------------  

------------------------------------------ Cláusula Oitava ------------------------------------------  

--------------------------------------------- Suspensão ---------------------------------------------  

Os benefícios financeiros concedidos ao abrigo do presente contrato 

suspendem-se se a entidade beneficiária se encontrar, em qualquer momento, 

em situação de incumprimento das suas obrigações tributárias ou para com a 

segurança social. -----------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------- Cláusula Nona  -----------------------------------------  

----------------------------------------------- Cessação --------------------------------------------  

1 – A vigência do presente contrato cessa: -------------------------------------------------  

a) quando esteja concluído o programa de desenvolvimento desportivo que 

constitui o seu objeto; ----------------------------------------------------------------------  

b) quando por causa não imputável à entidade responsável pela execução 

do programa, se torne objetiva e definitivamente impossível a realização 

dos seus objetivos; -------------------------------------------------------------------------  

c) quando a entidade concedente do apoio exerça o seu direito de resolver o 

contrato; ---------------------------------------------------------------------------------------  

d) quando não forem apresentados os documentos a que se refere o nº 2 do 

artigo 25º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 outubro; ----------------------------  

2 – A cessação do contrato efetua-se através de notificação dirigida à parte 

outorgante, no prazo máximo de 30 dias a contar do conhecimento do facto 

que lhe serve de fundamento. ---------------------------------------------------------------  

------------------------------------------ Cláusula Décima  ---------------------------------------  

---------------------------------------- Direito à restituição ---------------------------------------  

É aplicável o disposto no artigo 29º do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 outubro. --  

------------------------------------ Cláusula Décima Primeira ----------------------------------  

--------------------------------------------- Publicidade --------------------------------------------  

O presente contrato deve ser publicitado nos termos do nº 1 do artigo 27º do 

Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 outubro. ------------------------------------------------------  
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----------------------------------- Cláusula Décima Segunda ----------------------------------  

----------------------------------------------- Omissões --------------------------------------------  

Nos casos omissos é aplicável o regime jurídico dos contratos-programa de 

desenvolvimento desportivo, aprovado pelo Decreto-lei nº 273/2009, de 1 de 

outubro, e as demais normas de direito administrativo. ---------------------------------  

O presente contrato que vai ser assinado pelas partes consta de dois 

exemplares, ambos fazendo igualmente fé, e ficando um exemplar na posse de 

cada um dos Outorgantes. (…)” ----------------------------------------------------------------  

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

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

seguintes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, tenho algumas 

dúvidas que gostaria de esclarecer. No que concerne ao Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, na cláusula segunda, diz-se o seguinte: “(…) 1 - 

O programa de desenvolvimento desportivo a desenvolver pela segunda 

outorgante, expresso nesta cláusula, tem por objeto o desenvolvimento da 

modalidade de Atletismo, nos termos previstos na informação E/70186 (…)”. 

Senhor Presidente, isto é não querer ter trabalho, porque os termos devem 

constar no contrato, não se coloca um número de registo interno num Contrato 

Programa que se quer celebrar. ---------------------------------------------------------------  

Uma outra questão é porque na minuta referente à época passada, constava o 

Quadro Normativo do Programa de Centros de Formação de Atletismo, que 

questiono se já foi aprovado nesta Câmara. Ou seja, estamos a fazer uma 

alusão a um Quadro Normativo que na pesquisa que efetuei não o encontrei.  --  

Ainda, no ponto dois, refere-se: “(…) As atividades propostas (…)”, e penso 

que devem ser “(…) Os objetivos propostos (…)”, e não atividades, 

efetivamente, a executar. Esta é a minha opinião. ----------------------------------------  

Também na cláusula segunda, no número três, refere-se que a execução do 

Programa decorrerá no ano de dois mil e dezoito, quando na cláusula quinta se 

refere a execução e vigência do contrato, aqui de forma adequada, porque se 

diz que decorrerá no ano de dois mil e dezoito. Não será uma duplicação? ------  

Na cláusula terceira, há uma nova referência a uma informação técnica com o 

respetivo registo de entrada no “webdoc”. Mas, penso que faria mais sentido se 

a informação estivesse transcrita num Quadro Programa para o exterior, em 
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vez de se mencionar um documento interno da Câmara que dá origem a essa 

situação.  ---------------------------------------------------------------------------------------------       

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

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, eu tendo a concordar 

com a questão que o senhor Vereador coloca, em relação ao facto de se 

mencionar a informação interna. Penso que não é muito curial, e fica a 

recomendação para o futuro. Mas, também não cria nenhum problema porque, 

em bom rigor, ela irá anexa ao documento quando for o momento da 

assinatura, tal como foi distribuído. No entanto, manda a prudência e a boa 

redação que, de facto, não tivesse esta configuração. Se me pergunta se é 

muito agradável, penso que podíamos ter encontrado outra solução, mas não 

perturba o cumprimento das cláusulas.  -----------------------------------------------------  

Relativamente à questão das atividades, não há qualquer problema em alterar 

por os objetivos propostos.  ---------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão do ano de dois mil e dezoito, este não é um projeto que 

tenha por base a época desportiva, mas sim o ano civil. A ideia é que se possa, 

por esta via, estimular a continuidade do projeto por duas épocas, dentro do 

mesmo ano civil. Essa é a razão desta redação, que parece um pouco 

estranha, relativamente ao ano de dois mil e dezoito. A ideia é dar continuidade 

ao projeto, porque queremos que se mantenham e ampliem este tipo de 

centros.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Vice-Presidente, para mim, a 

questão mais importante e de fundo é saber qual o Quadro Normativo para o 

Programa de Centros de Formação. É o que foi definido no ano passado? Se 

calhar, por inexperiência minha na busca de informação, não encontrei um 

Quadro Normativo aprovado por esta Câmara Municipal, com este objeto.  ------       

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

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E 

JUVENTUDE, DR. ALFREDO SANTOS: Senhor Presidente, em relação ao 

Quadro Normativo, não se refere à redação que está aqui em aprovação, está 

a referir-se à redação anterior. Tal como esta redação, este Contrato Programa 

não assenta num Quadro Normativo, havia um lapso nesse documento que 

neste foi corrigido. Portanto, tudo o que regula este Contrato Programa é 

precisamente o que vem expresso na informação, que é referenciada e se 
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encontra anexa ao documento. Ou seja, as condições e os requisitos 

necessários para poderem recorrer ao Programa são aqueles que aqui estão 

expressos, bem como os objetivos do mesmo.  -------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E DOIS - PROPOSTA Nº 454/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO PARA APROVAR A 

ACEITAÇÃO, A BENEFICIO DE INVENTÁRIO, DA DOAÇÃO DE BENS 

MÓVEIS A FIM DE INTEGRAR O ACERVO MUSEOLÓGICO E 

DOCUMENTAL DA REDE DE MUSEUS DE LOURES----------------------------------  

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

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

A.  No segundo quadrimestre de 2018, os Museus Municipais de Loures foram 

contactados por diversos particulares e pessoas coletivas, manifestando a 

intenção de doar ao Município as peças constantes da lista em anexo à 

informação registada com o nº E/88575/2018; -----------------------------------------  

B. A iniciativa dos doadores constitui um contributo para a preservação das 

peças e para o enriquecimento da missão dos museus municipais, no que 

respeita ao estudo, preservação e divulgação das suas coleções; ---------------   

C. A incorporação de novas obras nos acervos dos museus municipais e 

centros de documentação, permitirá atualizar e complementar conteúdos 

museológicos e documentais e consequentemente, alargar a diversidade da 

oferta e divulgação da história e do património museológico concelhio; --------  

D. A incorporação por doação encontra-se regulada no artigo 15º do Capítulo 

VIII do Regulamento da Rede de Museus de Loures e especificamente no nº 

1 do artigo 16º do capítulo VI e no nº 1 do artigo 15º, também do capítulo VI, 

respetivamente, dos regulamentos da Política de Incorporações do Museu 

de Cerâmica de Sacavém e do Museu Municipal de Loures. ----------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. j) do nº 1 do 

artigo 33º do anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar a aceitação a benefício de inventário, da doação dos bens 
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móveis descritos e patrimonialmente avaliados no documento em anexo, 

registado com o nº E/88575/2018, com o valor total de 17.285,00€ (dezassete 

mil duzentos e oitenta e cinco euros) e que se destinam a incorporar o acervo 

museológico e documental da Rede de Museus de Loures. (…)” --------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E TRÊS - PROPOSTA Nº 431/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

VEREADOR TIAGO MATIAS PARA APROVAR A ISENÇÃO DO PAGAMENTO 

DE TAXA À COOPERATIVA AGRÍCOLA DE LOURES ---------------------------------  

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

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

A. O teor da informação dos serviços municipais que conclui que a requerente 

se enquadra nos critérios de isenção de pagamento de taxas estabelecidas 

no Regulamento de Taxas do Município de Loures, e o despacho do Sr. 

Diretor do DPGU;  ------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à pretensão instruída com o 

registo E/80736/2018, em nome da Cooperativa Agrícola de Loures, com sede 

na Rua do Funchal, nº 45, Fanqueiro, em Loures, nos termos do artigo do nº1 

do artigo 5º do Regulamento de Taxas do Município de Loures (RTML), 

publicado em Diário da República, 2ª Série, nº 187, de 25 de setembro de 

2009, na redação atual:  --------------------------------------------------------------------------  

Aprovar a isenção do pagamento da taxa de ruído, no valor de 840,00€ 

(oitocentos e quarenta euros), à Cooperativa Agrícola de Loures, pela emissão 

de licença de ruído para atividade ruidosa de caráter temporário, relativa à sua 

realização do Festival do Mel e produtos regionais, que terá lugar no Parque 

Adão Barata, na localidade de Loures, nos dias 7 a 9 do corrente mês, das 

10.00h à 01.00h. (…)” -----------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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PONTO VINTE E QUATRO - PROPOSTA Nº 455/2018- SUBSCRITA PELO 

SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A ALTERAÇÃO AO 

PROTOCOLO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO 

URBANO DE MOSCAVIDE, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES 

E A RODOVIÁRIA DE LISBOA, SA, NO ÂMBITO DO PROJETO RODINHAS 

LINHA AZUL  ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Em 2007 a implementação do serviço “Loures Rodinhas” no concelho de 

Loures responde ao apelo expresso no Plano Regional de Ordenamento do 

Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML) de uma maior 

integração intermodal de transportes públicos de passageiros tirando partido do 

sistema de infraestruturas e equipamentos ferroviários existentes.  -----------------  

B. Na génese da implementação dos serviços Rodinhas esteve a perspetiva de 

virem a potenciar a utilização do modo ferroviário – modo de deslocação mais 

sustentável que o rodoviário –, na medida em que alargaram as áreas de 

influência de estações ferroviárias / apeadeiros existentes no concelho e, 

simultaneamente, proporcionarem serviços de proximidade entre as diferentes 

freguesias, apoiando o acesso a serviços e equipamentos. ---------------------------   

C. Facilitando as deslocações e reduzindo a utilização do transporte individual, 

proporcionam às populações abrangidas benefícios ambientais, financeiros, 

sociais e de qualificação do espaço público, incrementando a sua qualidade de 

vida.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Assim, os serviços Rodinhas de Moscavide / Portela, Sacavém, Camarate, 

proporcionam, para além de serviços de proximidade dentro das freguesias 

abrangidas, serviços de rebatimento rodoferroviário, alargando as áreas de 

influência das estações ferroviárias Moscavide, Sacavém e Bobadela.  -----------  

Períodos de co-financiamento FEDER -------------------------------------------------------  

Os serviços Rodinhas mereceram a aprovação de candidaturas a co-

financiamento FEDER, tendo:  -----------------------------------------------------------------  

1 - O Rodinhas de Moscavide/Portela sido co-financiado em 75%, no âmbito do 

subprojecto ACFER, da OQR – MARE – INTERREG IIIC, de agosto de 2007 a 

março de 2008; -------------------------------------------------------------------------------------  
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2 - Os Rodinhas de Moscavide/Portela, Sacavém, Camarate e Bobadela e S. 

João da Talha sido co-financiados em 50%, no âmbito da operação Linha Azul, 

do POR Lisboa – QREN, de agosto de 2008 a setembro de 2010.  -----------------  

Nos períodos em que os Rodinhas não receberam co-financiamento, de abril a 

julho de 2008 e desde setembro de 2010, a totalidade dos seus custos, 

deduzidos os valores das receitas obtidas através da venda dos bilhetes, têm 

sido suportados pela Câmara Municipal de Loures. --------------------------------------  

Considerando ainda que: ------------------------------------------------------------------------  

1 - O Serviço de Transporte Coletivo de Transporte Urbano de Moscavide 

(Rodinhas Moscavide/Portela) irá garantir a continuidade e qualidade do 

serviço – disponibilizando à população um serviço de transporte público de 

características inovadoras e a sustentabilidade do serviço – considerando a 

adequação da oferta e da procura; ------------------------------------------------------------  

2 - O Município de Loures e a Rodoviária de Lisboa SA, celebraram um 

protocolo em 07 de dezembro do ano 2011, com as respetivas alterações 

produzidas nos dias 18/07/2012, 20/02/2013, 30/04/2014 e 15/04/2015 e 

respetivos aditamentos produzidos no dia 18/02/2015 e 30/03/2015: ---------------  

3 – É necessária a alteração do preço/viatura/dia e a alteração do ponto 3.4 

Compensação Pecuniária (Tarifário) ----------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere aprovar as alterações do Protocolo relativo 

ao Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Moscavide, celebrado entre o 

Município de Loures e a Rodoviária de Lisboa, SA, cuja minuta se anexa e que 

faz parte integrante da presente proposta com base no artº 23º, Nº 2, alínea c) 

da Lei 75/2013 de 12 de setembro. (…)” ----------------------------------------------------  

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

“QUINTA ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO RELATIVO AO SERVIÇO DE 

TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE MOSCAVIDE -----------------------------  

Entre: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

PRIMEIRO: MUNICÍPIO DE LOURES, pessoa coletiva número 501294996, 

representada pelo Presidente da Câmara, Sr. Dr. Bernardino José Torrão 

Soares, doravante designada apenas por CML e -----------------------------------------  

SEGUNDO: RODOVIÁRIA DE LISBOA S.A., pessoa coletiva número 

503418455, com o capital social de 8.000.000 de euros, integralmente 

realizado e registado, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 
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Lisboa (antiga matrícula nº 5540) e sede no Edifício Campo Grande, 382-C-1º 

1700-097-Lisboa, representada pelo Presidente do seu Conselho de 

Administração, senhor Dr. António Manuel Lupi Corrêa de Sampaio, 

doravante designada apenas por RL. --------------------------------------------------------  

São efetuadas as seguintes alterações ao Protocolo Relativo ao Serviço de 

Transporte Coletivo Urbano de Moscavide, celebrado entre as partes no dia 

07 de dezembro do ano 2011, com as respetivas alterações produzidas nos 

dias 18/07/2012, 20/02/2013, 30/04/2014 e 15/04/2015 e respetivo aditamento 

produzido no dia 18/02/2015 e 30/03/2015: ------------------------------------------------  

------------------------------------ CLÁUSULA PRIMEIRA --------------------------------------  

---------------------------------- (DISPOSIÇÃO ALTERADA) ---------------------------------  

O número 3 do Protocolo passará a ter a seguinte redação: --------------------------  

«3.1 Compensação Pecuniária: ----------------------------------------------------------------  

3.1 A CML obriga-se a atribuir à RL uma compensação pela imposição de 

obrigações de serviço público, na aceção que lhes foi dada na alínea F) 

dos Considerandos supra. --------------------------------------------------------------  

3.2 A compensação será no valor de € 293,65 (duzentos e noventa e três 

euros e sessenta e cinco cêntimos) diários por viatura, nos meses de 

setembro a junho (nos dias úteis em período escolar), € 284,87 

(duzentos e oitenta e quatro euros e oitenta e sete cêntimos) diários 

por viatura, nos meses de setembro a julho (nos dias úteis em período 

não escolar – considerado o período não escolar, as férias da Páscoa e 

do Natal e o mês de julho) e € 331,66 (trezentos e trinta e um euros e 

sessenta e seis cêntimos) diários por viatura, no mês de agosto, ao que 

acrescerá IVA se devido, a partir do momento em que estejam reunidas 

as condições técnicas e logísticas para a realização das alterações ao 

serviço, sendo este facto reconhecido pelas partes através de simples 

troca de correspondência. --------------------------------------------------------------  

3.3 Caso se verifique aumento da procura, que justifique a necessidade de 

aumentar o número de autocarros, a compensação por cada veículo a 

mais será no valor de € 293,65 (duzentos e noventa e três euros e 

sessenta e cinco cêntimos) diários por viatura, nos meses de setembro 

a junho (nos dias úteis em período escolar), € 284,87 (duzentos e 

oitenta e quatro euros e oitenta e sete cêntimos) diários por viatura, nos 

meses de setembro a julho (nos dias úteis em período não escolar – 



 

                                                                                                                                            

76/128 

 

 

                                                                                                                                      24ª Reunião Ordinária - 2018-10-24 

considerado o período não escolar, as férias da Páscoa e do Natal e o 

mês de julho) e € 331,66 (trezentos e trinta e um euros e sessenta e 

seis cêntimos) diários por viatura, no mês de agosto, acrescido do IVA 

devido. ----------------------------------------------------------------------------------------  

3.4 A compensação será atualizada anualmente de acordo com a seguinte 

fórmula: variação de preço dos combustíveis no ano anterior (30%); 

taxa de inflação do ano anterior (30%) e o aumento salarial dos 

motoristas no ano anterior (40%).» ---------------------------------------------------  

------------------------------------ CLÁUSULA TERCEIRA  ------------------------------------  

--------------------------------- (PRODUÇÃO DE EFEITOS)  ---------------------------------  

As alterações ora introduzidas no Protocolo produzirão efeitos a partir do dia 1 

de Abril de 2018. (…)” ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DA SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ---------------------------------  

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

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

PONTO VINTE E CINCO - PROPOSTA Nº 456/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

VEREADOR GONÇALO CAROÇO PARA APROVAR A TRANSFERÊNCIA DE 

VERBAS PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARIA KEIL -------------------  

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

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

A. A Câmara Municipal organizou a “Receção aos agentes educativos para o 

ano 2018/2019 da Academia dos Saberes – Universidade Sénior de Loures” 

que ocorreu no dia 3 de outubro de 2018; -----------------------------------------------  

B. O Agrupamento de Escolas Maria Keil apoiou a dinamização da iniciativa 

através da participação e envolvimento dos alunos dos cursos de 

restauração, em contexto de formação prática, o que constitui uma mais-

valia para a aprendizagem e desenvolvimento dos mesmos. ----------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere 

aprovar a transferência de verbas referentes ao apoio financeiro ao 
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Agrupamento de Escolas Maria Keil, num total de 300,00 € (trezentos euros), 

conforme infra especificado: --------------------------------------------------------------------  

Escola Contribuinte Verba a transferir 

Agrupamento de Escolas Maria Keil 600 079 198 300€ 

TOTAL 300€ 

A presente proposta tem cabimento na rúbrica: 0502/0405010802/A58 – 2018 

Classificação analítica – 94.2.5.03.07. (…)” ------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E SEIS - PROPOSTA Nº 457/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A TRANSFERÊNCIA DE 

VERBAS PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARIA KEIL E AO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ AFONSO ----------------------------------------  

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

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

A.A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das 

autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, 

estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado 

para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o 

regime jurídico do associativismo autárquico e designadamente, na sua 

alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, prevê que compete à Câmara Municipal 

“Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município (…)”; -----------------------------  

B.Um dos objetivos preconizados pela Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei 

n.º 46/1986, de 14 de outubro) para o ensino básico é assegurar uma 

formação geral comum a todos os portugueses que lhe garanta a descoberta 

e o desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, capacidade de 

raciocínio, memória e espírito crítico, criatividade, sentido moral e 

sensibilidade estética, promovendo a realização individual em harmonia com 

os valores da solidariedade social;  -------------------------------------------------------  

C. Baseado no princípio de Escola Para Todos, também aos alunos com 

necessidades educativas específicas (NEE) devem ser garantidas as 
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condições adequadas ao seu desenvolvimento, pelo que a construção de 

uma escola que possa responder às necessidades de todas as crianças 

passa pelo apoio especializado prestado aos alunos e no tipo de oferta e 

estruturas que podem ser criadas; ---------------------------------------------------------  

D. O Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, define os apoios especializados a 

prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário dos 

sectores público, particular e cooperativo, visando a criação de condições 

para a adequação do processo educativo às necessidades educativas 

especiais, nomeadamente “para apoiar a adequação do processo de ensino 

e de aprendizagem podem as escolas (…) desenvolver respostas 

específicas diferenciadas para alunos com perturbações do espectro do 

autismo e com multideficiência, designadamente através da criação de 

Unidades de Ensino Estruturado para a educação de alunos com 

perturbações do espectro do autismo; unidades de apoio especializado para 

a educação de alunos com multideficiência e surdo cegueira congénita”; ------  

E. A Câmara Municipal de Loures tem privilegiado a integração das crianças e 

alunos com NEE nos Jardins de Infância e Escolas Básicas com diversas 

iniciativas, das quais se destacam o apetrechamento dos espaços escolares 

com mobiliário ou material lúdico/pedagógico ou a atribuição de apoios 

financeiros (transferências de verbas) consubstanciados em projetos como 

Apoio às Unidades de Multideficiência e Unidades de Ensino Estruturado 

que visam dar respostas às necessidades daqueles alunos; ----------------------  

F. No ano letivo 2017/2018, ao abrigo do referido Decreto-Lei, foi homologada 

a criação das Unidade de Apoio Especializado para a Educação de Alunos 

com Perturbações do Espetro do Autismo, na Escola Básica da Apelação, e 

a Unidade de Ensino Especializado para a Educação de Alunos com 

Multideficiência e Surdocegueira Congénita na Escola Secundária José 

Afonso, por parte do Ministério de Educação; ------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere 

aprovar a atribuição de apoio financeiro, através de transferência de verba às 

seguintes entidades:  ------------------------------------------------------------------------------  

 



 

                                                                                                                                            

79/128 

 

 

                                                                                                                                      24ª Reunião Ordinária - 2018-10-24 

1. Agrupamento de Escolas Maria Keil (NIF 600079198) – Unidade de 

Ensino Estruturado para alunos com perturbações do espetro do autismo 

da Escola Básica de Apelação, no valor de 2.626,30 (dois mil seiscentos e 

vinte e seis euros e trinta cêntimos); ---------------------------------------------------  

2. Agrupamento de Escolas José Afonso (NIF 600079929) – Unidade de 

Ensino Especializado para a Educação de Alunos com Multideficiência e 

Surdocegueira Congénita da Escola Secundária José Afonso, no valor de 

3.367,13 € (três mil, trezentos e sessenta e sete euros e treze cêntimos). 

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

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

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

seguintes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, quero 

sublinhar a importância desta decisão que iremos tomar. Estamos na presença 

de duas unidades criadas durante o ano letivo passado, que prestam um 

serviço insubstituível à população e, neste ano letivo, também já foi criada uma 

nova unidade em Unhos.  ------------------------------------------------------------------------   

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Vereador, considero, também, 

que estas unidades prestam um serviço muito importante à comunidade 

escolar. Assim, considerando que estas duas unidades foram criadas no ano 

letivo de dois mil e dezassete/dois mil e dezoito, existem mais candidaturas? 

Se existem onde é que se encontram localizados os equipamentos para essas 

possíveis candidaturas? --------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, não tenho 

essa informação de momento, mas posteriormente será transmitida.  --------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E SETE - PROPOSTA Nº 458/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A TRANSFERÊNCIA DE 
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VERBAS PARA AS ENTIDADES DINAMIZADORAS DE ATIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO ANO LETIVO 2018/2019 - 1ª 

TRANCHE --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Programa de Enriquecimento Curricular, no 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Público, nas Escolas do Município de Loures, é dinamizado pelas entidades 

abaixo especificadas que se constituíram como parceiras diretas do 

Município no desenvolvimento deste programa, para o ano letivo de 

2018/2019; ---------------------------------------------------------------------------------------  

B. Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, em 

especial ao determinado no seu artigo 12.º, o qual estabelece o quadro de 

transferência de atribuições e competências para os Municípios em matéria 

de Educação, em 16 de setembro de 2008 foi celebrado o Contrato de 

Execução entre o Ministério da Educação e a Câmara Municipal de Loures; -  

C. Este Contrato de Execução, na sua cláusula primeira, alínea b), transfere 

para o Município de Loures a competência de prossecução das atividades 

de enriquecimento curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico;  ----------------------  

D. O Decreto-Lei n.º 169/2015, de 24 de agosto e a Portaria n.º 644-A/2015, de 

24 de agosto do Gabinete do Ministro da Educação e Ciência, define as 

autarquias locais como uma das entidades promotoras das atividades de 

enriquecimento curricular no 1º ciclo do Ensino Básico; -----------------------------  

E. A Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, define a introdução da disciplina 

de Inglês como obrigatória no 3.º ano de escolaridade do ensino básico no 

ano letivo 2015/2016, e a partir do ano letivo 2016/2017 no que respeita ao 

4.º ano de escolaridade do ensino básico. ----------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33, nº 1, 

alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação de transferência 

de verbas referentes ao pagamento da 1.ª tranche, às entidades dinamizadoras 

de Atividades de Enriquecimento Curricular, num total de 301.553,94€ 

(trezentos e um mil, quinhentos e cinquenta e três euros e noventa e quatro 

cêntimos), conforme abaixo especificado:  --------------------------------------------------  
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1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Entidade Contribuinte Verba a 
transferir 

Associação de Pais e Encarregados de Educação dos alunos da 
Escola Básica Integrada da Bobadela 509 368 212 4.251,18€ 

Associação de Pais/Encarregados de Educação da Escola do 
Ensino Básico do 1º Ciclo nº3 da Bobadela 504 949 853 3.598,94€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos 
da Escola Básica 1 nº1 da Bobadela 505 293 447 4.274,47€ 

Associação Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento 
de Escolas Catujal-Unhos 502 368 845 14.162,83€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do 
Agrupamento General Humberto Delgado  505 426 390 21.232,58€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 
Básica 1,2,3 de Bucelas 503 670 910 8.269,40€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Núcleo 
Escolar de Fanhões 503 965 685 4.379,30€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e Jardim de Infância do Infantado – Loures 503 845 531 13.778,47€ 

Associação A.P.A.D.L 514 036 206 3.622,24€ 
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 
Primária nº3 de Loures 503 058 793 10.820,11€ 

Associação de Pais da Escola E.B. 1, N.1 de Santo Antão do 
Tojal, Loures 504 076 116 1.770,35€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 
Básica nº1 de S. Julião do Tojal 505 198 908 5.707,05€ 

APEEFS – Associação de Pais e Encarregados de Educação da 
Escola EB1/JI da Fonte Santa 509 065 686 12.078,00€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 
E.B1/Jardim de Infância da Portela 504 927 493 12.823,41€ 

Bússola da Brincadeira – Associação de Pais 509 497 810 9.597,17€ 
Sítio da Bela Vista – Associação de Pais e Encarregados de 
Educação  508 613 418 4.915,06€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas 
EB1/JI da Portela da Azóia 508 384 320 5.963,29€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 
EB1/JI Alto da Eira 501 926 712 5.311,06€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 
EB1 da Covina 507 602 838 4.682,12€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 
Básica de Via Rara 504 447 050 4.344,35€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 
1º Ciclo do Ensino Básico nº4 de S. João da Talha 503 389 684 24.621,88€ 

Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Eduardo 
Gageiro 504 183 397 29.700,01€ 

A.E.C. – Associação Escola Comvida 508 265 339 32.565,16€ 
 Total 242.468,43€ 

2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Entidade Contribuinte 
Verba a 
transferir 

Jardim de Infância O Nosso Mundo 501 354 760 8.677,05€ 
Centro Popular Infantil Nascer do Sol 501 391 509 3.703,77€ 
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Assoc Cantinho da Pequenada 503 666 602 2.830,23€ 
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de S. Julião 
do Tojal 503 180 360 1.549,06€ 

Centro Social Paroquial de S. Pedro de Lousa 501 683 755 6.044,82€ 
Associação Dr. João dos Santos 503 045 020 5.019,89€ 
Associação “O Saltarico” 501 400 206 16.899,87€ 
 Total   44.724,69€ 

3.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Entidade Contribuinte 
Verba a 
transferir 

Junta de Freguesia de Moscavide e Portela 510 838 162 14.360,82€ 

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

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

seguintes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, a seis de 

setembro, na sexta reunião Extraordinária, a Bancada do Partido Socialista 

solicitou os quadros integrantes do número dois da cláusula primeira, depois de 

devidamente preenchidos e assinados os acordos de colaboração. Já podemos 

ter acesso a essa documentação?  -----------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Penso que os acordos de 

colaboração foram assinados durante o mês de setembro, e todos aqueles que já 

estiverem terminados serão dados a conhecer a todas as bancadas. --------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E OITO - PROPOSTA Nº 459/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A TRANSFERÊNCIA DE 

VERBAS PARA AS ENTIDADES PARCEIRAS NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE 

APOIO À FAMÍLIA - ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO DE REFEIÇÕES 

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

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

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

No âmbito do Serviço de Apoio à Família, existem entidades que, em 

colaboração com o Município, se disponibilizaram a efetuar o acompanhamento 

do serviço de refeições escolares dos alunos do 1º ciclo do ensino básico, em 
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alguns equipamentos escolares do Concelho de Loures, no decorrer do mês de 

junho de 2018, acertos relativos ao ano letivo 2017/2018 e para reforço das 

equipas de pessoal não docente. --------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do artigo 33, nº. 1, alínea hh), da 

Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a transferência de verbas às 

entidades parceiras no acompanhamento do serviço de refeições escolares, 

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E NOVE - PROPOSTA Nº 460/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A TRANSFERÊNCIA DE 

VERBAS PARA AS ENTIDADES PARCEIRAS NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE 

APOIO À FAMÍLIA - PROLONGAMENTO DE HORÁRIO ------------------------------  

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

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

Cabe ao Município o desenvolvimento do Serviço de Apoio à Família, que em 

colaboração com diversas entidades realiza as atividades do serviço de 

Atividades de Animação e Apoio à Família – Prolongamento de horário nos 

jardins-de-infância de alguns equipamentos escolares do Concelho de Loures 

no decorrer do ano letivo 2017/2018. ---------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea hh), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a transferência de 

verbas às diversas entidades parceiras do serviço de Atividades de Animação e 

Apoio à Família – Prolongamento de horário, referente aos acertos de abril a 

junho e aos valores de julho de 2018, conforme quadro infra:  ------------------------  
Nº 

Identificação 
Fiscal 

Entidade Equipamento 
Total 

acertos 
Julho Total  Total € 

501 400 206 Associação O Saltarico 
EB Flamenga 3 14 17 526,83 € 

EB Fernando 
Bulhões 5 8 13 402,87 € 

501 926 712 APEE EB1/JI Alto da Eira EB Alto da Eira 2 50 52 1.611,48 € 

503 058 793 APEE da Esc. Primária 
N.º3 de Loures 

EB Fanqueiro 0 85 85 2.634,15 € 

503 845 531 APEE EB1/JI do Infantado EB do Infantado 0 79 79 2.448,21 € 
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503 903 051 
Irmandade da Santa Casa 
Misericórdia de Loures J.I. da Manjoeira 8 0 8 247,92 € 

504 949 853 APEE da EB N.º3 da 
Bobadela 

EB N.º 3 da 
Bobadela 

0 12 12 371,88 € 

505 361 736 APEE do JI da Bobadela JI da Bobadela 4 33 37 1.146,63 € 

505 293 447 APEE da EB N.º1 da 
Bobadela 

EB N.º 1 da 
Bobadela 0 14 14 433,86 € 

501 354 760 Jardim de Infância O 
Nosso Mundo 

JI da Apelação 5 49 54 1.673,46 € 

EB n.º 1 Apelação 14 26 40 1.239,60 € 

502 346 841 Centro Social D. Nuno 
Álvares Pereira 

EB Fetais -8 47 39 1.208,61 € 

EB Quinta das Mós 0 0 0 0,00 € 

EB n.º 1 de 
Camarate 0 0 0 0,00 € 

509 065 686 APEE da EB1/JI da Fonte 
Santa EB da Fonte Santa 2 0 2 61,98 € 

501 683 755 Centro Social e Paroquial 
de S. Pedro de Lousa 

EB Cabeço de 
Montachique 0 0 0 0,00 € 

JI de Salemas 0 0 0 0,00 € 

EB Lousa 3 27 30 929,70 € 

505 426 390 APEE Agrupamento Gen. 
Humberto Delgado 

EB Quinta do 
Conventinho 

0 46 46 1.425,54 € 

EB St.º António 
Cavaleiros 1 24 25 774,75 € 

504 927 493 APEE da EB1/JI da 
Portela EB da Portela 3 55 58 1.797,42 € 

505 136 562 APEE da EB/JI do Prior 
Velho EB do Prior Velho 12 66 78 2.417,22 € 

Total 54 635 689 21.352,11 € 

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

seguintes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SENHORA ARLETE SIMÃO: Senhor Presidente, não vou 

votar esta proposta, por pertencer à Direção da Santa Casa da Misericórdia de 

Loures, onde esta entidade é parceira.  -----------------------------------------------------  

Quero, também, felicitar os novos membros do Executivo Municipal, e desejar-

lhes felicidades nas novas funções.  ----------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, também lhe dou 

as boas vindas, e que continue a dar o seu contributo nas nossas reuniões, 

quando for caso disso.  ---------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

A VEREADORA, SRª ARLETE SIMÕES, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO 

POR PERTENCER À DIREÇÃO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA ---------  
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PONTO TRINTA - PROPOSTA Nº 461/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A TRANSFERÊNCIA DE 

VERBAS PARA OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA MANUTENÇÃO 

E CONSERVAÇÃO DOS EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES ---------  

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

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

A.O Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, descentraliza competências 

inerentes ao funcionamento da rede escolar do ensino básico e educação pré-

escolar; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

B.O contrato de execução de transferência de competências no âmbito da 

Educação foi estabelecido entre o Município de Loures e o Ministério da 

Educação em 16/09/2008; -----------------------------------------------------------------------  

C. Atualmente a Autarquia assume as competências inerentes à gestão do 

parque escolar de dez das treze escolas básicas dos 2.º e 3.º ciclos e escolas 

básicas integradas (EB Apelação, EB Bucelas, EB Bobadela, EB Luís Sttau 

Monteiro, EB João Villaret, EB General Humberto Delgado, EB Bartolomeu 

Dias, EB Santa Iria de Azóia, EB São João da Talha e EB do Catujal) 

existentes no Concelho; --------------------------------------------------------------------------  

D. No âmbito do mencionado contrato de execução são transferidas verbas, 

pelo Ministério da Educação para o Município, com vista à manutenção e 

conservação das referidas EB23/EBI; --------------------------------------------------------  

E. Em anos anteriores a Câmara Municipal procedeu a transferências de 

apoios financeiros para os Agrupamentos de Escolas com vista a procederem a 

intervenções de conservação e manutenção nos edifícios e equipamentos, 

mantendo-se tal necessidade no ano letivo 2017/2018. ---------------------------------  

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

1. Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro, e do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, que estabelecem o 

quadro de transferência de atribuições e competências para as Autarquias 

Locais, aprovar a transferência de verba para os Agrupamentos de Escolas 

abaixo indicados, visando assegurar as condições físicas dos edifícios e 

equipamentos das unidades educativas EB Apelação, EB Bucelas, EB 

Bobadela, EB Luís Sttau Monteiro, EB João Villaret, EB General Humberto 

Delgado, EB Bartolomeu Dias, EB Santa Iria de Azóia, EB São João da Talha e 

EB do Catujal: ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Agrupamento de Escolas da Maria Keil  NIF 600079198 8.000,00 € (oito mil euros) 

Agrupamento de Escolas da Bobadela NIF 600079694 8.000,00 € (oito mil euros) 

Agrupamento de Escolas 4 de Outubro NIF 600085236 8.000,00 € (oito mil euros) 

Agrupamento de Escolas Catujal - Unhos NIF 600074757 8.000,00 € (oito mil euros) 

Agrupamento de Escolas General 

Humberto Delgado 

NIF 600079899 8.000,00 € (oito mil euros) 

Agrupamento de Escolas Luis Sttau 

Monteiro 

NIF 600079325 8.000,00 € (oito mil euros) 

Agrupamento de Escolas João Villaret NIF 600079465 8.000,00 € (oito mil euros) 

Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro NIF 600079767 8.000,00 € (oito mil euros) 

Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 

Azóia 

NIF 600079007 8.000,00 € (oito mil euros) 

Agrupamento de Escolas de São João da 

Talha 

NIF 600079341 8.000,00 € (oito mil euros) 

Total  80.000,00 € (oitenta mil 

euros) 

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

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

seguintes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, a bancada do 

Partido Socialista, na vigésima primeira reunião Ordinária, apresentou um 

requerimento que ia ao encontro da necessidade de termos outra informação 

para debatermos esta matéria. Portanto, aquilo que solicitamos são os saldos 

de cada um dos agrupamentos de escolas para efeitos de conservação e 

manutenção das Escolas Básicas dois/três, e Escolas Básicas Integradas. Isto 

porque, há uns tempos, o saldo era efetivamente a favor das escolas dentro da 

verba de vinte mil euros, independentemente das transferências que eram 

feitas era esse o valor do saldo das escolas.  ----------------------------------------------  

O requerimento que apresentámos foi no sentido de solicitar a listagem com a 

descrição dos encargos que o Município de Loures assumiu com intervenções 

de manutenção e conservação, nos dez equipamentos escolares referenciados 

na proposta, incluindo as transferências para os agrupamentos. Já têm dados 

para responder a este requerimento? Qual o saldo de cada um dos 

agrupamentos, nomeadamente, no que respeita a esta verba transferida?  ------  
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O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Vereador, os dados 

ainda não estão todos compilados e, por isso, ainda não foram 

disponibilizados. No entanto, quero dizer-lhe que essa informação é muito 

relevante para todos nós, porque poderá “por a nu”, o quão difícil é gerir o que 

há para gerir com estas verbas. Mais à frente, quando essa informação estiver 

disponível, teremos oportunidade para discutir essa situação.  -----------------------   

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO, NÃO PARTICIPOU NA 

VOTAÇÃO POR SER DIRETOR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SANTA IRIA DE AZÓIA --------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO TRINTA E UM - PROPOSTA Nº 462/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

VEREADOR GONÇALO CAROÇO PARA APROVAR A ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DA SALA HERBERTO GOULART, NA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL ARY DOS SANTOS, AO AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS EDUARDO GAGEIRO -------------------------------------------------------------  

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

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

A.O Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, contribuinte fiscal n.º 600 

079 767, solicitou a utilização da sala polivalente Herberto Goulart da 

Biblioteca Municipal Ary dos Santos, no dia 1 de junho, entre as 10:30h e 

as 11:30h, para a dinamização de uma atividade que consistiu na 

apresentação de uma história para 80 crianças da educação pré-escolar, 

no âmbito do desenvolvimento dos estágios pré-profissionalizantes e de 

acordo com os respetivos Planos Individuais de Transição; --------------------  

B.A utilização da sala polivalente Herberto Goulart da Biblioteca Municipal 

Ary dos Santos prevê, o pagamento, por parte destas entidades, por cada 

hora de utilização, de 6,50 € (seis euros e cinquenta cêntimos); --------------  

C.A ocupação teve a duração total de uma hora, pelo que, o valor a pagar 

seria de 6,50 € (seis euros e cinquenta cêntimos); --------------------------------  

D.O Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro solicitou a isenção de 

pagamento pela utilização supra indicada. ------------------------------------------  
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Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere 

aprovar a isenção de pagamento pela utilização da sala polivalente Herberto 

Goulart da Biblioteca Municipal Ary dos Santos, pelo Agrupamento de Escolas 

Eduardo Gageiro, no valor de 6,50 € (seis euros e cinquenta cêntimos), de 

acordo com o previsto no artigo 5.º, n.º 1, alínea a) do Regulamento de Taxas 

do Município. (…)” ---------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO TRINTA E DOIS - PROPOSTA Nº 463/2018- - SUBSCRITA PELO SR. 

VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO JARDIM DO MUSEU MUNICIPAL DA 

QUINTA DO CONVENTINHO, À ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE 

AJUDA ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A “ABA - Associação Beneficente de Ajuda” solicitou a utilização do 

Jardim do Museu Municipal da Quinta do Conventinho para o dia 23 de 

junho de 2018, entre as 9:00h e as 13:00h, para a realização da festa de 

celebração dos 25 anos do Jardim de Infância “Vidinha Fixe”; -----------------  

B. A utilização do espaço de jardim para Associações do Concelho com 

estatuto de utilidade pública prevê o pagamento, por cada hora de 

utilização, de 30,00 € (trinta euros); ----------------------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração total de quatro horas, pelo que, o valor a 

pagar seria de 120,00 € (cento e vinte euros); --------------------------------------  

D. A “ABA - Associação Beneficente de Ajuda” solicitou a isenção de 

pagamento pela utilização supra indicada. ------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere 

aprovar a isenção de pagamento pela utilização do Jardim do Museu Municipal 
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da Quinta do Conventinho, pela “ABA - Associação Beneficente de Ajuda”, no 

valor de 120€ (cento e vinte euros), de acordo com o previsto no artigo 5.º, n.º 

1, alínea a) do Regulamento de Taxas do Município. (…)” -----------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO TRINTA E TRÊS - PROPOSTA Nº 464/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DO ORIENTE, PELO 

CENTRO CULTURAL E SOCIAL DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS  --  

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

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

A. O Centro Cultural e Social de Santo António dos Cavaleiros solicitou a 

utilização do Pavilhão Desportivo do Oriente para os dias 28, 29 e 30 de 

junho de 2018, em regime de internato para a realização de um encontro 

a nível nacional; -----------------------------------------------------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão Desportivo do Oriente para os dias solicitado 

prevê o pagamento, por parte destas entidades, de 700,46 € (setecentos 

euros e quarenta e seis cêntimos);  ----------------------------------------------------  

C. O Centro Cultural e Social de Santo António dos Cavaleiros solicitou a 

isenção de pagamento pela utilização supra indicada. ---------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere 

aprovar a isenção de pagamento pela utilização do Pavilhão Desportivo do 

Oriente, pelo Centro Cultural e Social de Santo António dos Cavaleiros, no 

valor de 700,46 € (setecentos euros e quarenta e seis cêntimos), de acordo 

com o previsto no artigo 5.º, n.º 1, alínea a) do Regulamento de Taxas do 

Município. (…)”  -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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PONTO TRINTA E QUATRO - PROPOSTA Nº 465/2018- - SUBSCRITA PELO 

SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR O ACORDO DE 

PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E O LISBON INSTITUTE OF 

GLOBAL MENTAL HEALTH  -------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Programa Cidadãos Ativ@s (2018-2024) financiado pelos EEA Grants e 

gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian, em consórcio com a Fundação 

Bissaya Barreto tem o objetivo central de fortalecer a sociedade civil, 

reforçar a cidadania ativa e capacitar os grupos vulneráveis; ----------------------  

B. Este Programa está a promover o financiamento de projetos que 

desenvolvam a promoção da participação democrática, a cidadania ativa e 

os direitos humanos, bem como projetos que tenham como objetivo a 

capacitação de grupos vulneráveis, ou reforcem a sustentabilidade e a 

capacidade da sociedade civil portuguesa; ----------------------------------------------  

C. O Lisbon Institute of Global Mental Health (Association LIGMHO), tem o 

objetivo de gerar conhecimento inovador, capacitação e colaboração técnica 

para governos e organizações não-governamentais nas áreas de saúde 

mental e determinantes sociais, política de saúde mental e organização de 

serviços, deficiência mental e direitos humanos, através do desenvolvimento 

de pesquisas epidemiológicas, formação, assistência técnica a países e 

organizações não governamentais e promover redes de colaboração 

internacional para pesquisa, formação e cooperação técnica; ---------------------  

D. O Lisbon Institute of Global Mental Health apresenta um projeto de 

candidatura ao Eixo 2 – “Defesa dos Direitos Humanos e Luta Contra a 

Discriminação das Pessoas com problemas de Saúde Mental” do Programa 

Cidadãos Ativ@s, cujo principal objetivo é promover os direitos humanos 

das pessoas com doença mental e incapacidade psicossocial em Portugal e 

lutar contra a discriminação destas pessoas; -------------------------------------------  

E. O Lisbon Institute of Global Mental Health convidou a Câmara Municipal de 

Loures a integrar a parceria no âmbito da candidatura acima referida, 

através da assinatura de uma declaração de compromisso de parceria; -------  

F. A Câmara Municipal de Loures participará no projeto através da colaboração 

na elaboração do Plano de Ação do Projeto, na realização de cursos sobre 
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saúde mental e direitos humanos destinados a autarquias e entidades da 

área social e na sensibilização da sociedade para os problemas de saúde 

mental e direitos humanos; ------------------------------------------------------------------  

G. Os dados disponíveis mostram que a situação em Portugal neste domínio é 

especialmente preocupante, sendo a prevalência de doenças mentais (23%) 

das mais altas da Europa e mais de 40% dos casos graves não têm acesso 

a quaisquer cuidados (Estudo Nacional de Saúde Mental, – Caldas Almeida 

et al, 2013);  --------------------------------------------------------------------------------------  

H. A necessidade premente de ações que aumentem o conhecimento existente 

sobre saúde mental e direitos humanos em Portugal, promovam a 

sensibilização da sociedade portuguesa para a necessidade de juntar 

esforços na defesa dos direitos de pessoas com doença mental, facilitem o 

diálogo entre cidadãos com e sem experiência de condições de saúde 

mental, promovam a inclusão social de pessoas com doenças mentais e 

desenvolvam formação que contribua para mudar as atitudes do pessoal de 

saúde e bem-estar; -----------------------------------------------------------------------------  

I. As ações previstas no Eixo 2 – “Defesa dos Direitos Humanos e Luta Contra 

a Discriminação das Pessoas com problemas de Saúde Mental” do 

Programa Cidadãos Ativ@s poderão ter um impacto significativo na 

diminuição do estigma e da discriminação e no aumento do respeito dos 

direitos humanos das pessoas que vivenciam as condições mentais, 

cumprindo o estabelecido na United Nations Convention on the Rights of 

People with Disabilities, ratificada por Portugal; ---------------------------------------  

J. As competências dos Municípios para apoiar atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município, incluindo aquelas que contribuem para a promoção da saúde e 

prevenção das doenças de acordo com o previsto na alínea u) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; ------  

K. A saúde é também uma das atribuições dos Municípios, de acordo com o 

consignado na alínea g) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual. -----------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere 

aprovar integrar a parceria com o Lisbon Institute of Global Mental Health no 
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âmbito do projeto candidato ao Programa Cidadãos Ativ@s, financiado pelos 

EEA Grants e gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian, em consórcio com a 

Fundação Bissaya Barreto. (…)” ---------------------------------------------------------------  

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

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

seguintes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, conforme 

a proposta refere, é um pedido do parceiro “Lisbon Institute of Global Mental 

Health”, que pretende desenvolver o “Programa Cidadãos Ativ@s” no eixo 

número dois. Portanto, o Município concorda com este programa, e pensamos 

que é importante trabalhar nesta área da saúde mental, razão pela qual 

decidimos apresentar esta proposta.  --------------------------------------------------------    

Importa referir que, sobre este programa, nos foi apresentada uma outra 

proposta de uma entidade do concelho sobre o eixo três, que não tivemos 

oportunidade de apresentar nesta reunião. No entanto, como é necessária uma 

decisão até ao final do mês, será apresentada à Câmara, depois, para 

ratificação. Temos de responder a esta entidade, porque tem um programa que 

deve ser acompanhado por nós nesta parceria.   -----------------------------------------  

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO:  Senhor Presidente e senhor 

Vereador Gonçalo Caroço, damos boa nota desta parceria, onde conta uma 

informação técnica muito bem elaborada. No entanto, creio que tem sido 

prática o acesso, em assuntos idênticos no estabelecimento de parcerias, ao 

acordo, ou, eventualmente, áquilo que são os compromissos das outras 

entidades que integram esta mesma parceria, o que não está explicito no 

documento que nos foi apresentado.  --------------------------------------------------------  

Como referi, há uma informação técnica bem elaborada e enquadrando o 

porquê do Município ser subscritor desta mesma informação, e uma folha com 

o resumo do projeto, inclusivamente, sem o timbre da entidade. Portanto, uma 

vez que estamos com prazos apertados e somos favoráveis à subscrição desta 

proposta nada temos a opor, mas, relativamente às demais candidaturas, como 

o senhor Vereador referiu que vão aparecer, que se evidencie quais são os 

compromissos estabelecidos por ambas as partes porque, neste documento, 

não consta essa informação.  -------------------------------------------------------------------     
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O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, registo a 

questão colocada, penso que é pertinente e, no futuro, tentaremos corrigir da 

melhor forma estas situações.  -----------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DO VEREADOR, SR. NUNO DIAS. 

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

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

PONTO TRINTA E CINCO - PROPOSTA Nº 466/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A CELEBRAÇÃO DO 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES, A 

RODOVIÁRIA DE LISBOA E A ASSOCIAÇÃO DAS ORQUESTRAS 

SINFÓNICAS JUVENIS SISTEMA PORTUGAL ------------------------------------------  

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

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

A. Durante o ano letivo 2017/2018 vigorou o Protocolo de Cooperação – 

Orquestra Municipal Geração Bora Nessa (OMGBN), firmado entre o 

Município de Loures, a Rodoviária de Lisboa (RL) e a Associação das 

Orquestras Sinfónicas Juvenis Sistema Portugal (AOSJSP), que teve por 

objeto (cláusula primeira) o apoio à dinâmica e ao funcionamento da 

OMGBN, “…nomeadamente, na deslocação das crianças e jovens, bem 

como dos respetivos encarregados de orquestra e coordenadores musicais a 

ensaios, concertos, workshops e outras iniciativas que envolvam a sua 

participação; -------------------------------------------------------------------------------------  

B. Tendo sido cumpridas, no respetivo período de vigência, o objeto e as 

obrigações assumidas por cada uma das entidades envolvidas, foi 

reconhecido que o mesmo responde adequadamente às necessidades da 

Orquestra, no que às deslocações dos jovens diz respeito (ensaios, 

concertos, workshops e outras iniciativas), facto que reforça o interesse 

conjunto na manutenção desta parceria;  ------------------------------------------------  

C. Foi, assim, entendimento dos três outorgantes manter, nos termos 

anteriores, as respetivas obrigações, refletidas no Protocolo de Cooperação. 

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere 

aprovar a celebração do Protocolo de Cooperação entre o Município de Loures, 

a Rodoviária de Lisboa e a Associação das Orquestras Sinfónicas Juvenis 

Sistema Portugal, conforme Informação n.º 33/CLS/DR/2018, de 10 de outubro 

de 2018. (…)” ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

------------------------------ “PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO  --------------------------  

-------------------------- Orquestra Municipal Geração Bora Nessa  ----------------------  

Entre  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Município de Loures, pessoa coletiva n.º 501 294 996, com sede na Praça da 

Liberdade, 2674-501 Loures, neste ato representada pelo Ex.mo Senhor 

Bernardino José Torrão Soares, na qualidade de Presidente desta Edilidade, 

adiante designada por PRIMEIRA CONTRAENTE ou CML ----------------------------  

e ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rodoviária de Lisboa, pessoa coletiva n.º 503 418 455, com sede no Edifício 

Campo Grande, n.º 382-C, 1.º andar, 1700-097 Lisboa, neste ato representada 

pelo Ex.mo Senhor António Lupi Corrêa de Sampaio, na qualidade de 

Presidente do Conselho de Administração, adiante designada por SEGUNDA 

CONTRAENTE ou RL; ----------------------------------------------------------------------------  

e ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Associação das Orquestras Sinfónicas Juvenis Sistema Portugal, pessoa 

coletiva n.º 513 230 726, com sede na Rua dos Caetanos, n.º 27, em Lisboa, 

neste ato representada pelo Ex.mo Senhor António Wagner Diniz, na qualidade 

de Presidente da associação, adiante designada por TERCEIRA 

CONTRAENTE ou AOSJSP.  -------------------------------------------------------------------  

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

A) O projeto “Orquestras Sinfónicas Juvenis” é considerado um dos 50 projetos 

comunitários mais importantes de toda a Europa, que tem como objetivo 

contribuir para a inserção de crianças e jovens com problemas de integração 

social e educativa, provenientes de bairros sociais problemáticos; ---------------  

B) Mais do que promover o acesso a formação musical (dificilmente alcançável 

de outra forma) este projeto visa, pela música, desenvolver nas crianças e 

jovens, valores de autoestima, responsabilidade, criatividade, talento e 

disciplina, combatendo o abandono e o insucesso escolar, criando novas 
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perspetivas de futuro e fomentando a cidadania e o sentimento de pertença 

à comunidade; -----------------------------------------------------------------------------------  

C) No Município de Loures foi criada e implementada, no âmbito do Contrato 

Local de Segurança de Loures (firmado entre a Câmara Municipal de Loures 

e o Ministério da Administração Interna, através do Governo Civil de Lisboa, 

em setembro de 2008), a Orquestra Juvenil Bora Nessa, através de 

protocolo celebrado em julho de 2009, entre o Ministério da Administração 

Interna (MAI), a Câmara Municipal de Loures (CML), a Fundação PT, a 

Reitoria da Universidade de Lisboa, a Rádio e Televisão Portuguesa, S.A. e 

a Associação dos Amigos da Escola de Música do Conservatório Nacional 

(AAEMCN); ---------------------------------------------------------------------------------------  

D) A Orquestra Juvenil Bora Nessa está implementada nos Agrupamentos de 

Escolas de Camarate e de Sacavém / Prior-Velho e abrange crianças e 

jovens dos 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico; -------------------------------------------  

E) O Município de Loures, desde 2009, dinamiza também a Orquestra Geração 

implementada em Portugal, através de candidatura ao QREN, pela Área 

Metropolitana de Lisboa (AML), em parceria com seis municípios: Amadora, 

Lisboa, Oeiras, Sesimbra, Sintra e Vila Franca de Xira; -----------------------------  

F) A Orquestra Geração está implementada na Escola EBI da Apelação (1.º e 

2.º ciclos) e integra alunos maioritariamente residentes no Bairro da Quinta 

da Fonte; ------------------------------------------------------------------------------------------  

G) Em 2012 foi criada a Orquestra Municipal Geração Bora Nessa de Loures, 

que integra os alunos que atingiram um nível musical avançado e aqueles 

que, tendo transitado para o ensino secundário, pretendem continuar a 

integrar o projeto; -------------------------------------------------------------------------------  

H) Os comprovados resultados pessoais, artísticos e sociais das crianças e 

jovens participantes nestes projetos musicais reforçam a necessidade de um 

esforço acrescido para que se garanta a sua continuidade através, não só de 

recursos municipais, mas também do encontro de outras fontes de 

financiamento e de apoios vários junto de empresas e entidades diversas; ---  

I) Em 2010 a Rodoviária de Lisboa integrou a rede de parceiros do Contrato 

Local de Segurança de Loures (CLSL) tendo-se, desde aí, desenvolvido um 

trabalho conjunto que tem apresentado resultados muito positivos, através 

de ações de informação e sensibilização sobre comportamentos preventivos 
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de segurança junto das crianças e jovens em contexto escolar, bem como 

junto dos utentes dos transportes públicos; ---------------------------------------------  

J) A gestão pedagógica e administrativa das orquestras implementadas no 

Município de Loures é, atualmente, assumida pela Associação das 

Orquestras Sinfónicas Juvenis Sistema Portugal, que tem como membros 

fundadores a Associação de Amigos da Escola de Música do Conservatório 

Nacional e a Escola de Música do Conservatório Nacional; ------------------------  

K) É competência da PRIMEIRA CONTRAENTE, no âmbito da promoção de 

atividades de interesse municipal, deliberar sobre o apoio a atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra, incluindo 

aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das 

doenças. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, é livremente estabelecido e mutuamente aceite, nos termos e 

condições aqui definidos, o presente protocolo, que se rege pelos 

considerandos acima e pelas cláusulas seguintes: ---------------------------------------  

------------------------------------- CLÁUSULA PRIMEIRA  ------------------------------------  

------------------------------------------------ (Objeto)  ---------------------------------------------  

O presente protocolo tem como objeto estabelecer as bases de colaboração 

entre as CONTRAENTES com o objetivo de apoiar a dinâmica e o 

funcionamento do Projeto Orquestra Municipal Geração Bora Nessa de Loures 

(OMGBNL), nomeadamente na deslocação das crianças e jovens, bem como 

dos respetivos encarregados de orquestra e coordenadores musicais a 

ensaios, concertos, workshops e outras iniciativas que envolvam a sua 

participação.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------- CLÁUSULA SEGUNDA  -----------------------------------  

------------------------------------ (Compromissos da CML)  -----------------------------------  

A CML compromete-se, no âmbito do presente protocolo, a: --------------------------  

a) Assegurar a gestão da parceria que ora se celebra, garantindo as respetivas 

articulações / comunicações adequadas e atempadas, que salvaguardem o 

bom funcionamento das ações, bem como efetuar a respetiva avaliação 

anual; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Assegurar os compromissos financeiros assumidos em sede de contratação 

da prestação de serviços de coordenação e supervisão técnica e artística 
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desta Orquestra e ações na comunidade, analisados e avaliados anualmente 

e em processo próprio; ------------------------------------------------------------------------  

c) Ceder equipamentos municipais para aulas, ensaios e espetáculos quando 

necessário e de acordo com a disponibilidade dos mesmos, aferida pelo 

Município; -----------------------------------------------------------------------------------------  

d) Promover a divulgação desta parceria, bem como das ações que dela 

decorram nos suportes de comunicação / informação municipal, bem como 

dos produzidos no âmbito do CLSL. ------------------------------------------------------  

------------------------------------- CLÁUSULA TERCEIRA  -----------------------------------  

------------------------------------- (Compromissos da RL) -------------------------------------  

1. A RL compromete-se, no âmbito do presente protocolo, a: 

a) Atribuir apoio logístico à Orquestra, através da cedência de autocarros de 

passageiros que garantam as deslocações dos jovens envolvidos, 

encarregados de orquestra e coordenadores musicais a ensaios, 

concertos, workshops e outras iniciativas que envolvam a sua 

participação, num total de 18, durante o ano letivo 2017/2018; ----------------  

b) Assegurar a divulgação de concertos e outras ações em que participe a 

Orquestra, nos écrans instalados no interior dos autocarros que circulam 

no Município de Loures;  ------------------------------------------------------------------  

c) Decorar o óculo traseiro de um dos autocarros com uma imagem da 

OMGBNL, promovendo, assim, a sua divulgação; ---------------------------------  

d) Atribuir à OMGBN três passes da RL gratuitos, válidos por um ano, para 

apoio à deslocação de jovens que integram a Orquestra e que residam no 

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

2. As deslocações referidas no número anterior traduzem-se em duas 

deslocações mensais (excetuando-se os meses de agosto e setembro) para 

ensaios, com o percurso de ida e volta entre Sacavém, Camarate e 

Apelação e 3 deslocações anuais para concertos, a realizar na Área 

Metropolitana de Lisboa. ---------------------------------------------------------------------  

3. Para garantir o apoio em transporte supra mencionado, a equipa do CLSL 

deverá enviar trimestralmente à RL a planificação das deslocações com 

indicação das datas em que o transporte vai ser necessário, 

complementando esta informação até 15 dias antes do evento, com o 

número de participantes, locais e horários de recolha e de destino. -------------  
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-------------------------------------- CLÁUSULA QUARTA  -------------------------------------  

--------------------------------- (Compromissos da AOSJSP) ---------------------------------  

A AOSJSP compromete-se, no âmbito do presente protocolo, a: --------------------  

a) Assegurar a gestão pedagógica e administrativa da OMGBNL; -------------------  

b) Aplicar a metodologia do projeto Orquestras Juvenis Geração, baseada e 

aperfeiçoada a partir do articulado pedagógico desenvolvido desde 1973 

pela Fundação Musical Simão Bolíver “El Sistema” da Venezuela; --------------  

c) Apresentar trimestralmente, ao CLSL, a planificação das apresentações da 

Orquestra com indicação das datas em que o transporte vai ser necessário, 

complementando esta informação até 15 dias antes do evento, com o 

número de participantes, locais e horários de recolha e de destino; -------------  

d) Participar nos eventos promovidos pela RL, mediante convite prévio e de 

acordo com a disponibilidade letiva dos jovens e dos professores;  --------------  

e) Promover, junto da RL, a consulta de orçamentos para aluguer de 

autocarros, quando ultrapassadas as deslocações da OMGBNL previstas no 

presente Protocolo de Cooperação; -------------------------------------------------------  

f) Divulgar a parceria que ora se celebra, bem como apoiar a RL em todos os 

suportes de comunicação / informação produzidos no âmbito da atividade da 

Orquestra. ----------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------- CLÁUSULA QUINTA  -------------------------------------  

--------------------------------- (Colaboração entre as partes) --------------------------------  

As CONTRAENTES comprometem-se a prestar reciprocamente toda a 

colaboração que se revele necessária à boa e regular execução do presente 

protocolo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------- CLÁUSULA SEXTA  -------------------------------------  

--------------------------------- (Acompanhamento e controlo) -------------------------------  

1. As CONTRAENTES, no âmbito das obrigações inscritas no presente 

protocolo, comprometem-se a realizar reuniões trimestrais, designadamente 

para acompanhamento e avaliação da atividade desenvolvida. -------------------  

2. O desenvolvimento de quaisquer outras atividades conjuntas, não acordadas 

no presente protocolo, mas que eventualmente careçam dos apoios ora 

firmados, será analisado e decidido entre as partes. ---------------------------------  

--------------------------------------- CLÁUSULA SÉTIMA  -------------------------------------  

--------------------------------------- (Dúvidas e Omissões) ------------------------------------  
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As dúvidas resultantes da interpretação, validade ou aplicação das cláusulas 

deste Protocolo serão resolvidas casuisticamente, por acordo entre as partes 

segundo o princípio geral da interpretação mais favorável à prossecução do 

objeto expresso na Cláusula Primeira. -------------------------------------------------------  

--------------------------------------- CLÁUSULA OITAVA --------------------------------------  

-------------------------------------------- (Revogação) --------------------------------------------  

O presente Protocolo pode ser revogado em qualquer momento, por acordo 

expresso das partes, reduzido a escrito.-----------------------------------------------------  

----------------------------------------- CLÁUSULA NONA  --------------------------------------  

--------------------------------------- (Alteração ou revisão) ------------------------------------  

1. Este protocolo poderá ser alterado ou revisto por mútuo acordo das 

CONTRAENTES. -------------------------------------------------------------------------------  

2. Caso se verifique qualquer situação ou impedimento que dificulte ou impeça 

a continuação do envolvimento de qualquer das partes no presente 

Protocolo, as mesmas comprometem-se a, de boa-fé, reunir e encontrar uma 

solução no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de conhecimento do 

evento impeditivo, a fim de procurarem reajustar as condições da presente 

cooperação, tendo em conta as alterações verificadas.  ----------------------------  

-------------------------------------- CLÁUSULA DÉCIMA  --------------------------------------  

--------------------------------------------- (Resolução) --------------------------------------------  

1. Qualquer das entidades signatárias poderá, nos termos gerais de direito, 

proceder à resolução do presente Protocolo, quando se verifique ter havido 

da outra parte incumprimento de uma ou mais obrigações dele decorrentes. -  

2. A resolução prevista neste artigo será efetuada por meio de carta registada 

com aviso de receção, na qual a entidade signatária que a invoque deverá 

fundamentar as disposições contratuais que considera violadas e os 

eventuais prejuízos sofridos em consequência do invocado incumprimento, 

bem como a data a partir da qual a resolução deverá produzir efeitos. ---------  

------------------------------- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ------------------------------  

---------------------------------------------- (Duração)----------------------------------------------  

O presente protocolo tem a duração de um ano letivo, entrando em vigor na 

data da sua assinatura, renovando-se automaticamente por iguais períodos, 

salvo decisão em contrário de qualquer das partes, comunicada por escrito 

com a antecedência mínima de 60 dias. -----------------------------------------------------  

 



 

                                                                                                                                            

100/128 

 

 

                                                                                                                                      24ª Reunião Ordinária - 2018-10-24 

------------------------------- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  -----------------------------  

--------------------------------------------- (Aceitação) ---------------------------------------------  

As CONTRAENTES aceitam para si, os termos e forma expressos, 

comprometendo-se a cumprir integralmente as respetivas condições e 

cláusulas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Celebrado em triplicado, em Loures, aos __ de ________ de 2018, destinando-

se cada um dos exemplares do Protocolo a cada uma das CONTRAENTES. 

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

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

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

seguintes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO:  Senhor Presidente, certamente, 

por lapso, no protocolo de cooperação que foi distribuído, no considerando D), 

não está incluído o agrupamento de escolas D. Nuno Alvares Pereira de 

Camarate e o agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro de Sacavém e Prior 

Velho.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ainda, na cláusula terceira, no seu número um, onde se refere: “(…) durante o 

ano letivo 2017/2018 (…)” deve contar: “(…) durante o ano letivo 2018/2019 

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

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, vamos 

proceder às alterações propostas ao protocolo, de forma a dar resposta às 

questões colocadas.  ------------------------------------------------------------------------------  

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

--- APÓS A INTRODUÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS, O 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO FICOU COM A REDAÇÃO SEGUINTE: -----  

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

------------------------------ “PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO  --------------------------  

-------------------------- Orquestra Municipal Geração Bora Nessa  ----------------------  

Entre  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Município de Loures, pessoa coletiva n.º 501 294 996, com sede na Praça da 

Liberdade, 2674-501 Loures, neste ato representada pelo Ex.mo Senhor 

Bernardino José Torrão Soares, na qualidade de Presidente desta Edilidade, 

adiante designada por PRIMEIRA CONTRAENTE ou CML ----------------------------  
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e ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rodoviária de Lisboa, pessoa coletiva n.º 503 418 455, com sede no Edifício 

Campo Grande, n.º 382-C, 1.º andar, 1700-097 Lisboa, neste ato representada 

pelo Ex.mo Senhor António Lupi Corrêa de Sampaio, na qualidade de 

Presidente do Conselho de Administração, adiante designada por SEGUNDA 

CONTRAENTE ou RL; ----------------------------------------------------------------------------  

e ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Associação das Orquestras Sinfónicas Juvenis Sistema Portugal, pessoa 

coletiva n.º 513 230 726, com sede na Rua dos Caetanos, n.º 27, em Lisboa, 

neste ato representada pelo Ex.mo Senhor António Wagner Diniz, na qualidade 

de Presidente da associação, adiante designada por TERCEIRA 

CONTRAENTE ou AOSJSP.  -------------------------------------------------------------------  

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

A.O projeto “Orquestras Sinfónicas Juvenis” é considerado um dos 50 projetos 

comunitários mais importantes de toda a Europa, que tem como objetivo 

contribuir para a inserção de crianças e jovens com problemas de integração 

social e educativa, provenientes de bairros sociais problemáticos; ---------------  

B. Mais do que promover o acesso a formação musical (dificilmente alcançável 

de outra forma) este projeto visa, pela música, desenvolver nas crianças e 

jovens, valores de autoestima, responsabilidade, criatividade, talento e 

disciplina, combatendo o abandono e o insucesso escolar, criando novas 

perspetivas de futuro e fomentando a cidadania e o sentimento de pertença 

à comunidade; -----------------------------------------------------------------------------------  

C. No Município de Loures foi criada e implementada, no âmbito do Contrato 

Local de Segurança de Loures (firmado entre a Câmara Municipal de Loures 

e o Ministério da Administração Interna, através do Governo Civil de Lisboa, 

em setembro de 2008), a Orquestra Juvenil Bora Nessa, através de 

protocolo celebrado em julho de 2009, entre o Ministério da Administração 

Interna (MAI), a Câmara Municipal de Loures (CML), a Fundação PT, a 

Reitoria da Universidade de Lisboa, a Rádio e Televisão Portuguesa, S.A. e 

a Associação dos Amigos da Escola de Música do Conservatório Nacional 

(AAEMCN); ---------------------------------------------------------------------------------------  

D. A Orquestra Juvenil Bora Nessa está implementada nos Agrupamentos de 

Escolas D. Nuno Álvares Pereira, de Camarate, e Eduardo Gageiro, de 
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Sacavém / Prior-Velho e abrange crianças e jovens dos 1.º e 2.º ciclos do 

Ensino Básico; -----------------------------------------------------------------------------------  

E. O Município de Loures, desde 2009, dinamiza também a Orquestra Geração 

implementada em Portugal, através de candidatura ao QREN, pela Área 

Metropolitana de Lisboa (AML), em parceria com seis municípios: Amadora, 

Lisboa, Oeiras, Sesimbra, Sintra e Vila Franca de Xira; -----------------------------  

F. A Orquestra Geração está implementada na Escola EBI da Apelação (1.º e 

2.º ciclos) e integra alunos maioritariamente residentes no Bairro da Quinta 

da Fonte; ------------------------------------------------------------------------------------------  

G. Em 2012 foi criada a Orquestra Municipal Geração Bora Nessa de Loures, 

que integra os alunos que atingiram um nível musical avançado e aqueles 

que, tendo transitado para o ensino secundário, pretendem continuar a 

integrar o projeto; -------------------------------------------------------------------------------  

H. Os comprovados resultados pessoais, artísticos e sociais das crianças e 

jovens participantes nestes projetos musicais reforçam a necessidade de um 

esforço acrescido para que se garanta a sua continuidade através, não só de 

recursos municipais, mas também do encontro de outras fontes de 

financiamento e de apoios vários junto de empresas e entidades diversas; ---  

I. Em 2010 a Rodoviária de Lisboa integrou a rede de parceiros do Contrato 

Local de Segurança de Loures (CLSL) tendo-se, desde aí, desenvolvido um 

trabalho conjunto que tem apresentado resultados muito positivos, através 

de ações de informação e sensibilização sobre comportamentos preventivos 

de segurança junto das crianças e jovens em contexto escolar, bem como 

junto dos utentes dos transportes públicos; ---------------------------------------------  

J. A gestão pedagógica e administrativa das orquestras implementadas no 

Município de Loures é, atualmente, assumida pela Associação das 

Orquestras Sinfónicas Juvenis Sistema Portugal, que tem como membros 

fundadores a Associação de Amigos da Escola de Música do Conservatório 

Nacional e a Escola de Música do Conservatório Nacional; ------------------------  

K. É competência da PRIMEIRA CONTRAENTE, no âmbito da promoção de 

atividades de interesse municipal, deliberar sobre o apoio a atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra, incluindo 

aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das 

doenças. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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Nos termos do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, é livremente estabelecido e mutuamente aceite, nos termos e 

condições aqui definidos, o presente protocolo, que se rege pelos 

considerandos acima e pelas cláusulas seguintes: ---------------------------------------  

------------------------------------- CLÁUSULA PRIMEIRA  ------------------------------------  

------------------------------------------------ (Objeto)  ---------------------------------------------  

O presente protocolo tem como objeto estabelecer as bases de colaboração 

entre as CONTRAENTES com o objetivo de apoiar a dinâmica e o 

funcionamento do Projeto Orquestra Municipal Geração Bora Nessa de Loures 

(OMGBNL), nomeadamente na deslocação das crianças e jovens, bem como 

dos respetivos encarregados de orquestra e coordenadores musicais a 

ensaios, concertos, workshops e outras iniciativas que envolvam a sua 

participação.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------- CLÁUSULA SEGUNDA  -----------------------------------  

------------------------------------ (Compromissos da CML)  -----------------------------------  

A CML compromete-se, no âmbito do presente protocolo, a: --------------------------  

a) Assegurar a gestão da parceria que ora se celebra, garantindo as respetivas 

articulações / comunicações adequadas e atempadas, que salvaguardem o 

bom funcionamento das ações, bem como efetuar a respetiva avaliação 

anual; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Assegurar os compromissos financeiros assumidos em sede de contratação 

da prestação de serviços de coordenação e supervisão técnica e artística 

desta Orquestra e ações na comunidade, analisados e avaliados anualmente 

e em processo próprio; ------------------------------------------------------------------------  

c) Ceder equipamentos municipais para aulas, ensaios e espetáculos quando 

necessário e de acordo com a disponibilidade dos mesmos, aferida pelo 

Município; -----------------------------------------------------------------------------------------  

d) Promover a divulgação desta parceria, bem como das ações que dela 

decorram nos suportes de comunicação / informação municipal, bem como 

dos produzidos no âmbito do CLSL. ------------------------------------------------------  

------------------------------------- CLÁUSULA TERCEIRA  -----------------------------------  

------------------------------------- (Compromissos da RL) -------------------------------------  

1. A RL compromete-se, no âmbito do presente protocolo, a: -------------------------  
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a) Atribuir apoio logístico à Orquestra, através da cedência de autocarros de 

passageiros que garantam as deslocações dos jovens envolvidos, 

encarregados de orquestra e coordenadores musicais a ensaios, 

concertos, workshops e outras iniciativas que envolvam a sua 

participação, num total de 18, durante o ano letivo 2018/2019; ----------------  

b) Assegurar a divulgação de concertos e outras ações em que participe a 

Orquestra, nos écrans instalados no interior dos autocarros que circulam 

no Município de Loures;  ------------------------------------------------------------------  

c) Decorar o óculo traseiro de um dos autocarros com uma imagem da 

OMGBNL, promovendo, assim, a sua divulgação; ---------------------------------  

d) Atribuir à OMGBN três passes da RL gratuitos, válidos por um ano, para 

apoio à deslocação de jovens que integram a Orquestra e que residam no 

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

2. As deslocações referidas no número anterior traduzem-se em duas 

deslocações mensais (excetuando-se os meses de agosto e setembro) para 

ensaios, com o percurso de ida e volta entre Sacavém, Camarate e 

Apelação e 3 deslocações anuais para concertos, a realizar na Área 

Metropolitana de Lisboa. ---------------------------------------------------------------------  

3. Para garantir o apoio em transporte supra mencionado, a equipa do CLSL 

deverá enviar trimestralmente à RL a planificação das deslocações com 

indicação das datas em que o transporte vai ser necessário, 

complementando esta informação até 15 dias antes do evento, com o 

número de participantes, locais e horários de recolha e de destino. ------------  

-------------------------------------- CLÁUSULA QUARTA  -------------------------------------  

--------------------------------- (Compromissos da AOSJSP) ---------------------------------  

A AOSJSP compromete-se, no âmbito do presente protocolo, a: --------------------  

a) Assegurar a gestão pedagógica e administrativa da OMGBNL; -------------------  

b) Aplicar a metodologia do projeto Orquestras Juvenis Geração, baseada e 

aperfeiçoada a partir do articulado pedagógico desenvolvido desde 1973 

pela Fundação Musical Simão Bolíver “El Sistema” da Venezuela; --------------  

c) Apresentar trimestralmente, ao CLSL, a planificação das apresentações da 

Orquestra com indicação das datas em que o transporte vai ser necessário, 

complementando esta informação até 15 dias antes do evento, com o 

número de participantes, locais e horários de recolha e de destino; -------------  
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d) Participar nos eventos promovidos pela RL, mediante convite prévio e de 

acordo com a disponibilidade letiva dos jovens e dos professores;  --------------  

e) Promover, junto da RL, a consulta de orçamentos para aluguer de 

autocarros, quando ultrapassadas as deslocações da OMGBNL previstas no 

presente Protocolo de Cooperação; -------------------------------------------------------  

f) Divulgar a parceria que ora se celebra, bem como apoiar a RL em todos os 

suportes de comunicação / informação produzidos no âmbito da atividade da 

Orquestra. ----------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------- CLÁUSULA QUINTA  -------------------------------------  

--------------------------------- (Colaboração entre as partes) --------------------------------  

As CONTRAENTES comprometem-se a prestar reciprocamente toda a 

colaboração que se revele necessária à boa e regular execução do presente 

protocolo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------- CLÁUSULA SEXTA  -------------------------------------  

--------------------------------- (Acompanhamento e controlo) -------------------------------  

1. As CONTRAENTES, no âmbito das obrigações inscritas no presente 

protocolo, comprometem-se a realizar reuniões trimestrais, designadamente 

para acompanhamento e avaliação da atividade desenvolvida. -------------------  

2. O desenvolvimento de quaisquer outras atividades conjuntas, não acordadas 

no presente protocolo, mas que eventualmente careçam dos apoios ora 

firmados, será analisado e decidido entre as partes. ---------------------------------  

--------------------------------------- CLÁUSULA SÉTIMA  -------------------------------------  

--------------------------------------- (Dúvidas e Omissões) ------------------------------------  

As dúvidas resultantes da interpretação, validade ou aplicação das cláusulas 

deste Protocolo serão resolvidas casuisticamente, por acordo entre as partes 

segundo o princípio geral da interpretação mais favorável à prossecução do 

objeto expresso na Cláusula Primeira. -------------------------------------------------------  

--------------------------------------- CLÁUSULA OITAVA --------------------------------------  

-------------------------------------------- (Revogação) --------------------------------------------  

O presente Protocolo pode ser revogado em qualquer momento, por acordo 

expresso das partes, reduzido a escrito.-----------------------------------------------------  

----------------------------------------- CLÁUSULA NONA  --------------------------------------  

--------------------------------------- (Alteração ou revisão) ------------------------------------  

1. Este protocolo poderá ser alterado ou revisto por mútuo acordo das 

CONTRAENTES. -------------------------------------------------------------------------------  
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2. Caso se verifique qualquer situação ou impedimento que dificulte ou impeça 

a continuação do envolvimento de qualquer das partes no presente 

Protocolo, as mesmas comprometem-se a, de boa-fé, reunir e encontrar uma 

solução no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de conhecimento do 

evento impeditivo, a fim de procurarem reajustar as condições da presente 

cooperação, tendo em conta as alterações verificadas.  ----------------------------  

-------------------------------------- CLÁUSULA DÉCIMA  --------------------------------------  

--------------------------------------------- (Resolução) --------------------------------------------  

1. Qualquer das entidades signatárias poderá, nos termos gerais de direito, 

proceder à resolução do presente Protocolo, quando se verifique ter havido 

da outra parte incumprimento de uma ou mais obrigações dele decorrentes. -  

2. A resolução prevista neste artigo será efetuada por meio de carta registada 

com aviso de receção, na qual a entidade signatária que a invoque deverá 

fundamentar as disposições contratuais que considera violadas e os 

eventuais prejuízos sofridos em consequência do invocado incumprimento, 

bem como a data a partir da qual a resolução deverá produzir efeitos. ---------  

------------------------------- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ------------------------------  

---------------------------------------------- (Duração)----------------------------------------------  

O presente protocolo tem a duração de um ano letivo, entrando em vigor na 

data da sua assinatura, renovando-se automaticamente por iguais períodos, 

salvo decisão em contrário de qualquer das partes, comunicada por escrito 

com a antecedência mínima de 60 dias. -----------------------------------------------------  

------------------------------- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  -----------------------------  

--------------------------------------------- (Aceitação) ---------------------------------------------  

As CONTRAENTES aceitam para si, os termos e forma expressos, 

comprometendo-se a cumprir integralmente as respetivas condições e 

cláusulas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Celebrado em triplicado, em Loures, aos __ de ________ de 2018, destinando-

se cada um dos exemplares do Protocolo a cada uma das CONTRAENTES. 

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

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DO VEREADOR, SR. NUNO DIAS. 
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PONTO TRINTA E SEIS - PROPOSTA Nº 467/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO DE 19 

TRABALHADORES, DA CATEGORIA DE ASSISTENTE TÉCNICO, PARA 

CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO, NA MODALIDADE 

DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO 

INDETERMINADO ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Por deliberação tomada na 2.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 12 de dezembro de 2017, e na 1.ª e 2.ª reuniões da 5.ª sessão 

ordinária da Assembleia Municipal, realizadas em 21 e 28 de dezembro de 

2017, respetivamente, foram aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa de 

Pessoal para o ano de 2018; ----------------------------------------------------------------  

B. No Mapa de Pessoal estão previstos postos de trabalho não ocupados da 

categoria de Assistente Técnico; -----------------------------------------------------------  

C. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei Geral de Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o órgão ou serviço 

pode promover o recrutamento de trabalhadores necessários ao 

preenchimento dos postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal; ---------  

D. O montante máximo a afetar ao recrutamento de trabalhadores necessários 

à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados no Mapa de 

Pessoal foi aprovado pela Câmara Municipal de Loures e inscrito na 

classificação económica do orçamento municipal 01.01.04.04 – recrutamento 

de pessoal para novos postos de trabalho; ----------------------------------------------  

E. Em 1 de outubro de 2018 o INA – Direção-Geral da Qualificação dos 

Trabalhadores em Funções Públicas, enquanto ECCRC – Entidade 

Centralizada para Constituição de Reservas de Recrutamento declarou, para 

efeitos do disposto no artigo 4.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, 

alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, a 

inexistência em reserva de recrutamento de qualquer candidato com o perfil 

adequado e que na Câmara Municipal de Loures não estão constituídas 

reservas de recrutamento para os postos de trabalho em causa; -----------------  

F. Existe relevante interesse público no recrutamento de Assistentes Técnicos 

para a Divisão de Atendimento Informação e Comunicação, face ao 
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alargamento de horário de alguns atendimentos e à necessidade de reforçar 

a equipa que garanta, além do atendimento ao publico, a representação 

institucional do município em diversas iniciativas, de forma a garantir o 

funcionamento e a prestação de serviços municipais de qualidade e com a 

devida resposta ao cidadão; -----------------------------------------------------------------  

G. A Câmara Municipal de Loures não se encontra em situação de saneamento 

financeiro. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 30.º da Lei Geral de 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 

do artigo 4.º da Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril e do artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a abertura de 

procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 19 postos 

de trabalho da categoria de Assistente Técnico, da carreira geral de Assistente 

Técnico, para a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, restrito a 

trabalhadores detentores de um vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado, nos termos do n.º 3 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas. (…)” ---------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DO VEREADOR, SR. NUNO DIAS. 

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

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

PONTO TRINTA E SETE - PROPOSTA Nº 468/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR: - AS REGRAS DE 

ENTENDIMENTO PARA A CONSTITUIÇÃO DE AGRUPAMENTOS DE 

ENTIDADES ADJUDICANTES; - A AUTORIZAÇÃO PARA O INÍCIO, TIPO E 

PEÇAS DO PROCEDIMENTO E A MINUTA DO ANÚNCIO; - A DESIGNAÇÃO 

DO GESTOR DO CONTRATO E DO JÚRI DO PROCEDIMENTO; PARA 

AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL PARA O MUNICÍPIO DE LOURES, O 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A GESLOURES - GESTÃO DE 

EQUIPAMENTOS SOCIAIS, E.M. UNIPESSOAL, LDA ---------------------------------  

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

“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  
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A. De forma a garantir a aquisição de gás natural para as instalações do 

Município de Loures e escolas, se torna imperativa a celebração de contrato 

para o efeito, contrato esse válido pelo período contratual de 2 (dois) anos e 

com início de produção de efeitos pretendido para 1 de abril de 2019; -------------  

B. As entidades Município de Odivelas e Gesloures – Gestão de Equipamentos 

Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., através dos seus representantes, 

manifestaram necessidade comum para as suas instalações e vontade de 

integrar o procedimento aquisitivo segundo a modalidade jurídica de 

agrupamento de entidades adjudicantes; ---------------------------------------------------  

C. Se afigura possível, e vantajoso, o lançamento de um único concurso 

público com vista à celebração de um único contrato para a aludida aquisição 

de gás natural por parte do Município de Loures, do Município de Odivelas e da 

Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., foi 

elaborado um documento sob o título “Regras de entendimento para 

constituição de agrupamento de entidades adjudicantes”, subscrito pelo Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Loures, pelo Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Odivelas e pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração da 

Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., para a 

constituição de um agrupamento das três entidades adjudicantes, à luz do 

disposto no artigo 39.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, relevando dessas regras a 

designação do Município de Loures como representante de tal agrupamento, 

para efeitos de condução do procedimento de formação do contrato, 

documento esse que se anexa a esta proposta para efeitos de aprovação pela 

Câmara Municipal;  --------------------------------------------------------------------------------  

D. O documento referido no considerando imediatamente anterior, bem como 

as peças do procedimento propostas para aprovação, o Programa do Concurso 

e o Caderno de Encargos, previamente à publicitação do concurso público 

carecem de ser aprovadas pelos órgãos competentes das três entidades 

adjudicantes, sendo que, quer o Programa do Concurso, quer o Caderno de 

Encargos, já refletem o teor desse documento.  

E. A aprovação da Minuta do Anúncio do Procedimento, também ela peça do 

procedimento, cabe ao Município de Loures, por efeito do que se mostra 

estabelecido nas referidas “Regras de entendimento para constituição de 

agrupamento de entidades adjudicantes”; --------------------------------------------------  
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F. Nos termos da regra geral de escolha do procedimento, prevista no artigo 

18.º do Código dos Contratos Públicos, bem como do montante que se estima 

que virá a ser faturado pela entidade adjudicatária com a execução do contrato 

a celebrar, que no caso é de €625.395,50 (seiscentos e vinte e cinco mil 

trezentos e noventa e cinco euros e cinquenta cêntimos) se mostra adequado 

adotar o procedimento do tipo concurso público, com publicação do anúncio no 

Diário da República e no Jornal Oficial da União Europeia, tudo em 

conformidade, designadamente, com o previsto no artigo 16.º n.º 1, alínea c), 

artigos 17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, alínea a), todos do Código dos Contratos 

Públicos, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de 

agosto.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

G. O montante global da despesa estimada atrás identificada, decorre de uma 

despesa estimada de €171.000,00 (cento e setenta e um mil euros) para o 

Município de Loures, de €144.633,48 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos 

e trinta e três euros e quarenta e oito cêntimo) para o Município de Odivelas e 

de €309.762,02 (trezentos e nove mil setecentos e sessenta e dois euros e dois 

cêntimos), para a Gesloures, sendo que tais despesas estimadas decorrerão 

dos preços a suportar apenas com a componente de preço de energia sujeita à 

concorrência, despesa essa à qual acrescerão os preços com as tarifas de 

acesso às redes, capacidade de entrada, taxa de ocupação do subsolo, etc. 

referentes às componentes do preço ou encargos não sujeitos à concorrência.   

H. No que ao Município de Loures diz respeito, o órgão competente para 

contratar, autorizar a despesa, escolher o procedimento, aprovar os 

documentos pré-contratuais, aprovar a minuta de contrato, bem como para 

quaisquer outros atos inerentes ao procedimento aquisitivo em apreço, 

designadamente os atos que resultam de delegação de competências dos 

órgãos competentes para contratar das demais entidades adjudicantes do 

agrupamento, é a Câmara Municipal, à luz do disposto, designadamente, na 

alínea f), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho (repristinado 

pela Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11/04) e nos 

artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, 39.º, 67.º, 

69.º, 136º e 290.º-A, todos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, uma vez que se estima que, tendo em 
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conta os consumos e valores atuais do mercado, com a execução de todas as 

prestações relativas ao Município de Loures que constituem o objeto do 

contrato, a despesa contratual a pagar na parte sujeita à concorrência possa 

ser, conforme se enunciou supra, na ordem de  €171.000,00 (cento e setenta e 

um mil euros); ---------------------------------------------------------------------------------------  

I. Foi verificado, nesta data, que a despesa do Município de Loures está 

prevista na rubrica 0303 02010203 2016 A 118, conforme PRC n.º 2011/2018, 

datada de 01/06/2018, produzindo-se efeitos financeiros apenas a partir do ano 

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

J. Que é necessário, nomeadamente, informar os fundamentos aduzidos pelo 

serviço requisitante para a fixação do preço base que consta no caderno de 

encargos na componente de preço que cabe ao Município de Loures, informar 

os fundamentos aduzidos pelo serviço requisitante para que seja tomada uma 

decisão de não adjudicação por lotes, propor o júri a designar para o 

procedimento conforme mandato conferido pelas demais entidades do 

agrupamento, bem como propor o gestor do contrato a celebrar, foi elaborado 

documento intitulado de “proposta de autorização para início e tipo de 

procedimento, nomeação do gestor do contrato e designação do júri do 

procedimento” que se anexa, também para efeitos de aprovação.  ------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto, designadamente, na 

alínea f), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho (repristinado 

pela Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11/04) e nos 

artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, 39.º, 67.º, 

69.º, 136º, 290.º-A e 474.º, n.º 3, alínea c), todos do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, aprovar: ----------  

1- O documento que consta em anexo sob o título “Regras de entendimento 

para constituição de agrupamento de entidades adjudicantes” subscrito pelos 

respetivos representantes do Município de Loures, do Município de Odivelas e 

da Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e que 

visa o estabelecimento de regras para constituição do agrupamento de 

entidades adjudicantes para o lançamento do procedimento aquisitivo aqui em 

apreço; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2- O documento junto sob o título “Proposta de autorização para início e tipo de 

procedimento, nomeação do gestor do contrato e designação do júri do 

procedimento” e as peças do procedimento de formação do contrato, o 

Programa do Concurso, o Caderno de Encargos e a Minuta do Anúncio do 

Procedimento, que se anexam, procedimento esse que ocorrerá sob a forma 

de concurso público, com publicitação no Diário da República e no Jornal 

Oficial da União Europeia, com vista à celebração de contrato para a aquisição 

de gás natural pelo Município de Loures, pelo Município de Odivelas e pela 

Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., contrato 

esse válido pelo período de 2 (dois) anos e com início de produção de efeitos 

pretendido para o dia 1 de abril de 2019, procedimento que se identifica 

internamente como Processo n.º 47612/DCA/2018. (…)”-------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DAS SENHORAS VEREADORAS E DOS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA E DO PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRATA, COM A AUSÊNCIA DO VEREADOR, SR. NUNO 

DIAS.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO TRINTA E OITO - PROPOSTA Nº 469/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR: - AS REGRAS DE 

ENTENDIMENTO PARA A CONSTITUIÇÃO DE ENTIDADES 

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

MINUTA DO ANÚNCIO; A DESIGNAÇÃO DO GESTOR CONTRATO E DO 

JÚRI DO PROCEDIMENTO; PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÕES DE REDE FIXA, DADOS, MÓVEL E DISASTER 

RECOVERY PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES, OS SIMAR - 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESIDUOS DOS 

MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS, A GESLOURES - GESTÃO DE 

EQUIPAMENTOS SOCIAIS, E.M UNIPESSOAL, LDA E A LOURES PARQUE - 

EMPRESA MUNICIPAL DE ESTACIONAMENTO, E.M. UNIPESSOAL, LDA ----  

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

“Considerando que:  -------------------------------------------------------------------------------  
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A. A Divisão de Administração Geral (DAG), através da informação Gesdoc 

E/66613/2018, com despacho superior de concordância, manifestou a 

necessidade de ser iniciado um processo de contratação pública no sentido 

de se proceder à aquisição de serviços de comunicações de rede fixa, 

dados, móvel e serviços de Disaster Recovery, bem como da gestão e 

manutenção da atual infraestrutura de comunicações fixas, pelo período de 

36 meses, com início de produção de efeitos pretendido para o dia 1 de maio 

de 2019;   -----------------------------------------------------------------------------------------  

B. As entidades Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 

Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), Gesloures – Gestão de 

Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e Loures Parque – Empresa 

Municipal de Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda., manifestaram 

necessidade comum para os seus serviços e vontade em integrarem o 

procedimento segundo a modalidade jurídica de agrupamento de entidades 

adjudicantes; -------------------------------------------------------------------------------------  

C. Afigurando-se possível e vantajoso, o lançamento de um único concurso 

público com vista à celebração de um único contrato por parte de todas as 

entidades adjudicantes, foi elaborado um documento sob o título “Regras de 

entendimento para constituição de agrupamento de entidades adjudicantes”, 

subscrito pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures, pelo Sr. 

Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados 

de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), pelo 

Sr. Presidente do Conselho de Administração da Gesloures – Gestão de 

Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e pela Sra. Presidente do 

Conselho de Administração da Loures Parque – Empresa Municipal de 

Estacionamento, E.M. , Unipessoal, Lda.,  para a constituição de um 

agrupamento das quatro entidades adjudicantes, à luz do disposto no artigo 

39.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro (na sua redação atual), evidenciando-se dessas 

regras a designação do Município de Loures como representante de tal 

agrupamento, para efeitos de condução do procedimento de formação do 

contrato, documento esse que se anexa a esta proposta para efeitos de 

aprovação pela Câmara Municipal;  -------------------------------------------------------  

D. O documento referido no considerando imediatamente anterior, bem como 

as peças do procedimento propostas para aprovação, o Programa do 
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Concurso e o Caderno de Encargos, carecem, previamente à publicitação do 

concurso público, de aprovação pelos órgãos competentes do Município de 

Loures, dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 

Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), da Gesloures – Gestão de 

Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e da Loures Parque – 

Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda.,  sendo que, 

quer o Programa do Concurso, quer o Caderno de Encargos, já refletem os 

termos desse documento mencionado no considerando anterior. ----------------   

E. Carece ainda de aprovação pelo órgão competente para contratar do 

Município de Loures o documento anexo sob o título “Proposta de 

autorização para início e tipo de procedimento, aprovação do júri e 

designação do gestor do contrato”; --------------------------------------------------------  

F. Nos termos da regra geral de escolha do procedimento (prevista no artigo 

18.º do Código dos Contratos Públicos) bem como do valor máximo do 

benefício económico que pode ser obtido pela entidade adjudicatária com a 

execução do contrato a celebrar, o qual se estima seja de €1.246.190,48 

(um milhão, duzentos e quarenta e seis mil cento e noventa euros e 

quarenta e oito cêntimos), a que acrescerá o IVA, se devido, à taxa legal em 

vigor, se mostra adequado adotar o procedimento do tipo concurso público, 

com publicitação do anúncio no Diário da República e no Jornal Oficial da 

União Europeia, tudo em conformidade, designadamente, com o previsto no 

artigo 16.º n.º 1, alínea c), artigos 17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, alínea a) e artigo 

39.º todos do Código dos Contratos Públicos;  -----------------------------------------  

G. No que ao Município de Loures diz respeito, o órgão competente para 

contratar, autorizar a despesa, escolher o procedimento, aprovar os 

documentos pré-contratuais, aprovar a minuta de contrato, bem como para 

quaisquer outros atos inerentes ao procedimento aquisitivo em apreço, 

designadamente os atos que resultam de delegação de competências dos 

órgãos competentes para contratar das demais entidades adjudicantes do 

agrupamento, é a Câmara Municipal, à luz do disposto, designadamente, na 

alínea f), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho 

(repristinado pela Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 

de abril) e nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 

36.º, 39.º, 67.º, 69.º, 136º e 290.º-A, todos do Código dos Contratos 
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Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, uma vez que 

se estima que, tendo em conta os consumos e valores atuais do mercado, 

com a execução de todas as prestações relativas ao Município de Loures 

que constituem o objeto do contrato, a despesa contratual a pagar pelo 

Município possa ser na ordem de €940.000,00 (novecentos e quarenta mil 

euros), sendo que o preço global estimado para o conjunto das entidades 

adjudicantes é, como se referiu atrás, de €1.246.190,48 (um milhão e 

duzentos e quarenta e seis mil cento e noventa euros e quarenta e oito 

cêntimos), preço esse fixado no Caderno de Encargos enquanto preço base, 

e decorrendo tal preço de uma soma do preço estimado de €940.000,00 

(novecentos e quarenta mil euros) para o Município de Loures, de 

€249.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil euros) para os Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 

Odivelas (SIMAR), de €34.000,00 (trinta e quatro mil euros) para a 

Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e de 

€23.190,48 (vinte e três mil cento e noventa euros e quarenta e oito 

cêntimos) para a Loures Parque – Empresa Municipal de Estacionamento, 

E.M. , Unipessoal, Lda.; ----------------------------------------------------------------------  

H. A despesa municipal está prevista na rubrica 0204 020209 2013 A 30, 

conforme PRC n.º 2696/2018, datada de 18/07/2018, produzindo efeitos 

financeiros apenas a partir do ano de 2019; --------------------------------------------  

I. Das peças do procedimento destaca-se, em particular, a obrigatoriedade dos 

concorrentes apresentarem preço uniforme para todas as entidades 

adjudicantes para a mesma tipologia de serviço, não ser consentido o 

aumento de preços durante a vigência do contrato e as comunicações 

fixo/fixo, fixo/móvel, móvel/fixo e móvel/móvel no seio de cada entidade e 

entre as entidades adjudicantes que integram o agrupamento terem que ser, 

obrigatoriamente, a custo zero; -------------------------------------------------------------  

J. Sendo necessário, nomeadamente, informar os fundamentos aduzidos pelo 

serviço requisitante para a fixação do preço base que consta no caderno de 

encargos na componente de preço que cabe ao Município de Loures, 

informar os fundamentos aduzidos pelo serviço requisitante para que seja 

tomada uma decisão de não adjudicação por lotes, propor o júri a designar 

para o procedimento conforme mandato conferido pelas demais entidades 



 

                                                                                                                                            

116/128 

 

 

                                                                                                                                      24ª Reunião Ordinária - 2018-10-24 

adjudicantes do agrupamento, 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, também para efeitos de aprovação; ---------  

K. Não obstante o preço base na componente de preço respeitante ao 

Município de Loures, integrado no preço base global fixado no procedimento 

aquisitivo aqui em apreço, cotejado com o preço contratual decorrente do 

contrato n.º 147/2015 com idêntico objeto, ainda em vigor, conferir a 

possibilidade de o preço contratual que venha entretanto a ser adjudicado à 

luz deste procedimento seja superior ao do referido contrato  n.º 147/2015, 

evidencia-se que os serviços objeto do contrato aqui em causa se encontram 

excluídos da necessidade de observância do disposto no n.º 1 do artigo 61.º 

da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 

2018), tendo presente o disposto, conjugadamente, na alínea a) do n.º 2 do 

artigo 61.º, com o disposto no n.º 8 do artigo 58.º, ambos da referida Lei n.º 

114/2017, de 29 de dezembro, porquanto se tratam de serviços essenciais 

conforme previstos no n.º 2 do artigo 1.º da Lei n.º 23/96, de 26 de julho 

(serviços públicos essenciais). --------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto designadamente, na 

alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho (repristinado 

pela Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de abril) e nos 

artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, 39.º, 67.º, 69.º 

e 136º, 290.º-A e 474.º, n.º 3, alínea c), todos do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, aprovar: ----------  

1. O documento que consta em anexo sob o título “Regras de entendimento 

para constituição de agrupamento de entidades adjudicantes” subscrito 

pelos respetivos representantes do Município de Loures, dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 

Odivelas (SIMAR), da Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Lda. e da Loures Parque – Empresa Municipal de 

Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda. e que visa o estabelecimento de 
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regras para constituição do agrupamento de entidades adjudicantes para o 

lançamento do procedimento aquisitivo aqui em apreço;----------------------------  

2. O documento que consta em anexo sob o título “Proposta de autorização 

para início e tipo de procedimento, aprovação do júri e designação do gestor 

do contrato” e as peças do procedimento de formação do contrato 

(Programa do Concurso, Caderno de Encargos e Minuta do Anúncio do 

Procedimento), que se anexam, procedimento esse que ocorrerá sob a 

forma de concurso público, com publicitação no Diário da República e no 

Jornal Oficial da União Europeia, com vista à celebração de contrato de 

aquisição de serviços de comunicações de rede fixa, dados, móvel e 

serviços de Disaster Recovery, bem como a gestão e manutenção da atual 

infraestrutura de comunicações fixas, para o Município de Loures, os 

Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de 

Loures e Odivelas (SIMAR), a Gesloures – Gestão de Equipamentos 

Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e a Loures Parque – Empresa Municipal de 

Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda., procedimento que se identifica 

internamente  como processo n.º 48040/DCA/2018. (…)” --------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DAS SENHORAS VEREADORAS E DOS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA E DO PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRATA, COM A AUSÊNCIA DO VEREADOR, SR. NUNO 

DIAS.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO TRINTA E NOVE – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 471/2018 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR AS 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO “FESTIVAL DA GASTRONOMIA SALOIA” 

E DO “FESTIVAL DA CERVEJA ARTESANAL” -------------------------------------------  

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

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

A. O Município de Loures tem como objetivo promover, desenvolver e valorizar 

o turismo ao serviço do crescimento económico através da criação de 

projetos sustentáveis com capacidade de fomentar a atração turística; --------  
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B. Os eventos turísticos permitem potenciar o conhecimento do Concelho, 

estabelecendo áreas prioritárias de ação, que são fundamentais para a 

valorização económica da região; ---------------------------------------------------------  

C. Uma dessas áreas de ação é, precisamente, a qualificação, valorização e 

diversificação da oferta gastronómica de Loures, contribuindo-se, deste 

modo, para a promoção e desenvolvimento da economia local e dos seus 

produtos endógenos; -------------------------------------------------------------------------  

D. Importa, de igual forma, preservar a tradição gastronómica saloia e estimular 

a sua inovação, oferecendo-se novas experiências que permitam, a quem 

nos visita, conhecer as gentes e os costumes da região; --------------------------  

E. Sendo Loures palco de um festival gastronómico de dimensões 

consideráveis em julho, que envolve inúmeros agentes da restauração local 

(Caracol Saloio), e sendo a região saloia conhecida pela excelência da sua 

gastronomia, a par dos vinhos excecionais, entende-se que um evento 

ligado à tradição das receitas locais, a realizar no período entre novembro e 

janeiro, designadamente um “Festival da Gastronomia à Saloia”, iria 

alavancar esse reconhecimento; ----------------------------------------------------------  

F. Se propõe que o “Festival da Cerveja Artesanal” seja integrado num evento 

com a vertente gastronómica, para que sejam aproveitadas todas as suas 

potencialidades de oferta complementar; -----------------------------------------------  

G. Terá lugar de 16 a 18 de novembro, no Pavilhão Paz e Amizade, o Festival 

de Orquestras Ligeiras, estando criada a oportunidade de aproveitamento 

das sinergias e complementaridade dos 3 eventos, aliando-se a música à 

gastronomia e permitindo a otimização dos recursos e a confluência de 

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

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

A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do disposto na alínea ff) do 

n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

redação, aprovar as normas de participação do “Festival da Gastronomia à 

Saloia” e do “Festival da Cerveja Artesanal”. (…)” ----------------------------------------  

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

------------------------------ “FESTIVAL DA CERVEJA ARTESANAL 2018 -----------------------  

-------------------------------------- NORMAS DE PARTICIPAÇÃO  ---------------------------------  

------------------------------------------------- Artigo 1.º  -------------------------------------------  

---------------------------------------- (Organização e objetivo) --------------------------------  
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1. O Festival de Cerveja Artesanal (FCA) é um evento promovido pelo 

Município de Loures, cabendo a sua organização à Unidade de Turismo.  ----  

2. O FCA tem como objetivo a promoção da cerveja artesanal que está, a cada 

ano que passa, a ganhar novos adeptos/consumidores com produções que 

vão do simples consumo próprio a uma microprodução, com o intuito de 

oferecer ao mercado uma panóplia de produtos diferenciados e de elevada 

qualidade.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

3. Esta iniciativa decorre em simultâneo com o Festival de Gastronomia à 

Saloia e o Festival de Orquestras Ligeiras, por forma a que sejam 

aproveitadas as sinergias e complementaridade dos 3 eventos. ------------------  

------------------------------------------------- Artigo 2.º  -------------------------------------------  

---------------------------------------------- (Localização)  ----------------------------------------  

O FCA decorre numa tenda, junto ao Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, sem 

prejuízo de eventuais alterações, decorrentes de condições meteorológicas ou 

outras, sendo que a decisão caberá à Organização. -------------------------------------  

------------------------------------------------- Artigo 3.º  -------------------------------------------  

--------------------------- (Periodicidade e horário de funcionamento) --------------------  

O Festival de Cerveja Artesanal realiza-se de 16 a 18 de novembro, nos 

seguintes dias e horários: ------------------------------------------------------------------------  

Dia Horário 

16 18:00-23:00 

17 12:00-23:00 

18 12:00-23:00 

------------------------------------------------- Artigo 4.º  -------------------------------------------  

-------------------------------------------------- (Âmbito)  -------------------------------------------  

1. O Festival da Cerveja Artesanal destina-se a produtores de cerveja 

artesanal. -----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Aos expositores só será permitida a venda de cerveja artesanal. ----------------  

3. No espaço do evento, a venda de café, ginja e de copos para consumo de 

cerveja artesanal é da responsabilidade do parceiro, podendo os produtores, 

caso assim o entendam, adquirirem os copos e vende-los diretamente aos 

consumidores. -----------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------- Artigo 5.º  ---------------------------------------------  

------------------------------------------- (Candidaturas)  -----------------------------------------  

1. Os interessados em participar no Festival da Cerveja Artesanal devem 
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remeter a ficha de inscrição, constante das normas de participação, 

devidamente preenchida e acompanhada dos seguintes documentos: --------  

a) Fotocópia do BI e cartão de contribuinte ou cartão do cidadão; no caso 

deste último, em alternativa, apresentação do original do documento na 

Unidade de Turismo. ---------------------------------------------------------------------  

b) Título que legitime o exercício de atividade. ---------------------------------------  

2. O envio da fotocópia do cartão do cidadão consubstancia o presumido 

consentimento da sua reprodução, por parte do seu titular. Caso entenda e 

em alternativa, o titular pode dirigir-se à Unidade de Turismo, apresentando 

o original do documento, a fim de verificação da identidade. -----------------------  

3. O prazo limite para apresentação de candidaturas é dia 31 de outubro de 

2018 e podem ser entregues pelas seguintes formas: -------------------------------  

a) Por e-mail através do endereço eletrónico turismo_inscricoes@cm-

loures.pt;  ------------------------------------------------------------------------------------  

b) Por correio, para o endereço Câmara Municipal de Loures – Unidade de 

Turismo – E.N. 8, Parque Adão Barata, 2670-501 Loures, considerando-

se a data do respetivo carimbo; -------------------------------------------------------  

c) Presencialmente, na Unidade de Turismo, no Parque Adão Barata, nos 

dias úteis entre as 09h00 e as 12h30 e as 14h00 e as 17h30. ---------------  

----------------------------------------------- Artigo 6.º  ---------------------------------------------  

----------------------------------- (Exclusão de candidaturas) ---------------------------------  

1. São critérios de exclusão das candidaturas: --------------------------------------------  

a) As inscrições que não reúnam os elementos e não cumpram os prazos 

mencionados no artigo 5º; --------------------------------------------------------------  

b) As inscrições que não se enquadrem no âmbito do Festival de Cerveja 

Artesanal.------------------------------------------------------------------------------------  

2. O período de reclamação, após comunicação de exclusão, é de dez dias 

uteis. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------- Artigo 7.º  ---------------------------------------------  

----------------------------------- (Preenchimento das vagas) ---------------------------------  

1. As inscrições serão aceites pela ordem de entrada na Unidade de Turismo, 

sendo dada prioridade a empresas do Concelho de Loures. ----------------------  

2. O resultado do preenchimento das vagas existentes será sempre 

comunicado pela Organização. ------------------------------------------------------------  
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----------------------------------------------- Artigo 8.º  ---------------------------------------------  

--------------------------------------------- (Ocupação) --------------------------------------------  

1. O número máximo de lugares disponíveis para os expositores de cerveja 

artesanal é de 10 (dez).  ----------------------------------------------------------------------  

2. Cada expositor terá 2 bancas de 1mx1m cada.  ---------------------------------------  

3. Todo o restante mobiliário a utilizar é da responsabilidade dos expositores. --  

4. Os expositores não podem dispensar o espaço que lhes foi atribuído a 

outrem. --------------------------------------------------------------------------------------------  

5. A participação, para os expositores, é gratuita. ----------------------------------------  

----------------------------------------------- Artigo 9.º  ---------------------------------------------  

----------------------------------------------- (Preçário) ---------------------------------------------  

1. O preço dos copos para o consumidor é de 1,00€. -----------------------------------  

2. O valor da venda de cerveja ao público será acordado entre os expositores e 

a Organização, em reunião prévia ao evento a realizar com os participantes.  

---------------------------------------------- Artigo 10.º ---------------------------------------------  

---------------------------------- (Obrigações dos expositores)--------------------------------  

1.  São obrigações dos expositores: ---------------------------------------------------------  

a) Garantir que os seus colaboradores possuem e utilizam, em local visível, 

o cartão de identificação, fornecido pela Organização; -------------------------  

b) A disposição das suas peças/produtos, devendo o preço de venda 

respetivo estar marcado em lugar visível e de modo legível; -----------------  

c) Zelar pelos seus produtos em caso de condições atmosféricas adversas 

(calor, raios solares, chuva); -----------------------------------------------------------  

d) Garantir a segurança de todos os materiais da sua banca e dos produtos 

expostos; ------------------------------------------------------------------------------------  

e) Deixar o seu espaço limpo e livre de detritos no final de cada dia; ----------  

f) Despejo diário dos resíduos produzidos no seu espaço; -----------------------  

g) Tomar medidas de segurança quanto aos equipamentos e 

infraestruturas no interior do seu espaço; ------------------------------------------  

h) Manter o stock de produto sem o deixar esgotar durante o período em 

que decorrer o evento; -------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 11.º  --------------------------------------------  

---------------------------------- (Obrigações da organização)  -------------------------------  

1. Cabe à Organização, no âmbito do presente evento, a: -----------------------------  

a) Conceção da imagem gráfica do evento; -------------------------------------------  
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b) Cedência do local para sua realização; ---------------------------------------------  

c) Disponibilização de tenda e bancas; -------------------------------------------------  

d) Atribuição e distribuição da ocupação dos espaços; ----------------------------  

e) Ligações elétricas e pontos de água corrente; ------------------------------------  

f) Preparação dos materiais de apoio ao evento, nomeadamente as mesas 

e bancos para o público e o copo exclusivo a utilizar, podendo a sua 

venda ser efetuada por uma associação, mediante acordo com a 

organização ou pelos próprios expositores; ---------------------------------------  

g) Cedência de contentores de resíduos sólidos urbanos de 240 litros e de 

papeleiras; ----------------------------------------------------------------------------------  

h) Vigilância do recinto do evento, bem como a limpeza das áreas comuns 

de circulação; ------------------------------------------------------------------------------  

i) Divulgação do evento; -------------------------------------------------------------------  

j) Programação cultural associada ao evento; ---------------------------------------  

k) Acesso aos sanitários do Pavilhão Paz e Amizade; -----------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 12.º ---------------------------------------------  

------------------------------------------------ (Apoio)  ----------------------------------------------  

Durante o horário de realização do festival, e de modo a garantir o seu bom 

funcionamento, haverá a presença, em permanência, de um trabalhador da 

organização. -----------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 13.º  --------------------------------------------  

---------------------------------------- (Disposições finais) ---------------------------------------  

1. É proibida a exposição/venda de artigos fora dos respetivos espaços, 

assim como qualquer tipo de publicidade. ----------------------------------------------  

2. O expositor deve permanecer no seu espaço durante o horário de 

funcionamento do Festival da Cerveja Artesanal e não pode abandonar o 

certame antes da hora de encerramento. -----------------------------------------------  

3. Os expositores são os únicos responsáveis, perante as autoridades 

tributárias, administrativas e policiais, pela venda dos bens 

expostos/comercializados. ------------------------------------------------------------------  

4. Não são admitidos menores de 16 anos como expositores no evento. No 

caso de menores de idade, é obrigatória a apresentação de autorização 

expressa dos pais ou responsáveis legais. ---------------------------------------------  

5. Os expositores obrigam-se a cumprir, para além do disposto no presente 

normativo, todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis à sua 
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atividade e aos produtos que comercializam. ------------------------------------------  

6. A Organização poderá realizar ações de avaliação dos espaços dos 

expositores e respetivos produtos.  -------------------------------------------------------  

7. O alojamento, transporte e alimentação dos expositores são da sua 

responsabilidade. ------------------------------------------------------------------------------  

8. Os danos provocados nos espaços cedidos, decorrentes de utilização 

indevida e imputável ao participante, concedem ao Município o direito de 

ser ressarcido pelo valor necessário à sua substituição ou reparação. ---------  

9. A inscrição implica a aceitação de todas as cláusulas inscritas nas 

presentes Normas de Participação. ------------------------------------------------------  

10. Em caso de desistência, não comparência ou não cumprimento do 

presente normativo, o expositor será substituído pelo candidato 

imediatamente a seguir ao último, podendo ser alvo de exclusão em futuros 

eventos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

11. Os casos omissos serão decididos pela Organização. -----------------------------  

12. A entrada no evento é livre e gratuita. (…)” -------------------------------------------  

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

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

seguintes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, sobre este ponto 

tenho algumas pequenas dúvidas. Concordo com este tipo de iniciativas que 

fazem todo o sentido, mas, por exemplo, em nenhum dos critérios de seleção 

do Festival de Gastronomia Saloia está incluída a degustação. Portanto, não 

me parece uma boa forma de avaliar a seleção. Já para não falar do prazo que 

sendo aprovada hoje esta proposta termina dia trinta e um, é pouco mais de 

uma semana.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

São duas metodologias perfeitamente diferentes, para aprovar duas situações 

que, territorialmente, serão na mesma zona. Isto é, no Festival de Gastronomia 

Saloia, a avaliação é feita mediante a apresentação de um menu por foto, e 

são selecionados consoante se sabe fotografar melhor, ou pior.  Ao contrário, 

no Festival de Cerveja Artesanal, o preenchimento das vagas faz-se pela 

ordem das inscrições. Não existe grande critério. Ou seja, é quem se inscrever 

primeiro, até ao preenchimento da totalidade das vagas.  ----------------------------  
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Senhor Presidente, vamos votar favoravelmente, mas sugiro que situações 

destas se apresentam com um pouco mais dignidade, porque só de 

investimento direto do Município são cinco mil euros mais IVA, tirando todos os 

custos indiretos. Não se cobra qualquer contrapartida a quem vai expor nestas 

iniciativas, mas, talvez fosse preferível repensar a cobrança de qualquer 

contrapartida, um valor simbólico, para que se tenha uma qualidade melhor na 

apresentação e no Festival.  --------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, este processo 

beneficiaria se tivesse sido apresentado com mais tempo, e é verdade que os 

prazos estão a “queimar”. Mas, o que se pretendeu foi não perder a 

oportunidade de associar uma iniciativa que nos parece da maior importância e 

com enorme potencial ao Festival de Orquestras Ligeiras, e é evidente que os 

prazos com que estamos a trabalhar dificultam uma maior complexificação dos 

critérios.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

De qualquer forma, as sugestões apresentadas, bem como o balanço que 

teremos de fazer deste primeiro festival nos aconselharão para a próxima 

edição, tendo em conta esta experiência e certamente haverá melhorias a 

fazer.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, as suas observações ficam registadas, e serão acrescentadas ao 

balanço que se fará desta iniciativa. No entanto, pareceu-nos que valia a pena 

avançar, mesmo assim, ainda este ano, retirando lições para a próxima edição 

desta iniciativa, dentro deste critério de valorização da gastronomia saloia e da 

cerveja artesanal, em que o nosso Município já tem alguns produtores. Esta é 

uma área qualificadora e em expansão, ligada a uma iniciativa no plano da 

música que é particularmente importante no nosso concelho, e que será um 

complemento àquilo que se vai passar no Pavilhão Paz e Amizade, no plano 

musical.  ----------------------------------------------------------------------------------------------     

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

--- Eram dezassete horas e vinte minutos, quando foi aberto o Período de 

Intervenção do Público. ---------------------------------------------------------------------------  
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 C) INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: -----------------------------------------------------------  

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

--- O Sr. João Soares Reza, residente na Rua das Forças Armadas, nº. 17, em 

Santo Antão do Tojal, referiu que o posto da Rodoviária de Lisboa em Santo 

Antão do Tojal encerrou, e que os autocarros passaram a estacionar nos 

terrenos baldios junto à rotunda e pelas bermas, e que se comenta que aquele 

espaço será ocupado por um supermercado “ALDI”, o que o deixa preocupado 

com o comércio tradicional. ---------------------------------------------------------------------  

Num segundo ponto, referiu-se à apresentação do projeto de mobilidade 

sustentável, e questionou quais os prazos para a execução dos projetos. --------  

Referiu-se, também, as comemorações do dia “4 de Outubro”, onde esteve 

presente o senhor Presidente da República. No entanto, mencionou que as 

comemorações versaram muito sobre turismo cemiterial, e que a maior parte 

dos presentes não se apercebeu das explicações que foram dadas, porque não 

havia microfone.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou, ainda, que ficou incrédulo, porque a maior parte do texto relativo à 

“Peça do mês da Cerâmica”, no mês de setembro, não era sobre a peça, uma 

“bilha”, nem sobre o museu, ou Sacavém, mas sim sobre a festa do Avante, e 

lamenta que assim seja.  -------------------------------------------------------------------------  

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

--- A Srª. Maria Violeta Dias Almeida da Silva, residente na Rua das Horta, 

Casal da Varzinha, em Frielas, informou que a estrada que dá acesso à Rua 

das Hortas está degradado, intransitável e que há muitos anos solicitam o seu 

asfaltamento.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu, também, que junto ao rio há muitos canaviais que precisam de ser 

cortados, e que o proprietário não procede ao corte e limpeza daquele espaço, 

que se torna muito perigoso, quer no verão por causa dos fogos, quer no 

inverno porque provoca inundações.  --------------------------------------------------------  

Informou, ainda, que há um poço aberto e sem qualquer proteção junto à 

estrada, extremamente perigoso para as crianças que por ali passam. ------------  

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

--- O Vereador, Sr. Tiago Matias, referiu que, efetivamente, o parque de 

viaturas da Rodoviária foi encerrado, mas que foi uma decisão da empresa, e 

que não compete à Câmara Municipal pronunciar-se sobre essa situação. 
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Informou, que à Câmara compete pronunciar-se sobre os percursos, os 

transportes e o serviço que é prestado às populações.  --------------------------------  

Informou, também, que relativamente às questões da mobilidade se congratula 

por o senhor João Reza ter lido as propostas apresentadas, que terão a sua 

concretização a médio e a curto prazo.  -----------------------------------------------------  

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

--- O senhor Vice-Presidente começou por agradecer a presença da senhora 

Violeta, e por ter vindo expor os seus problemas. Relativamente à limpeza dos 

terrenos informou já foi identificado o proprietário e que, na sequência disso, foi 

levantado um processo que visa a notificação deste proprietário para proceder 

à limpeza do terreno, conforme a lei prevê. Referiu, ainda, que como não 

obtiveram resposta o processo já foi encaminhado para a Polícia Municipal, 

para esta elaborar um processo de contraordenação.  ----------------------------------  

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

--- O Vereador, Sr. Tiago Matias, informou a senhora Violeta que o acesso à 

Rua das Hortas pelo Casal da Varzinha está neste momento em intervenção, e 

que se encontra em plano de atividades, para o próximo ano, a sua 

recuperação.  ----------------------------------------------------------------------------------------    

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

--- O senhor Vice-Presidente informou que, com certeza, o senhor munícipe ao 

referir-se à “bilha”, estava a falar sobre a iniciativa “Peça do mês”, dos museus 

de Loures. Mencionou que esta iniciativa visa evidenciar a riqueza e a 

diversidade do acervo dos vários museus do Município, escolhendo uma peça 

e divulgando-a habitualmente no refeitório Municipal, com uma fotografia e um 

pequeno texto sobre cada uma das peças. -------------------------------------------------   

Informou que o critério de escolha das peças que são evidenciadas é feita 

pelos técnicos e que, no mês de setembro, a escolha recaiu, por questões de 

calendário, sobre uma peça que é uma cantarinha, e não uma “bilha”, que 

durante muitos anos foi produzida na fábrica da loiça de Sacavém para a festa 

do Avante. Referiu que pensa ser esta a razão porque os técnicos terão 

escolhido esta peça e que, ao longo dos tempos outros objetos foram 

escolhidos como, por exemplo, o prato comemorativo da visita do Papa João 

Paulo II, em mil novecentos e noventa e dois, uma peça de loiça doméstica 

com o brasão da família conde de Avilez, azulejos de padrões diversos, 

estatuetas de Santo António e um bule. Peças que não têm qualquer nexo 
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político ou ideológico entre a escolha da peça e o Partido Comunista 

Português.  -------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

D) ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO-------------------------------------------------- 

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

--- Ata da 22ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 

Odivelas, realizadas em 17 de setembro de 2018; ---------------------------------------  

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

--- Documento nº. 18875/2018/1, da Divisão de Cultura prestando 

conhecimento da informação nº. 02/DCDJ/DC/AM/SF, referente à proposta de 

aceitação de bens. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

--- Nos termos do artigo quinto do Decreto-Lei n.º 45.362, de 21 de novembro 

de 1963, todos os documentos referenciados nas propostas e não reproduzidos 

na Ata dão-se aqui como transcritos, ficando arquivados, em suporte digital, na 

plataforma eletrónica “Acesso à Ordem do Dia”. ------------------------------------------  

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

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

 --- SEGUIDAMENTE, POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR UNANIMIDADE, AO 

ABRIGO DO ESTATUÍDO NO N.º 3 DO ARTIGO 57.º DO ANEXO I DA LEI N.º 

75/2013, DE 12 DE SETEMBRO E NO N.º 4 DO ARTIGO 34.º DO CÓDIGO 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, FORAM APROVADAS EM MINUTA 

AS PROPOSTAS DELIBERADAS NA PRESENTE REUNIÃO, APÓS PRÉVIA 

DISTRIBUIÇÃO, EM SUPORTE DIGITAL, A TODOS OS MEMBROS DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 --- Eram dezassete horas e trinta minutos quando foram encerrados os 

trabalhos constantes da Ordem do Dia, nos termos que ficam descritos. ----------  

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

 --- A Reunião foi secretariada pelo Diretor do Departamento de Gestão e 

Modernização Administrativa.  ------------------------------------------------------------------  
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--- A PRESENTE ATA FOI APROVADA POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR 

UNANIMIDADE, NA REUNIÃO DE DOIS MIL E DEZOITO, DEZEMBRO, 

CINCO, NÃO TENDO PARTICIPADO NA VOTAÇÃO, OS VEREADORES, 

SRS. CARLOS CÉSAR CIPRIANO ARAÚJO E PAULO RUI LUIS AMADO E 

AS VEREADORAS, SRAS MARIA RITA COLAÇO LEÃO E DINA LÚCIA 

SIMPLÍCIO PORTO GÓIS, 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,  

 

 


