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

-------------------------------------ATA DA 25ª. REUNIÃO ORDINÁRIA  

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

-------------------------------------REALIZADA EM 2018-11-07 E 2018.11.09, NO  

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

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

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

------------------------------------------------- I ------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião no dia 2018.11.07, 

eram quinze horas, com a presença inicial do Senhor Vice-Presidente da 

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

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

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

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

---- JOÃO MANUEL FERREIRA CALADO --------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

PONTO UM -  Dada a circunstância do Vereador, Senhor António Manuel 

Lopes Marcelino se encontrar impossibilitado de comparecer à reunião, esteve 

presente, em sua substituição, a senhora Maria Arlete Rodrigues Augusto 

Barata Simão, tendo a Câmara deliberado justificar aquela falta. --------------------  

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

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

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

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

novembro, cinco, que registava um total de disponibilidades para o dia seguinte 
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no montante de vinte e seis milhões, duzentos e quarenta e um mil, novecentos 

e dois euro e vinte e nove cêntimos.----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

PONTO 1. ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA  

----------------MUNICIPAL DE LOURES, REALIZADA EM 2018.09.12 ---------------  

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

----------------ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA  

----------------MUNICIPAL DE LOURES, REALIZADA EM 2018.09.26 ---------------  

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

PONTO 2. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 472/2018- SUBSCRITA PELO  

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

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

----------------FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE  

----------------IMÓVEIS (IMI) A VIGORAR EM 2019----------------------------------------  

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

PONTO 3. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 473/2018- SUBSCRITA PELO  

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

----------------A APRESENTAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL RELATIVA À  

----------------PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO DO IRS A ARRECADAR EM  

----------------2020, COM REFERÊNCIA AOS RENDIMENTOS DO ANO DE  

----------------2019 -----------------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 4. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 474/2018- SUBSCRITA PELO  

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

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

----------------DERRAMA DE 2018, A COBRAR EM 2019 --------------------------------  

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

PONTO 5. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 475/2018- SUBSCRITA PELO  

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

----------------A APRESENTAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL REFERENTE À  
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----------------FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM  

---------------- (TMDP) PARA O ANO DE 2019 ----------------------------------------------  

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

PONTO 6. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 476/2018- SUBSCRITA PELO  

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

----------------A APRESENTAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REFERENTE À  

----------------MINUTA DE CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  

----------------A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E A ÁREA  

----------------METROPOLITANA DE LISBOA -----------------------------------------------  

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

PONTO 7. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 477/2018- SUBSCRITA PELO  

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

----------------CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO  

----------------ÂMBITO DO PROGRAMA ODS@LOURES - OBJETIVOS DE  

----------------DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -------------------------------------  

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

PONTO 8. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 478/2018- SUBSCRITA PELO  

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

----------------ATRIBUIÇÃO DO GALARDÃO DE MÉRITO EMPRESARIAL DO  

----------------ANO 2018 ----------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 9. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 479/2018- SUBSCRITA PELO  

----------------SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA RATIFICAR O  

----------------DESPACHO DE 29.10.2018, RELATIVO AO COMPROMISSO DE  

----------------PARCERIA COM A START.SOCIAL - COOPERATIVA SÓCIO  

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

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

PONTO 10. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 480/2018- SUBSCRITA PELO  

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

----------------RELATÓRIO FINAL; A DECISÃO DE NÃO ADJUDICAÇÃO; A  

----------------EXTINÇÃO E DETERMINAÇÃO DA REVOGAÇÃO DA DECISÃO  

----------------DE CONTRATAR REFERENTE AO PROCEDIMENTO PARA  

----------------AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR LOTES, NO REGIME  
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----------------MT (MÉDIA TENSÃO), NO REGIME BTE (BAIXA TENSÃO  

----------------ESPECIAL) E NO REGIME BTN (BAIXA TENSÃO NORMAL)  

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

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

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

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

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

----------------ESTACIONAMENTO, EM, UNIPESSOAL, LDA ---------------------------  

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

PONTO 11. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 481/2018- SUBSCRITA PELO  

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

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

----------------JÚRI DO PROCEDIMENTO E DO GESTOR CONTRATO -  

----------------REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO  

----------------REGIME MT (MÉDIA TENSÃO), NO REGIME BTE (BAIXA  

----------------TENSÃO ESPECIAL) E NO REGIME BTN (BAIXA TENSÃO  

----------------NORMAL) PARA O MUNICÍPIO DE LOURES ----------------------------  

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

PONTO 12. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 482/2018- SUBSCRITA PELO  

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

----------------PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO DOS VINHOS DO PRODUTOR  

----------------QUINTA DA MURTA NA LOJA DO MUSEU DO VINHO E DA  

----------------VINHA EM BUCELAS ------------------------------------------------------------  

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

PONTO 13. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 483/2018- SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O PREÇO DE VENDA  

----------------AO PÚBLICO, NAS LOJAS DA REDE DE MUSEUS DE LOURES,  

----------------DE RÉPLICAS DE UMA LUCERNA DA ÉPOCA ROMANA -----------  

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

PONTO 14. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 484/2018- SUBSCRITA PELO  

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

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

----------------LOURES E A EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE, SA; - AS  
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----------------NORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA 13ª EDIÇÃO DO PRÉMIO  

----------------LITERÁRIO MARIA AMÁLIA VAZ DE CARVALHO, PROSA DE  

----------------FICÇÃO - BIÉNIO 2018/2019 --------------------------------------------------  

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

PONTO 15. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 485/2018- SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A ISENÇÃO  

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

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

----------------(PROCº. Nº 64.227/LA/E/OR -DURPOL - CONSTRUÇÕES, SA) ----  

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

PONTO 16. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 486/2018- SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A ISENÇÃO  

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

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

----------------(PROCº. Nº 64.853/LA/E/OR - CABEÇA DE CASAL DE HERANÇA  

----------------ROSA ALICE DE OLIVEIRA) ---------------------------------------------------  

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

PONTO 17. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 487/2018- SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A ISENÇÃO  

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

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

----------------(PROCº. Nº 64.682/LA/E/OR - JOSÉ MANUEL CASTRO E SILVA)  

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

PONTO 18. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 488/2018- SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A ISENÇÃO  

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

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

----------------(PROCº. Nº 65.282/LA/E/OR - MARIA ODETE PORTELA  

----------------MARTINS PATRÍCIO) ------------------------------------------------------------  

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

PONTO 19. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 489/2018- SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A  
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----------------DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO ALVARÁ DE LICENÇA DE  

----------------LOTEAMENTO Nº. 1/2008 ------------------------------------------------------  

----------------(PROCº. Nº. 44.438/LA/L/PE OVERBRICK - PROMOÇÃO  

----------------IMOBILIÁRIA, SA) -----------------------------------------------------------------  

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

PONTO 20. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 490/2018- SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A ISENÇÃO  

----------------PARCIAL DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSPEÇÃO P 

----------------ERIÓDICA DE ASCENSORES, À INSTITUIÇÃO DE APOIO  

----------------SOCIAL DA FREGUESIA DE BUCELAS -----------------------------------  

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

PONTO 21. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 491/2018- SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A ABERTURA  

----------------DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA RELATIVA À  

----------------PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL  

----------------DE EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO (RMEU) -----------------------------  

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

PONTO 22. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 492/2018- SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A ABERTURA  

----------------DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA RELATIVA À  

----------------PROPOSTA DE  DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO ---  

----------------(PROCº Nº 60.354/LA/L/N FECO - CONSTRUÇÕES, LDA) -----------  

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

PONTO 23. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 493/2018- SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO PARA APROVAR A  

----------------TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA A ASSOCIAÇÃO  

----------------CANTINHO DA PEQUENADA -------------------------------------------------  

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

PONTO 24. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 494/2018- SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO PARA APROVAR A  

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

----------------ESCOLAS LUIS DE STTAU MONTEIRO -----------------------------------  
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PONTO 25. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 495/2018- SUBSCRITA PELO  

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

----------------ALTERAÇÃO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 31/2018,  

----------------APROVADA NA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018.01.17 -----------  

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

PONTO 26. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 496/2018- SUBSCRITA PELO  

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

----------------ADENDA ÀS NORMAS DO SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA -------  

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

PONTO 27. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 497/2018- SUBSCRITA PELO  

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

----------------ADMISSÃO DE 12 TRABALHADORES PARA CONSTITUIÇÃO DE  

----------------VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO, NA MODALIDADE DE  

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

----------------TEMPO INDETERMINADO, NA CATEGORIA DE ASSISTENTE  

----------------TÉCNICO, POR UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE  

----------------RECRUTAMENTO ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, começaria por 

dizer que os PONTOS dois a cinco, da Ordem do Dia, vão passar para uma 

reunião, que se realizará na próxima sexta feira, dia nove, pelas onze horas e 

trinta minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Dizer, também, que este horário é devido ao facto de, por ocasião dos vinte e 

cinco anos do IPTRANS, termos a presença do senhor Ministro da Educação, o 

que, naturalmente, será por nós acompanhado e na sequência dessa sessão 

solene, iniciaremos a nossa reunião. ---------------------------------------------------------  

Será, também, convocada, uma reunião extraordinária para segunda feira, dia 

doze, pelas dez horas, conforme combinado previamente com as bancadas. ---  
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O SR. VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, solicitava a inclusão na Ordem 

do Dia, de uma Proposta que visa uma transferência financeira para a 

Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das Linhas de 

Torres Vedras, e a urgência tem a ver com a necessidade de a Associação, 

que não dispõe de fundos próprios, em montante necessário para conseguir 

pagar a um prestador de serviços que tem estado a trabalhar connosco, numa 

candidatura ao turismo de Portugal. Esta candidatura tem condições para ser 

viabilizada e trará, seguramente, muito valor acrescentado, para o conjunto dos 

seis municípios para receber aquilo que lhe é devido. ----------------------------------  

Portanto, se os senhores Vereadores tiverem essa disponibilidade, era 

importante que pudéssemos deliberar esta Proposta. -----------------------------------  

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

PONTO DOIS ---------------------------------------------------------------------------------------  

O SR. VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, gostaria, de apresentar o 

seguinte voto de pesar, pelo falecimento de Maria José Moura: ---------------------  

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

VOTO DE PESAR, RELATIVO AO FALECIMENTO DE MARIA JOSÉ MOURA, 

AO QUAL FOI ATRIBUÍDO O NÚMERO DE PROPOSTA 499/2018 ----------------  

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

“Maria José Moura faleceu no passado dia 2 de novembro, aos 81 anos de 

idade.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Investigadora, licenciada em ciências históricas e filosóficas, com o curso de 

Bibliotecário e Arquivista, Maria José Moura foi diretora de serviços de 

documentação da Universidade de Lisboa, diretora de serviços do Instituto 

Português do Livro e das Bibliotecas, fundadora da Associação Portuguesa de 

Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, Vice-Presidente do Conselho 

Superior de Bibliotecas, coordenadora geral do Projeto do Inventário do 

Património Cultural Móvel e delegada nacional da UNESCO. Integrava, ainda, 

a Comissão de Honra do Plano Nacional de Leitura. ------------------------------------  

Impulsionadora da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, cujo Programa 

dirigiu durante entre 1987 e 2006, teve um destacado papel na definição da 

política da leitura pública em Portugal, em que o principal objetivo era garantir 

que todos os municípios dispunham de uma biblioteca pública, combatendo 
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desse modo o desolador panorama existente. Esse papel contribuiu para a 

concretização dos projetos das bibliotecas municipais D. Dinis, em 1997 e José 

Saramago, em 2001. ------------------------------------------------------------------------------  

Destaca-se a importância de uma vida dedicada à leitura, aos livros e aos 

leitores, em que o acesso à leitura é encarado como um direito que é 

necessário concretizar de modo pleno, sendo as bibliotecas públicas o espaço 

por excelência de satisfação desse mesmo direito. --------------------------------------  

Condecorada com a Ordem do Mérito, o reconhecimento pelo seu trabalho não 

se limitou a Portugal, tendo em 1998 sido distinguida em Amesterdão com o 

Prémio Internacional do Livro, por proposta da Federação Internacional de 

Associações e Instituições Bibliotecárias (IFLA).  -----------------------------------------  

A Câmara Municipal de Loures reunida em 07 de novembro de 2018 delibera: -  

- Reconhecer, publicamente, a sua dedicação à causa da leitura e da 

promoção das bibliotecas públicas, enquanto fator de desenvolvimento cultural 

das nossas comunidades. -----------------------------------------------------------------------  

- Endereçar as condolências pelo seu falecimento à família. --------------------------  

- Enviar aos OCS.” ---------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, O REFERIDO VOTO DE PESAR FOI 

APROVADO POR UNANIMIDADE, TENDO A CÂMARA MUNICIPAL 

GUARDADO UM MINUTO DE SILÊNCIO, EM MEMÓRIA DA FALECIDA --------   

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, foi efetivada nestes 

dias, a saída do senhor Vereador André Ventura e a renúncia ao seu mandato. 

O Partido Social Democrata de Loures fica triste com essa saída, mas as 

razões são conhecidas e são de âmbito, essencialmente, nacional. ----------------  

Os Vereadores do Partido Social Democrata, querem deixar, publicamente, 

aqui, na reunião de Câmara, umas palavras de agradecimento ao André 

Ventura, por todo o trabalho que fez em prol dos lourenses e por toda a sua 

dedicação ao nosso concelho. Demonstrou ser um excelente candidato, que 

levantou novas questões e que trouce novos temas para a atualidade, que são 

muito pertinentes e que, ainda hoje, não estão resolvidos. ----------------------------  
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Senhor Presidente da Câmara, queria, ainda, colocar outra questão. Na última 

reunião, questionei-o, relativamente à visita da Comissão que nos recebeu na 

Assembleia da República, em relação à petição do Metro. O senhor Presidente 

afirmou que o relator ainda não tinha feito o devido relatório e que estava à 

espera dos contactos da comissão e do relator, para poder fazer a visita ao 

concelho.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

No entanto, nós fomos informarmo-nos, e a primeira nota importante, é que o 

gabinete do senhor Presidente da Assembleia da República, só fez a 

distribuição para a devida comissão, cujo relator é o deputado Carlos Silva, há 

cerca de dois meses e meio. Portanto, os atrasos não são assim tão grandes 

como o senhor Presidente da Câmara fez transparecer. -------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara disse que era mais de um ano. De facto, 

desde a entrega das assinaturas, é mais de um ano, mas não nas mãos do 

relator da petição. ----------------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, depois de uma reunião pública que tivemos, a ideia com que 

ficamos todos, que é a impressão que o relator também teve, é que seria a 

Câmara a fazer os devidos contatos com a comissão, para a sua visita. Não 

seria necessário um convite formal, porque o convite foi feito naquela reunião 

pública. No entanto, ficamos todos com essa ideia, aliás, tive o cuidado de ir 

confirmar, para que não houvessem dúvidas, e foi exatamente o contrário do 

que o senhor Presidente disse. Portanto, o Município é que ficou de tratar das 

questões administrativas e logísticas para tratar desta visita. Palavras, aliás, 

proferidas pelo senhor Presidente e não o contrário. ------------------------------------  

Portanto, senhor Presidente, queria deixar esta nota, uma vez que, talvez por 

lapso, a afirmação que o senhor fez não é a correta e não transmite o que se 

passou na realidade. Mas, mais importante do que quem tenha ou não razão, o 

que era importante, era que o processo tivesse algum tipo de andamento. -------  

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

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

bancada do Partido Socialista, em primeiro lugar, gostaria de obter a resposta a 

uma questão que coloquei na reunião de Câmara anterior, relativamente ao 

ponto de situação do processo de legalização do Bairro de Angola, à qual não 

obtive resposta. -------------------------------------------------------------------------------------  
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Outra questão que queria colocar, tem a ver com o facto de, no passado dia 

trinta de outubro, se ter assinalado o Dia Nacional de Prevenção do Cancro da 

Mama. Sendo esta uma das áreas que está identificada como prioritária no 

âmbito do Plano Local de Saúde e considerando, igualmente, que não 

tomámos nota de ter sido levado a cabo nenhuma comemoração por parte do 

Município, gostávamos de obter esta confirmação e perceber, efetivamente, 

como é que está o ponto de execução do Plano Local de Saúde de Loures,  

dois mil e treze/dois mil e dezasseis, que está em vigor até dois mil e vinte, por 

prorrogação. Portanto, esta é uma área que todos gostaríamos de estar 

informados sobre ela. -----------------------------------------------------------------------------  

Outra questão a colocar, tem a ver com o seguinte: senhor Presidente, do 

nosso trabalho de preparação, consultámos a base ponto GOV, e verificámos 

que no passado dia vinte e quatro de outubro, foi celebrado um contrato de 

aquisição de serviços com a empresa Consulmark 2 – Estudos de Mercado e 

Trabalho de Campo Lda., para a realização de mais um estudo de mercado, 

desta feita, um estudo de opinião para os residentes na zona da obra de 

regularização e controle de cheias da Ribeira do Prior Velho, e outro estudo de 

opinião, de avaliação da gestão autárquica, nas freguesias do Município de 

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

Já muita controvérsia houve, sobre a realização deste estudo de opinião. Aliás, 

o então Vereador André Ventura, já tinha tido a oportunidade de falar sobre 

este mesmo estudo e de requerer ao Ministério Público, que analisasse esta 

questão. Ou seja, de ter sido feito um estudo de opinião em plena campanha 

eleitoral. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, primeiro, gostaria de saber se houve algum desenvolvimento sobre 

essa matéria. Em segundo, perceber, efetivamente, o que é que se pretende 

com este estudo, segundo o Vereador André Ventura, de gestão autárquica e a 

avaliação da mesma.  -----------------------------------------------------------------------------  

Mais uma vez, temos muitas dúvidas sobre a metodologia a aplicar, sobretudo, 

quando for mais uma vez inquirido, como foi no anterior, a notoriedade de 

todos os eleitos na Câmara. --------------------------------------------------------------------  



 

 
 
 

                                                                                                                                            
12/118 

 
 
                                                                                                                                                                            25ª Reunião Ordinária  

 
 
 

Portanto, senhor Presidente, agradecíamos que nos facultasse, efetivamente, o 

caderno de encargos que conduziu a este procedimento, para melhor análise, 

eventualmente, em próxima reunião de Câmara. -----------------------------------------  

Outra questão que acho que não devemos deixar de abordar hoje, tem a ver 

com uma alteração que tomámos nota existir, no corpo diretivo da GesLoures, 

com a apresentação da demissão do Dr. Rui Ferreira. Portanto, gostaríamos de 

ouvir o senhor Presidente e os senhores Vereadores que têm responsabilidade 

nesta matéria, efetivamente, o que é que esteve subjacente a este pedido de 

demissão e perguntar se, o mesmo, já está substituído. --------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, em primeiro lugar, e 

pegando num tema já aqui levantado pela senhora Vereadora Sónia Paixão, a 

GesLoures, não vou perder muito tempo com as coincidências do pagamento 

dos direitos aos trabalhadores, na véspera do início da greve. Também não vou 

tecer comentários, relativamente ao pedido de demissão do seu Diretor Geral. -  

No entanto, na última Assembleia Municipal, fiquei com algo no ouvido, que, de 

facto, me fez muita confusão, no que diz respeito à formação dos professores 

na GesLoures. Essa sim, deixou-me, de facto, confuso. Por isso, gostaria que 

me dissessem aqui, se, de facto, é assim que funciona. --------------------------------  

Aquilo que foi dito na Assembleia Municipal, foi, taxativamente, isto: “(…) 

Quanto à formação de professores, os mesmos têm que suportar, a suas 

custas, a formação dada, de forma externa, sendo a fatura emitida na 

totalidade, em nome da GesLoures (…)”, que só financiaria trinta por cento. Isto 

foi o que foi dito, taxativamente, na última reunião da Assembleia Municipal. ----  

Senhores Vereadores, se isto acontece, de facto, a nível fiscal, já para não 

falar na dúvida procedimental, que pode estar a ser criada, a nível financeiro, 

se isto, de facto, acontece, estamos a retirar aos professores que fazem 

formação, um beneficio fiscal de, pelo menos, setenta por cento do valor da 

formação. Se a fatura vem na totalidade em nome da GesLoures, como é que, 

financeiramente, nós conseguimos justificar aquele valor, a nível de 

contabilidade. ---------------------------------------------------------------------------------------  

A questão é muito simples. Se o professor tem que fazer a formação, e é 

ressarcido de trinta por cento, mas o valor total da fatura vem em nome da 
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GesLoures, como é que isso entra na contabilidade. Peço desculpa, mas faz-

me muita confusão, como é que isto entra na contabilidade da empresa 

municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, este é um assunto que deveríamos de ver com alguma 

atenção, porque isto, a acontecer, pode ser de uma gravidade extrema para 

quem dirige. Por isso é que eu queria confirmar se, de facto, isso acontece. 

Repito, se isso acontece, pode ter uma gravidade extrema na atuação, até, 

fiscal e nos benefícios fiscais que não estão a ser dados ao funcionário, já para 

não falar em possíveis, ou hipotéticas, falhas contabilísticas, que podem, ou 

não, acontecer, nesta matéria específica. ---------------------------------------------------  

Senhor Presidente, na última reunião de Câmara, tinha feito um pedido, 

relativamente a uma exposição entregue por um conjunto de moradores e 

proprietários à Câmara Municipal, sobre a Legalização do edificado, localizado 

na Vila antiga, no bairro designado por Bairro Operário, Fase A”. Assim, 

gostaria de saber, se já me podem dar alguma informação sobre essa matéria.    

Relativamente aos SIMAR, gostaria de obter algumas informações, que julgo 

serem importantes debruçarmo-nos sobre elas, e começarmos a planear e a 

gerir, efetivamente, os recursos que temos.  -----------------------------------------------  

Tenho andado a “estudar” alguns dados e alguns casos, no que diz respeito 

aos SIMAR, nomeadamente, os Relatórios de Gestão de vários anos, e 

deparei-me com um dado que, pessoalmente, achei estranho, até 

considerando a aposta que tem sido feita, e a aposta que tem sido vinculada, 

pelo menos a nível de divulgação dos próprios serviços e da administração, 

que é no reforço efetivo dos recursos humanos. Ou seja, verifiquei que, em 

dois mil e treze, haviam novecentos e setenta e dois funcionários no universo 

dos SIMAR e que, depois de uma grande onda de contratação, atualmente, 

temos novecentos e cinquenta. Isto é, temos, à data, menos vinte e dois 

funcionários operacionais nos SIMAR.  ------------------------------------------------------  

Não é que isto seja de uma gravidade extrema. No entanto, na minha opinião, 

julgo que deveria de haver aqui algum consenso nesta matéria, e que 

deveríamos de olhar para os recursos humanos dos SIMAR e tentarmos 

elaborar um plano de contratação, não a um ano, mas um plano de contratação 



 

 
 
 

                                                                                                                                            
14/118 

 
 
                                                                                                                                                                            25ª Reunião Ordinária  

 
 
 

a três/quatro anos, com as necessidades de recursos humanos que existem 

nos SIMAR. ------------------------------------------------------------------------------------------  

E a pergunta que coloco é exatamente esta: existe, a nível dos recursos 

humanos, atualmente, algum plano, que permita, com um grau de certeza, 

naturalmente relativo, considerar, quais são as necessidades de recrutamento 

que temos para os SIMAR, durante três anos? Considerando, também, não só 

a estrutura existente, mas os benefícios que queremos para a estrutura dos 

SIMAR, nomeadamente, a nível de percursos, de processos internos que 

tenham que ser remodelados, cruzando, também, com as necessidades de 

reformulação do quadro de pessoal, consoante, também, a idade da reforma 

vai avançando?  ------------------------------------------------------------------------------------  

Ou seja, se existe algum plano para três/quatro anos, onde possamos dizer 

que, de facto, as necessidades de pessoal nos SIMAR, são de “x”, “y” e “z”. 

Porque, se não, aquilo que vamos ter, vão ser sempre algumas medidas 

avulso. Nunca haverá um planeamento, uma preparação, ou um estudo prévio, 

que nos permita identificar as necessidades de pessoal que consideramos para 

cada ano. Ou seja, que são “x” para este ano e “y”, para o ano seguinte. 

Diferenciando, também, as determinadas categorias. -----------------------------------  

Pessoalmente, julgo que era fundamental que esta Câmara e a de Odivelas, 

conseguissem chegar a um consenso, sobre esta matéria, com um plano e um 

estudo elaborado, de forma ponderada, para sabermos, efetivamente, quais as 

necessidades de recrutamento, a nível dos SIMAR. -------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª RITA LEÃO: Senhor Presidente, gostaria de reiterar o 

pedido de informação, que apresentei na reunião de Câmara, de um de agosto, 

relativamente aos apoios concedidos às entidades de carácter desportivo, 

cultural e recreativo, por parte dos SIMAR.  ------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, queria dizer-vos 

que hoje vou ser rigoroso no tempo do Período de Antes da Ordem do Dia, 

uma vez que, de seguida, teremos uma reunião com eleitos, por isso, teremos 

que acabar esta reunião em tempo adequado. --------------------------------------------  
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Sobre a questão da petição do Metro, senhor Vereador Nuno Botelho, as datas 

que referiu não são essas. No entanto, irei reunir informação que depois lhe 

farei chegar. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, a petição está entregue na Assembleia da República. Tem 

um relator. E o relator é que dinamiza as iniciativas para a execução do seu 

relatório. O relator propôs-nos, na reunião onde o senhor também esteve 

presente, a realização de uma sessão pública para a Assembleia da República 

se deslocar ao Concelho, de forma a ouvir os peticionantes - até foi assim que 

o deputado relator se referiu -, nesta matéria. Nós acedemos a isso. Mas 

senhor Vereador, nós não marcamos as datas da elaboração das iniciativas 

dos relatores dos deputados da Assembleia da República. Ficámos a aguardar 

uma iniciativa e uma proposta. O contrário é que seria de estranhar.  --------------  

Mas senhor Vereador, não há problema, absolutamente, nenhum. Vamos fazer 

uma Proposta. Que não seja esse o problema. Até para mais, que o deputado 

relator já veio cá. Portanto, como já sabe onde é, se calhar, até é mais fácil 

marcarmos essa reunião.  -----------------------------------------------------------------------  

Agora, que não fique aqui nenhuma dúvida. Nós não podemos é substituirmo-

nos, nem à Comissão, nem ao relator, na dinamização das iniciativas que o 

próprio até propôs, no sentido de concretizar essa reunião pública. ----------------  

Quanto às datas, vou procurar obtê-las, e já confirmaremos. -------------------------  

Quanto à questão do estudo de opinião, que a senhora Vereadora Sónia 

Paixão colocou, confirmo que essa empresa que referiu foi contratada. O 

estudo de opinião, como já discutimos aqui em momentos anteriores, é um 

elemento importante para qualquer organização que trabalhe com uma 

população muito vasta, como é a nossa, e em áreas tão diversificadas, ter uma 

radiografia daquelas que são as principais questões consideradas pela 

população. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Dizer, também, que, o mesmo, não é secreto. O anterior não foi e este também 

não será. Mas, naturalmente, tivemos em conta as opiniões que aqui foram 

levantadas e fizemo-las sentir à empresa que elabora o estudo, para que 

tivesse cuidado na elaboração das perguntas.  -------------------------------------------  
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Quanto ao estudo anterior, ele não foi feito em nenhum período eleitoral. Peço 

desculpa, mas não foi assim. Isso foi o que disse um determinado Vereador 

nesta Câmara. Mas não foi feito em período eleitoral. -----------------------------------  

Quanto ao estudo, ele será um instrumento de avaliação e de gestão e a sua 

informação, naturalmente, que será disponibilizada, como foi a do anterior. É 

um instrumento de gestão absolutamente normal. ---------------------------------------  

Quanto à questão do Diretor Geral da GesLoures. De facto, o Dr. Rui Ferreira, 

a quem quero agradecer o trabalho de grande profissionalismo e competência, 

realizado ao longo dos últimos anos, deu um contributo insubstituível, para que 

a GesLoures pudesse recuperar de uma situação de colapso, que era a que 

estava em dois mil e treze, optando por se dedicar à vida académica. Por isso, 

apresentou, como é seu direito, de acordo com a Lei, um pedido de licença 

para realização de trabalho académico, que é o que vai fazer nos próximos 

tempos e, naturalmente, é isso que vai acontecer. ---------------------------------------  

Quanto à informação que tinha sido solicitada pela senhora Vereadora Rita 

Leão, em relação aos SIMAR, de facto, ainda não a enviámos. No entanto, 

permita-me que lhe diga o seguinte: quando chegámos aos, então, SMAS, 

havia já uma rotina, chamemos-lhe assim, de apoio a algumas iniciativas de 

algumas coletividades. E estes anos, o que se fez, foi manter o que estava. E é 

isso que acontece. Mas, naturalmente, a informação mais completa, virá logo 

que possível. Não há nada a esconder. -----------------------------------------------------  

Quanto ao plano de recursos humanos, nós temos vindo a trabalhar nessa 

matéria. Aliás, já temos um levantamento das perspetivas de aposentação para 

os próximos anos. Houve a entrada de um grande número de trabalhadores, 

por exemplo, para a área dos resíduos, e isso, depois, acabou por não ter um 

reflexo suficiente, tanto que, agora, no mapa de pessoal, virá um novo 

alargamento de pessoal para essa área, entre outras, para que consigamos 

avançar, além de que há outros processos de concursos a decorrer. --------------  

Nós temos uma perspetiva do que vai acontecer em termos de aposentações 

nos próximos anos. Por isso, abrimos alguns concursos e vamos lançar mais 

alguns, no ano de dois mil e dezanove. Aliás, estamos a preparar o mapa de 

pessoal, precisamente, para essa perspetiva, no sentido de ir recompondo, a 

par e passo, essa situação. ---------------------------------------------------------------------  
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Depois, há um conjunto de saídas, que não têm a ver com a aposentação e 

que são mais difíceis de perspetivar. Por exemplo, há pessoas que abandonam 

os SIMAR, porque vão para outra profissão e outras que pedem mobilidade. 

Portanto, há uma certa variabilidade.  --------------------------------------------------------  

No entanto, a preocupação do senhor Vereador Nuno Dias é justa. Mas nós 

temos estado a acompanhá-la, já fizemos esse levantamento e estamos a 

perspetivar, para os próximos anos, que se recomponham, a par e passo, essa 

capacidade, de preferência, aumentando naquelas áreas onde se percebe que 

a carência é maior. --------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Para completar a informação que o senhor 

Presidente já deu em boa parte, no que tem que ver com a situação da 

GesLoures, nomeadamente, a questão colocada pela senhora Vereadora 

Sónia Paixão, quanto ao pedido de demissão do seu Diretor Geral, o Dr. Rui 

Ferreira, dizer que, de facto, aquilo que aconteceu, foi a vontade dele. 

Seguramente. Não foi da vontade do Conselho de Administração. ------------------  

Ou seja, o Dr. Rui Ferreira, entendeu, de acordo com a sua consciência, que 

devia pedir a sua demissão, para os fins que o senhor Presidente já teve aqui a 

ocasião de dar nota. Portanto, ele endereçou uma carta ao Conselho de 

Administração pedindo a sua demissão, e, naturalmente, ao Conselho de 

Administração, restou, apenas, tomar boa nota desse pedido. -----------------------  

Quanto à situação existente, neste momento, na GesLoures, dizer que, de 

facto, é uma situação anormal, uma vez que, neste momento, não existe 

Diretor Geral. No entanto, há um Conselho de Administração em funções, com 

três elementos, presidido por mim, e que tem mais duas pessoas a funcionar. 

Há uma estrutura dirigente de todos os Departamentos da GesLoures, que 

continua a funcionar, com todos os responsáveis em funções, exercendo a sua 

atividade.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Dizer, ainda, para tranquilizar a Câmara e os senhores Vereadores, que já 

estamos a procurar encontrar um substituto para o Dr. Rui Ferreira. ---------------  

Dizer, também, que tive a ocasião de delegar competências num dos vogais do 

Conselho de Administração, neste caso, o professor Carlos Luz, para o 

exercício da gestão cotidiana, nos seus aspetos, de facto, cotidianos. -------------  
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Portanto, a situação que existe, é que deixámos de ter, de forma transitória e 

temporária, naturalmente, a figura de diretor geral, mas a estrutura da empresa 

mantém-se, continua a funcionar, a dar aulas de natação e a prestar serviços, a 

cerca de sete mil utentes, todas as semanas, num quadro de grande 

normalidade.-----------------------------------------------------------------------------------------  

Depois, relativamente a outra questão que os senhores Vereadores aqui 

colocaram, que tem que ver com a questão da formação na GesLoures. Neste 

momento, não disponho de toda a informação que faço questão, depois, de 

disponibilizar aos senhores Vereadores, no sentido de clarificar, de facto, esta 

circunstância. Mas há coisas que posso, desde já, dizer. Uma primeira questão 

que posso afirmar, já com grande clareza, é que a formação de professores é, 

tal como a formação de treinadores, porque é de treinadores que estamos a 

falar, na prática, gente que tem uma cédula profissional para exercer a sua 

atividade. Portanto, é, em primeira instância, uma responsabilidade dos 

próprios. Aliás, na bancada do Partido Socialista, têm quem saiba bastante 

deste assunto. --------------------------------------------------------------------------------------   

Naturalmente, que ninguém pode exercer funções enquanto monitor/professor 

de natação, não tendo o título que o habilite ao exercício dessa atividade. E, 

naturalmente, que essa responsabilidade começa, em primeira análise, pelos 

próprios. Ou seja, têm que ser as próprias pessoas a conseguir a sua formação 

específica, tal como, por exemplo, um treinador de futebol tem que ter um título 

que o habilite a treinar crianças, jovens, equipas de futebol. --------------------------  

Portanto, é uma habilitação, chamemos-lhe que académica, e que é essencial 

para o exercício da sua atividade, de acordo com a Lei portuguesa. E, 

naturalmente, que não compete às entidades patronais, garantir o pagamento 

dessa formação inicial das pessoas. Às entidades patronais, compete fazer a 

contratação de pessoas que estejam habilitadas com essa tipologia de títulos. -  

Na GesLoures, mercê das relações muito estreitas que temos, nomeadamente, 

com a Federação Portuguesa de Natação, temos vindo a celebrar protocolos 

com esta entidade, visando criar uma situação muito favorável, àqueles que 

pretendem tirar esses títulos, nomeadamente, nos cursos ministrados pela 

Federação, que é a entidade que promove essa tipologia de formação, e que 

permitem desde logo, um desconto de cinquenta por cento, em relação àquilo 
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que é o valor normal. Não teríamos, sequer, obrigação de o fazer, mas 

conseguimos esse benefício, para aqueles que estão interessados em fazê-lo. -  

Dizer, ainda, que, sobre esse valor, conseguiu-se, ainda, através desse 

protocolo, um desconto suplementar para quem vem da GesLoures, tendo em 

conta o quadro de bom relacionamento que temos com a Federação, por várias 

razões, nomeadamente, a utilização frequente das nossas piscinas para 

formação da própria Federação de Natação. ----------------------------------------------  

Portanto, aquilo que sobra, é uma pequeníssima percentagem, que eu, neste 

momento, não consigo quantificar, mas que, posteriormente, farei chegar aos 

senhores Vereadores, que fica a cargo dos próprios. E volto a sublinhar, não é 

obrigação da entidade patronal, conseguir este desconto. E, mais do que isso, 

oferecer as facilidades que, neste momento, se oferecem aos 

professores/treinadores que querem exercer esta prorrogativa, de terem melhor 

e mais formação. Condição, aliás, essencial, para que os seus cursos possam 

ser reconhecidos e poderem manter-se em atividade. Quem não fizer esta 

tipologia de formação, deixará de ser reconhecida e deixa de poder ser 

contratado. É da Lei. ------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Em relação à questão que foi aqui 

colocada pela senhora Vereadora Sónia Paixão, relativamente à prevenção do 

cancro da mama, gostaria de esclarecer que, pelo facto de, no dia referido pela 

senhora Vereadora, não ter havido nada, não quer dizer que não estejamos a 

aplicar aquilo que está no nosso plano. Por acaso, nesse dia, até apoiámos 

algumas iniciativas relacionadas com a prevenção do cancro da mama, como, 

por exemplo, na Portela, onde se realizou um jantar com algumas centenas de 

mulheres, para analisar essa temática. ------------------------------------------------------  

Dizer, também, que temos um trabalho junto das escolas, que mantemos há 

alguns anos e este, naturalmente, também, em particular junto das escolas 

secundárias e no IPTRANS, que nos permite estar presentes e termos algumas 

sessões de esclarecimento e sensibilização sobre esta temática. -------------------    

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, apenas para dizer 

aos senhores Vereadores Nuno Dias e Sónia Paixão, que farei chegar, depois, 
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de forma detalhada, informação, quer do processo do Bairro Angola, quer do 

requerimento do Bairro Operário. --------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, queria agradecer os 

esclarecimentos que me foram dados. Dizer ao senhor Vereador Gonçalo 

Caroço, que registámos a iniciativa, que colaborámos.  --------------------------------  

Quanto à questão das ações de sensibilização que fazemos sobre esta 

temática, é algo que já nos acompanha há muitos anos, cujo trabalho não 

deixou de se tornar mais evidente, na elaboração do plano de saúde do 

concelho.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, aquilo que é expectável, é que, para além dessas ações de 

sensibilização, com essa determinada faixa etária, mais juvenil, se possa 

incrementar mais ações com outras faixas etárias. E isso, sinceramente, se 

estão a ser feitas, não estão a ser devidamente divulgadas, porque não tenho 

tido conhecimento das mesmas. ---------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, há pouco, na minha anterior intervenção, esqueci-me de 

referir um assunto, que acho que é bastante importante, e que, por isso, não 

deve transitar para a próxima reunião. Têm-nos chegado, com grande 

regularidade, queixas, relativamente à insuficiência da comida que é distribuída 

às nossas crianças nas escolas. Este assunto já veio aqui mais do que uma 

vez e aquilo que, ultimamente, nós temos solicitado, foi, sempre que fosse 

possível, nos transmitissem evidências.  ----------------------------------------------------  

Como sabem, não é fácil as crianças utilizarem o telemóvel para tirar uma 

fotografia no refeitório. Muitas, inclusive, estão numa faixa etária que ainda não 

usam telemóvel, nomeadamente, as do primeiro ciclo. Portanto, temos aqui 

alguma dificuldade em demonstrá-lo com fotografias.  ----------------------------------  

Mas a questão que aproveitava para colocar, é, se existe, ou não, um relatório 

das queixas/reclamações, que têm sido apresentadas. Assim, solicitava que 

nos fosse distribuído esse relatório, no que diz respeito ao ano letivo dois mil e 

dezassete/dois mil e dezoito, bem como o destes dois meses de aulas que já 

decorreram, se ele, efetivamente, já existir. ------------------------------------------------  
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Em função, ainda, deste assunto, gostaria de saber, se o Município tem 

lançado mão do mecanismo contratual existente, da aplicação das sanções 

que estão previstas? ------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Vice-Presidente, relativamente à 

formação dos monitores/professores, eu corroboro com tudo aquilo que o 

senhor disse. Bem sei que a formação é responsabilidade do próprio, para 

garantir o título. Independentemente dos benefícios que a GesLoures concede, 

através de protocolos com outras entidades, e bem, para os formadores que 

possam continuar a exercer a prática de treinador, muitas vezes, renovando o 

título que tem, bem como criar novas valências no seu curriculum.  ----------------  

Reconheço que é algo que deve ser mantido. Mas a questão que eu coloquei 

não foi essa. Vai muito além disso. A questão que eu coloquei, é que aquilo 

que foi relatado em sede de Assembleia Municipal, é que, quem vai à 

formação, neste caso o treinador, apoiado pela GesLoures, e muito bem, paga 

a totalidade da formação, como é seu dever, mas o recibo vem em nome da 

GesLoures, para o titular dessa formação poder usufruir de trinta por cento do 

valor dessa formação. É disto que estamos a falar. --------------------------------------  

E, senhor Vice-Presidente, do que estamos a falar é, a GesLoures, dá ao 

treinador, trinta por cento, se trouxer o recibo em nome da GesLoures, da 

totalidade da formação. Foi isto que foi dito, taxativamente, em sede de 

Assembleia Municipal. É que se isto, de facto, acontecer, há aqui dois 

“cenários” que não são nada plausíveis. E eu não quero acreditar neles. 

“Cenário um”, é que, no seio da GesLoures, ninguém percebe nada de 

contabilidade. Quero acreditar que não. “Cenário dois”, que é ali criado uma 

espécie de “saco azul”, permitam-me a expressão, uma vez que há uma fatura 

que é paga na totalidade, mas o treinador só usufrui de trinta por cento. Isto é o 

que, hipoteticamente, pode acontecer. Mas eu disse que queria acreditar que 

não. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vice-Presidente, se o senhor fizer um pagamento e pedir uma fatura 

em seu nome, é a totalidade do valor da fatura que vem. ------------------------------  

A formação é obrigação do formando. O formando paga. Tudo bem. No 

entanto, na minha opinião, e corrija-me se eu estiver enganado, na fatura, a 
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participação que a GesLoures tem na formação, deveria de vir em nome da 

GesLoures. E a participação que o formando tem, deveria de vir em nome do 

formando. Até, inclusivamente, a nível de benefícios fiscais. Porque o treinador 

tem benefícios fiscais, consoante as formações que tem. Portanto, gostaria de 

saber o que é que se está a passar. Daí eu ter pedido explicações 

relativamente a esta questão.  -----------------------------------------------------------------  

Senhor Vice-Presidente, repito, foi isto que foi dito em sede de Assembleia 

Municipal. E isto é grave ser dito, sem que se tome a devida atenção e que 

sejam dadas as devidas explicações e garantir que, de facto, isto não 

acontece. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vice-Presidente, o que é o que o senhor acharia de entrar uma fatura 

de mil, eu pagar trezentos, e o resto? Porque a fatura, contabilisticamente, o 

que entrou foi aquele valor. Daí eu gostar de ver isto muito bem explicado, 

porque, de facto, isto, a acontecer desta forma, pode ser complicada a 

explicação que possa ser dada ou não. -----------------------------------------------------  

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

O SR. VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Nuno Dias, eu já 

tive a ocasião de lhe dizer, que não dispunha de toda a informação necessária 

para o esclarecimento desta questão nesta reunião e que necessito de recorrer 

aos serviços para a poder clarificar. ----------------------------------------------------------  

Não é que eu não tenha uma ideia de como é que as “coisas” se processam. O 

que eu não quero é fazer afirmações em vão, nesta Câmara Municipal, que 

depois tenham que ser corrigidas, de alguma forma, por informação mais 

recente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Mas como gosto de falar com conhecimento de causa e com propriedade sobre 

as “coisas” e não partilho da ideia que nós devemos vir para aqui especular, 

relativamente a acontecimentos que julgamos que poderão estar a acontecer 

desta ou daquela maneira. Portanto, senhor Vereador, tem que ter mais calma 

e aguardar que tenhamos a informação necessária, à clarificação do que está 

aqui em causa. -------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, o senhor fez afirmações de alguma gravidade. É porque o 

senhor Vereador não pediu. O senhor Vereador especulou, sobre duas 

possibilidades distintas. Uma, até com responsabilidades criminais, que é a 
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possibilidade da existência de “sacos azuis” ou de contabilidade paralela na 

GesLoures. Portanto, senhor Vereador, tem que haver alguma moderação na 

forma como se colocam algumas destas questões à Câmara, porque não me 

parece que seja uma linguagem adequada, nem a forma de tratarmos de 

assuntos desta natureza.  -----------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, se o senhor pretende um esclarecimento, pede-o e nós 

respondemos. E se, depois, se provar que o senhor tem razão, tem toda a 

liberdade para fazer as informações que entender. Agora, e perdoar-me-á, 

mas, naturalmente, que as afirmações e as condutas, do ponto de vista político, 

ficam sempre para quem as pratica, mas parece-me que é um pouco excessiva 

esta ideia de que há um “saco azul” e uma contabilidade paralela na 

GesLoures. Portanto, há aqui alguma gravidade associada a esta ideia. ----------  

Senhor Presidente, gostaria de dizer, com grande clareza, que, na próxima 

reunião, virá à Câmara um esclarecimento, relativamente às questões 

levantadas pelo senhor Vereador Nuno Dias, para que não subsistam dúvidas 

em nenhum espírito, sobre aquilo que se passa na GesLoures e na forma como 

trata os seus trabalhadores e faz a sua contabilidade. ----------------------------------  

Senhor Vereador, nós não podemos imaginar, só porque alguém afirma alguma 

coisa, que essa “coisa” passa a ser verdade. E pareceu-me, das suas palavras 

de há pouco, que o facto de ter havido uma reunião com alguns trabalhadores, 

em que foram feitas algumas afirmações, passou a ser uma verdade absoluta 

para si. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, é que também houve uma reunião da Assembleia Municipal 

com o Conselho de Administração, em que também foram feitas um conjunto 

de outras afirmações - que constam, certamente, na gravação dessa reunião -, 

que não são nada coincidentes com muitas das coisas que foram colocadas na 

reunião com os trabalhadores. E é preciso clarificar e não fazer processos de 

intenção antes de chegarmos ao apuramento dos factos. ------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, também para 

dar aqui um esclarecimento à questão colocada pela senhora Vereadora Sónia 

Paixão, em relação às refeições escolares, dizer que a temática é, para nós, 

muito sensível e importante. Portanto, tendo em conta a importância desta 
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matéria, aquilo que solicitamos, é que partilhem connosco os locais e os dias 

em que isso aconteceu, uma vez que, para nós, essa situação é muito 

importante. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhora Vereadora, dizer, também, que os nossos técnicos municipais estão 

muito atentos ao que se passa com as refeições escolares. No entanto, pode, 

eventualmente, acontecer uma ou outra situação, em que não haja 

identificação. Portanto, qualquer pequeno problema, nesta situação, é sempre 

um grande problema. E, evidentemente, num concelho como o nosso, os 

problemas acontecem. Mas têm que ser tratados. ---------------------------------------  

Depois, dizer que, no início do ano letivo, tivemos reuniões com a Uniself - 

Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A., empresa que fornece as 

refeições, como todos sabem, porque há sempre questões a acertar, para que 

se faça mais e melhor. Aliás, ainda hoje de manhã, tive uma reunião com o 

senhor Presidente do Conselho de Administração dessa empresa, onde 

falámos sobre a situação concreta no Concelho e sobre as medidas 

necessárias, urgentes, para resolver algumas situações, que não podem 

permanecer. -----------------------------------------------------------------------------------------  

E é isso que vai acontecer nos próximos dias. Irão ser tomadas medidas para 

resolver algumas das situações existentes no nosso Concelho e cá estaremos 

para as acompanhar. Mas agradecemos toda a informação que possa vir sobre 

este assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Vice-Presidente, eu sei as 

afirmações que fiz. E aquilo que eu achei estranho, foi na reunião da 

Assembleia Municipal - e eu não estou a falar da reunião de Câmara nem da 

reunião com os funcionários -, estou a falar que na reunião da Assembleia 

Municipal onde isto foi dito, isso não tivesse sido rebatido, de forma nenhuma. -    

Senhor Vice-Presidente, reafirmo tudo aquilo que eu disse. Desde o início que 

eu disse que gostava de ver tudo isto muito bem esclarecido, para que não 

restassem dúvidas perante ninguém. E esta situação, a confirmar-se, repito, é 

grave. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, na última reunião de Câmara, foi solicitado pela minha 

colega de bancada, a Vereadora Sónia Paixão, a receção do parecer do 
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Provedor de Justiça, do caso da GesLoures. Penso que isso já poderia ter sido 

disponibilizado, porque bastava reencaminhar o parecer que existe. E se calhar 

veríamos que algumas coincidências não batem certo. ---------------------------------  

A questão que eu coloco é mesmo essa. Seria possível facultarem-nos o 

parecer onde define e “valida” o pagamento daquele valor à GesLoures, 

reiterando o pedido efetuado anteriormente, não só aos funcionários da 

GesLoures, não só esse parecer, mas todas as interações entre o Município e 

todas as entidades onde foram pedidos os pareceres, salvo erro a CCDR-LVT - 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do 

Tejo e o Provedor de Justiça. -------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Nuno Botelho, já tive 

acesso à informação sobre a nossa petição, é a petição trezentos e sessenta e 

quatro, que baixou à Comissão competente, no dia vinte e sete, de julho de 

dois mil e dezassete e o relator foi nomeado no dia quatro de outubro de dois 

mil e dezassete. Faz amanhã quatrocentos dias, sendo que o prazo para 

elaboração do relatório, são trinta dias. ------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, a informação que 

eu tenho, é que o relatório está pronto na Comissão de Economia para ser 

discutido a seguir à aprovação do Orçamento. De qualquer forma, como o 

senhor Presidente disse e bem, andemos para a frente. -------------------------------  

Senhor Presidente, eu não tinha intenção de falar aqui da GesLoures. No 

entanto, o que foi dito aqui, de facto, é grave. ---------------------------------------------     

Quanto ao tratamento aos trabalhadores, senhor Vice-Presidente, todos nós já 

ouvimos. Por isso, não vale a pena estar a discutir. Em relação ao restante, a 

acontecer, de facto, é grave. Portanto, solicitava ao senhor Presidente que 

tomasse as diligências necessárias, para termos todos a consciência tranquila 

em relação a isto e para sabermos se isto acontece ou não e, se acontece, de 

que forma é que acontece. ----------------------------------------------------------------------  

Em relação às refeições escolares, nomeadamente, ao facto de a comida ser 

insuficiente, dizer que, por acaso, a minha filha até repete duas vezes as 

refeições escolares. No entanto, se isso acontece, e se, como disse o senhor 
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Vereador Gonçalo Caroço, essa é uma área sensível para a Coligação 

Democrática Unitária, o Município deve estar a par da situação. ---------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, num concelho onde se 

servem, todos os dias, milhares de refeições, pode, eventualmente, alguma 

coisa não correr bem. No entanto, temos que estar em cima do acontecimento. 

Portanto, quando os senhores Vereadores, os pais ou os professores 

detetarem situações anómalas, devem, imediatamente, reportá-la aos técnicos 

da Câmara ou à Vereação, para que possamos intervir junto da empresa.  ------  

A empresa tem um contrato e tem que o cumprir. Além disso, o que é habitual 

neste tipo de contratos e com este tipo de empresas, é que haja uma 

fiscalização permanente, que obrigue ao bom cumprimento. Temos feito essa 

fiscalização, mas os alertas são sempre importantes nesta matéria. ----------------   

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

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  -------------------------------------------------------------  

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

PONTO TRÊS - Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi solicitada a 

admissão na presente Ordem do Dia da Reunião, da Proposta seguinte:  --  

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

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 498/2018 - SUBSCRITA PELO SR. VICE - 

PRESIDENTE, PARA APROVAR O PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO, 

À ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E 

PATRIMONIAL DAS LINHAS DE TORRES VEDRAS -----------------------------------  

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

--- ADMITIDA POR UNANIMIDADE ----------------------------------------------------------  

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

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

PONTO QUATRO – ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE LOURES, REALIZADA EM 2018.09.12 -------------------------------  

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

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

UNANIMIDADE -------------------------------------------------------------------------------------  



 

 
 
 

                                                                                                                                            
27/118 

 
 
                                                                                                                                                                            25ª Reunião Ordinária  

 
 
 

OS VEREADORES, SENHORES JOÃO MANUEL FERREIRA CALADO, 

GONÇALO FILIPE VINTÉM CAROÇO E TIAGO FARINHA MATIAS E AS 

VEREADORAS, SENHORAS MARIA ARLETE RODRIGUES AUGUSTO 

BARATA SIMÃO E MARIA RITA COLAÇO LEÃO, NÃO PARTICIPARAM NA 

VOTAÇÃO, POR NÃO TEREM ESTADO PRESENTES NA REUNIÃO A QUE 

RESPEITA A ATA ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO CINCO – ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE LOURES, REALIZADA EM 2018.09.26 -------------------------------  

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

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

UNANIMIDADE -------------------------------------------------------------------------------------  

OS VEREADORES, SENHORES JOÃO MANUEL FERREIRA CALADO, 

GONÇALO FILIPE VINTÉM CAROÇO E TIAGO FARINHA MATIAS E A 

VEREADORA, SENHORA MARIA ARLETE RODRIGUES AUGUSTO BARATA 

SIMÃO, NÃO PARTICIPARAM NA VOTAÇÃO, POR NÃO TEREM ESTADO 

PRESENTES NA REUNIÃO A QUE RESPEITA A ATA --------------------------------  

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

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

 PONTO SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 476/2018- SUBSCRITA 

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

APRESENTAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REFERENTE À MINUTA DE 

CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O 

MUNICÍPIO DE LOURES E A ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA -------------  

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

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

A. A Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, que aprovou o Regime Jurídico do Serviço 

Público de Transporte de Passageiros (RJSPTP), vem estabelecer o regime 

jurídico aplicável ao planeamento, organização, operação, atribuição, 

fiscalização, investimento, financiamento, divulgação e desenvolvimento do 

serviço público de transporte de passageiros, por modo rodoviário, 
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ferroviário e outros sistemas guiados, incluindo o regime das obrigações de 

serviço público e respetiva compensação; ----------------------------------------------  

B. De acordo com o RJSPTP, os municípios são as autoridades de transporte 

competente quanto aos serviços públicos de transporte de passageiros 

municipais e a Área Metropolitana de Lisboa (AML) é a autoridade de 

transportes competente quanto aos serviços públicos de transporte de 

passageiros intermunicipais que se desenvolvam integral ou 

maioritariamente na respetiva área geográfica;  ---------------------------------------  

C. O RJSPTP prevê expressamente que os municípios possam delegar nas 

áreas metropolitanas, através da celebração de contratos 

interadministrativos, as respetivas competências em matéria de serviços 

públicos de transportes de passageiros; -------------------------------------------------  

D. Nos termos do RJSPTP, a delegação de competências dos órgãos dos 

municípios nos órgãos das entidades intermunicipais deve, com as devidas 

adaptações, processar-se nos termos do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, Entidades Intermunicipais, Associativismo Autárquico e 

Transferência de Competências, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual; -----------------------------------------------------------  

E. A delegação de competências deve, assim, promover uma maior eficiência e 

gestão sustentável do serviço público de transporte de passageiros, bem 

como a universalidade do acesso e a qualidade dos serviços, a coesão 

económica, social e territorial, o desenvolvimento equilibrado do setor dos 

transportes e a articulação intermodal; ---------------------------------------------------  

F. Em face da concreta configuração das redes de transportes públicos no 

território da AML, a delegação de competências de autoridade de 

transportes dos municípios na AML pode proporcionar ganhos de eficácia ao 

nível do desenho das redes e promoção da intermodalidade, da otimização 

dos recursos humanos, tecnológicos e financeiros, uniformização e 

harmonização de procedimentos, permitindo a criação de um sistema de 

mobilidade e transportes que melhor corresponda às aspirações dos 

respetivos interlocutores, nomeadamente dos utentes e os operadores de 

serviço público de transportes de passageiros; ----------------------------------------  
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G. A capacitação da AML, enquanto autoridade de transportes com escala 

metropolitana, simultaneamente responsável pelo planeamento e gestão das 

redes de transportes e infraestruturas de âmbito municipal e intermunicipal, 

favorece a acessibilidade, a inclusividade e intermodalidade do sistema de 

mobilidade e transportes, bem como a coesão social e territorial, 

potenciando o crescimento económico do território metropolitano;---------------  

H. Em cumprimento do disposto do disposto no artigo 115.º, aplicável por força 

do artigo 112.º, ambos da Lei n. º75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, a proposta de Contrato Interadministrativo, em anexo, 

esclarece que na impossibilidade de serem elaborados os estudos a que se 

refere o n.º 2 do artigo 122.º do mesmo diploma, por ausência absoluta de 

dados que o permitam, as partes declaram quanto aos requisitos enunciados 

nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115.º do supracitado diploma, que: ------  

a) O não aumento da despesa pública global está assegurado por via das 

transferências do orçamento de Estado para a AML, em cumprimento do 

estatuído no artigo 4.º da RJSPTP e pelas vias que se vierem a 

concretizar por força dos orçamentos de Estado a vigorar durante a 

vigência do presente Contrato; ----------------------------------------------------------  

b) O aumento da eficiência de gestão dos recursos pela AML encontra-se 

assegurada por via da utilização concertada dos mesmos afetos às 

autoridades de transportes da área metropolitana de Lisboa, gerando um 

ganho de escala e a correspondente poupança; -----------------------------------  

c) O ganho de eficácia do exercício das competências em causa, encontra-

se assegurado por via da necessária visão sistémica e global do sistema 

de mobilidade e transportes metropolitano que permite uma análise 

partilhada entre os diversos operadores, bem como entre os 

representantes autárquicos das populações utentes do sistema; -------------  

d) O cumprimento dos objetivos referidos no artigo 112.º do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais (Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual), designadamente: a aproximação das decisões dos 

cidadãos, a promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade 

Inter-regional, a melhoria da qualidade dos serviços prestados às 
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populações e a racionalização dos recursos disponíveis, está subjacente 

ao objeto do presente contrato; ---------------------------------------------------------  

e) Finalmente, a articulação entre os diversos níveis da administração 

pública local (no caso os municípios e a AML) está assegurada, não só 

pelos próprios mecanismos contratuais infra previstos, como pelo facto de 

os Municípios estarem representados ao nível do órgão deliberativo 

metropolitano – o Conselho Metropolitano; ------------------------------------------  

I. A minuta de Contrato Interadministrativo de delegação de Competências dos 

Municípios, enquanto autoridades de transportes competentes relativamente 

aos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros na AML, foi 

aprovado pelo Conselho Metropolitano de Lisboa na sua reunião 

extraordinária de dia 30 de outubro de 2018. -------------------------------------------  

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

J. Nos termos da alínea k) e l) do n.º 1 do artigo 25.º e do artigo 128.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre a 

Câmara Municipal e a Entidade Intermunicipal, bem como a respetiva 

resolução e revogação;  ----------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal de Loures, nos termos da alínea m) do n.º 1 do artigo 33º, da alínea 

k) e l) do n.º 1 do artigo 25.º e do artigo 128.º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, na sua redação atual, a minuta de Contrato de delegação de 

Competências, (…) a celebrar com a Área Metropolitana de Lisboa, o qual tem 

a natureza de contrato Interadministrativo, para a delegação das competências 

previstos nos artigos 6.º e 10.º, do RJSPTP, aprovado pela Lei nº 52/2015, de 9 

de junho, na sua redação atual. (…)” ---------------------------------------------------------  

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

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

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

intervenções:  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, temos aqui duas 

questões que gostaríamos de ver esclarecidas. Em relação à primeira, parece-

me que as competências relativas à mobilidade dentro do concelho, são, 

também, transferidas para a Área Metropolitana de Lisboa. E sendo estas 

competências transferidas, parece-nos ser competência do Município, definir 

quais são as rotas que vão estar em concurso público, para assegurar a 

mobilidade dentro do concelho, eventualmente, de acordo com determinado 

plano de mobilidade, que foi elaborado para o concelho de Loures.  ---------------  

Portanto, a nossa primeira questão, é se estamos certos que estas 

competências, relativamente à mobilidade dentro do concelho, vão ser 

transferidas para esta Autoridade? A segunda questão, é se este Órgão vai ser 

ouvido, relativamente à especificação que vai ser enviada pela Câmara, para 

elaborar o caderno de encargos, que venha a satisfazer as necessidades de 

mobilidade dentro do concelho de Loures. --------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, a delegação é, também, 

das competências nas carreiras intramunicipais, porque a ideia, é que um 

concurso, abrangendo todos os aspetos, intra e intermunicipais, será a forma, 

de maneira coordenada, de poder ter uma rede coerente e capaz.  -----------------  

O trabalho que se está a fazer, visa aumentar a resposta da rede. Nuns casos, 

com novas linhas ou novos percursos, noutros casos, com maior frequência 

nos percursos que já existem. Por outro lado, visa, também, incluir no 

concurso, a obrigação dos concessionários integrarem uma elevada 

percentagem de viaturas novas, que se irá definir ainda, mas não inferior, 

certamente, a metade, para invertermos uma situação que temos no nosso 

concelho e que existe, também, noutros concelhos, de uma grande vetustez 

das viaturas, que circulam com todos os problemas que daí decorrem.------------  

Essa rede no Plano Municipal, e também naquilo que, num nível intermunicipal, 

nos abrange, vai ser definida em diálogo entre o Município e a Área 

Metropolitana. Naturalmente, não há decisões contra a vontade do Município, 

mas, também, cada Município, não pode impor tudo o que entende à Área 

Metropolitana, sob pena de haver, depois, dificuldade em enquadrar isto num 

só concurso. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Portanto, é matéria que tem que ser abordada com muita seriedade e muita 

objetividade, trabalhando para aumentar a resposta que existe, mas, também, 

não trabalhando com a ilusão, de que vamos ter todos os problemas 

resolvidos. Porque isso não vamos. Aliás, este será um primeiro patamar, a 

partir do qual, se assim o entenderem, os Municípios poderão, depois, tomar 

medidas adicionais, sozinhos ou em conjunto com a Área Metropolita, após o 

concurso. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, não é uma situação que, em definitivo, feche novas soluções. É uma 

base com que se terá que lançar o concurso. E é este o ponto de situação. -----  

Quanto à fórmula de vinculação jurídica da Câmara, neste momento, não tenho 

isso claro. É matéria que ainda tem que ser aferida. Contudo, chamo a 

atenção, que isto é um trabalho, eminentemente, técnico e que, naturalmente, 

é matéria que tem dimensão mais do que suficiente, para haver contactos entre 

as várias forças políticas, no sentido de também haver contributos de todos, 

com a sua própria perceção e com a avaliação que fazem de cada área. ---------  

Também queria chamar a atenção, para o facto de que todos teremos que ter 

nisto, uma grande objetividade, noção dos limites que estarão impostos e a 

perspetiva evolutiva sobre esta rede. Porque isto também é uma experiência 

nova.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estamos todos, nos vários municípios, a tentar adequarmo-nos a esta situação, 

e é natural que não fique tudo perfeito à primeira tentativa. Mas há a total 

possibilidade de, depois, fazer novos melhoramentos na rede, se assim o 

entendermos, e se tivermos os meios financeiros para isso, também. 

Naturalmente. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, agradeço as suas 

explicações. No entanto, a razão que nos levou a colocar a questão, tem, 

essencialmente, a ver, e naturalmente que é uma questão técnica, com uma 

questão política, também. E a questão política, é que há uma série de 

problemas, identificados, de mobilidade, dentro do concelho.  ------------------------  

Assim, senhor Presidente, a nossa preocupação, é, precisamente, saber, se a 

resolução desses problemas, que têm vindo a ser equacionados e discutidos 

na praça pública, estão a ser contemplados na especificação que se está a 
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fazer para incluir no caderno de encargos, ou se não estão. Daí, a questão que 

lhe colocámos. O senhor Presidente acabou de dizer que as forças aqui 

representadas irão ser ouvidas. Portanto, ficaremos nessa expetativa. ------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, naturalmente, que estão. 

No entanto, não quer dizer que o trabalho, depois, quando for apresentado, 

esteja perfeito. Mas é evidente que todos nós, feliz ou infelizmente, temos uma 

grande consciência das carências nesta área e não é difícil elencar uma série 

delas. Portanto, está-se a trabalhar nesse sentido. --------------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 477/2018- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAR A CELEBRAÇÃO DE 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA 

ODS@LOURES - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -----  

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

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

A. Entre 2000 e 2015, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), a 

agenda que orientou os esforços globais para o desenvolvimento, ajudaram 

a alcançar avanços notáveis que se traduziram na melhoria das condições 

de vida de milhões de pessoas. No entanto, esses progressos não foram 

iguais para todos, deixando um número imenso de cidadãos, incluindo 

milhões de crianças, à margem dos benefícios alcançados; -----------------------  

B. Em 25 de setembro de 2015, na cimeira da ONU em Nova Iorque, foram 

aprovados pelos líderes mundiais reunidos os novos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) pensados a partir do sucesso dos 

ODM, mas com a pretensão de ir mais longe. Trata-se de uma agenda 

alargada que aborda várias dimensões do desenvolvimento sustentável 

(Social, económico, ambiental) e que promove a paz, a justiça e as 

instituições eficazes; ---------------------------------------------------------------------------  
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C. A 1 de janeiro de 2016 entrou em vigor a resolução da Organização das 

Nações Unidas (ONU) intitulada “Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 

de Desenvolvimento Sustentável” constituída por 17 objetivos desdobrados 

em 169 metas; ----------------------------------------------------------------------------------  

D. Estes novos objetivos colocam o enfoque nas pessoas, nos direitos 

humanos e na resposta às crescentes desigualdades sociais, bem como 

englobam questões centrais como a paz, a segurança e as alterações 

climáticas. É uma agenda ambiciosa, que deverá ser implementada por 

todos os países nos próximos 15 anos; --------------------------------------------------  

E. Os ODS são de natureza global, mas o seu sucesso depende da sua 

implementação nos diferentes países e também de novas parcerias e 

solidariedade internacional; ------------------------------------------------------------------  

F. Em Portugal, o Global Compact Network Portugal (GCNP) tem mandato para 

organizar a contribuição do setor empresarial para a realização dos ODS, 

sem exceção, já que para todos os ODS se espera o contributo das 

empresas e Organizações empresariais; ------------------------------------------------  

G. Em janeiro de 2016, a GCNP coordenada pela APEE – Associação 

Portuguesa de Ética Empresarial, propôs-se criar a Aliança para os ODS 

integrando entidades do setor empresarial, participantes do UN Global 

Compact e outras, bem como as suas partes interessadas; -----------------------  

H. Por Deliberação de Câmara de 16 de março de 2016 o Município de Loures 

integra formalmente a Aliança para os ODS fazendo-se representar no 

Grupo de Partes Interessadas; -------------------------------------------------------------  

I. A missão da ALIANÇA ODS PORTUGAL é sensibilizar, informar, 

concretizar, monitorizar e avaliar a contribuição do Setor Empresarial para os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no plano nacional, não anulando 

a possibilidade de envolvimento em projetos internacionais, nomeadamente 

de países abrangidos pela Cooperação Portuguesa e Europeia; -----------------  

J. É na prossecução destes objetivos, e no contacto privilegiado com as 

empresas que a Câmara municipal de Loures, através da Divisão de 

Economia e Inovação/Área de Responsabilidade Social Corporativa, 

participa e promove programas de divulgação e incentivo ao 
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desenvolvimento de projetos que concorram para o cumprimento das metas 

subjacentes à Agenda 2030; ----------------------------------------------------------------  

K. A Hovione FarmaCiencia SA, com sede na Quinta de S. Pedro, Sete Casas, 

2674-506 Loures, no âmbito da sua política de responsabilidade social 

reconhece que os ODS são uma oportunidade para as organizações 

melhorarem o seu plano estratégico e as suas ações de modo a 

alcançarmos um futuro sustentável; -------------------------------------------------------  

L. O Programa ODS@Loures é uma iniciativa da Hovione em colaboração com 

a Câmara Municipal de Loures, direcionada para as escolas do território 

onde a Hovione está localizada e que visa sensibilizar, incentivar e promover 

o desenvolvimento de projetos que contribuem para as metas nacionais e 

internacionais, ao mesmo tempo que promove a mudança de 

comportamento e de atitude de cada participante perante as pessoas que 

interagem consigo, a comunidade onde está inserida, ao meio ambiente que 

o rodeia e aos ODS; ---------------------------------------------------------------------------  

M. É neste âmbito e no contacto com a Hovione, no âmbito da 

Responsabilidade Social Corporativa, que é pedida a colaboração no 

desenvolvimento do Programa ODS@Loures; -----------------------------------------  

N. Este Programa surge ao abrigo da Política de Responsabilidade Social da 

Hovione e tem como objetivo desenvolver um Programa que contribua para 

as metas definidas, junto da comunidade de Loures e tendo como principais 

agentes de transformação, os jovens estudantes e os respetivos 

professores; --------------------------------------------------------------------------------------  

O. O Programa ODS@Loures será desenvolvido no ano letivo 2018/2019 nos 

Agrupamentos de Escolas João Villaret e 4 de Outubro, em Loures, entre 

outubro de 2018 e maio de 2019; ----------------------------------------------------------  

P. O Programa ODS@Loures terá uma componente de 

informação/sensibilização para a temática dos ODS sendo posteriormente 

lançado o desafio aos alunos para que estes desenhem/implementem 

projetos, cujo principal objetivo é o de contribuir para persecução de 

algumas das metas definidas pela ONU; ------------------------------------------------   

Q. A Hovione disponibilizará voluntários para o acompanhamento dos 

professores no desenvolvimento do projeto, assim como 4.000,00€ (quatro 
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mil euros) para a implementação de, no máximo 10 projetos, em cada 

Agrupamento de Escolas; --------------------------------------------------------------------  

R. À Câmara Municipal de Loures é solicitada colaboração para a conceção e 

produção de um Manual sobre os ODS’s adaptado ao público juvenil, assim 

como, de apoio em todas as fases do projeto e que se poderão concretizar 

na forma de: presença nas sessões de apresentação/formação, seleção e 

avaliação dos projetos e reuniões pontuais com os parceiros; --------------------  

S. A concretização dos ODS depende não apenas do compromisso dos 

governos, mas também do envolvimento dos cidadãos. As crianças e os 

jovens são centrais neste apelo global de participação pelo que a escola é 

essencial para dar a conhecer a nova agenda global, inspirar e incentivar as 

pessoas a participarem no desenvolvimento das comunidades; ------------------  

T. A colaboração da Câmara municipal de Loures no programa ODS@Loures 

contribui para o cumprimento das questões que a Aliança para os ODS 

preconiza, incentivando as parcerias público-privadas locais e com a 

sociedade civil mobilizando e partilhando conhecimento, perícia, tecnologia e 

recursos financeiros para apoio à realização dos ODS – Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável. --------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33.º, 

da Lei 75/2013, de 12 de setembro aprovar a celebração do Protocolo de 

Colaboração do Programa ODS@Loures, (…)” -------------------------------------------  

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

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

-------------------------------------------“ODS @ Loures -----------------------------------------  

-------------------------------PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO --------------------------  

Entre: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Hovione FarmaCiencia SA, com sede na Quinta de S. Pedro, Sete Casas, 

2674-506 Loures, Portugal, com o número de identificação de pessoa coletiva 

500135495, doravante designada por “Hovione”, ou por Primeira Outorgante, 

neste ato representada por Maria José dos Reis de Macedo, na qualidade de 

Diretora para a Sustentabilidade e por Miguel de Lancastre du Boulay Villax, na 

qualidade de Presidente do Comité de Mecenato ----------------------------------------  
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e --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Câmara Municipal de Loures, com sede na Praça da Liberdade, 2674-501, 

Loures, com o número de identificação de pessoa coletiva 501294996, adiante 

designada por Segunda Outorgante ou CMLoures, neste ato representada por 

Bernardino Soares, na sua qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 

Loures -------------------------------------------------------------------------------------------------  

e --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a Associação PMI Portugal Chapter - Representação Oficial do Project 

Management Institute em Portugal, com sede na Rua do Niassa, 133, sala 3, 

4250-231 Porto, com o número de identificação de pessoa coletiva 513498338, 

adiante designado por Terceiro Outorgante ou PMI Portugal, neste ato 

representado por Isabelina Jorge, na sua qualidade de Vice-Presidente de 

Governo e gestora do programa PMI Portugal nas Escolas (PMI PE) --------------  

e --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Agrupamento de Escolas 4 de Outubro, com sede na Rua 25 de Abril, 2670-

482 Loures, com o número de identificação de pessoa coletiva 600085236, 

adiante designado por Quarto Outorgante, neste ato representado por Maria 

Amélia Arrais Moedas, na sua qualidade de Diretora do Agrupamento de 

Escolas 4 de Outubro. ----------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------Preâmbulo -----------------------------------------------  

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

a) os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), aprovados pelos 

lideres mundiais reunidos na Assembleia-Geral da Organização das Nações 

Unidas (ONU) a 25 de setembro de 2015, definem as prioridades e 

aspirações do desenvolvimento global, e que estes deverão ser 

implementados por todos os países do mundo até 2030; ---------------------------  

b) a Hovione é uma empresa familiar, cujo principal objetivo é a construção de 

um negócio robusto e próspero a longo prazo que sirva a sociedade através 

da utilização da ciência e da indústria; que para garantir a viabilidade a longo 

prazo, contribui positivamente para a sustentabilidade económica, ambiental 

e social; que faz o melhor uso da ciência, da inovação tecnológica, dos 

sistemas e do código de conduta nos negócios para ter um impacto positivo 

no meio ambiente e contribuir para a dimensão social dos locais onde exerce 
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a sua atividade, desde as fontes de matérias-primas até à interação com as 

comunidades locais; a Hovione reconhece que os ODS são uma 

oportunidade para as organizações melhorarem o seu plano estratégico e as 

suas ações de modo a alcançarmos um futuro sustentável; -----------------------  

c) a Câmara Municipal de Loures, em 20 janeiro de 2016, manifesta interesse 

em aderir à Aliança para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

aquando da realização em Portugal da Apresentação dos ODS pela Global 

Compact Network Portugal, sustentada em Portugal pela Associação de 

Ética Empresarial. ------------------------------------------------------------------------------  

 Por Deliberação de Câmara de 16 de março de 2016 o Município de Loures 

integra formalmente a Aliança para os ODS fazendo-se representar no 

Grupo de Partes Interessadas. A missão da ALIANÇA ODS PORTUGAL é 

sensibilizar, informar, concretizar, monitorizar e avaliar a contribuição do 

Setor Empresarial para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no 

plano nacional, não anulando a possibilidade de envolvimento em projetos 

internacionais, nomeadamente de países abrangidos pela Cooperação 

Portuguesa e Europeia. -----------------------------------------------------------------------  

 É na prossecução destes objetivos, e no contacto privilegiado com as 

empresas que a Câmara Municipal de Loures através da Divisão de 

Economia e Inovação/Área de Responsabilidade Social Corporativa participa 

e promove programas de divulgação e incentivo ao desenvolvimento de 

projetos que concorram para o cumprimento das metas subjacentes à 

Agenda 2030. ------------------------------------------------------------------------------------  

 O PMI Portugal Chapter - Representação oficial do PMI em Portugal, é uma 

associação que representa em Portugal o PMI, uma associação de 

referência mundial na produção de documentos orientadores, metodologias 

e standards para os profissionais que gerem projetos, programas e 

portefólios de projetos. O PMI promove uma Fundação - a Project 

Management Institute Educational Foundation (PMIEF) que é uma instituição 

cujo principal objetivo é promover o desenvolvimento económico, 

educacional, cultural e social através da aplicação, desenvolvimento e 

promoção dos conceitos, teorias e competências de gestão de projetos. ------  
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 O PMI Portugal nas Escolas é um programa de responsabilidade social do 

PMI Portugal que investe na aprendizagem e no desenvolvimento da 

comunidade escolar no domínio da gestão de projetos, apoiando os 

professores na missão de “ensinar a aprender”, integrando de forma 

estruturada o triângulo: processo, plataforma (ferramentas) e pessoas; a 

gestão de projetos permite desenvolver competências chave para o futuro, 

incluindo os 6C’s: Criatividade, Comunicação, Colaboração, espírito Crítico, 

Comunidade, diversidade Cultural. --------------------------------------------------------  

d) O Agrupamento de Escolas 4 de Outubro, como instituição de ensino 

público, tem por missão proporcionar aos alunos um ensino de qualidade e 

promover o sucesso educativo, valorizando e reconhecendo a importância 

da cidadania e do desenvolvimento sustentável no seu currículo.----------------  

É celebrado entre a Hovione, a Câmara Municipal de Loures, o PMI Portugal e 

o Agrupamento de Escolas 4 de Outubro o presente Protocolo de Colaboração 

que se rege pelas seguintes cláusulas: ------------------------------------------------------  

------------------------------------CLÁUSULA PRIMEIRA --------------------------------------  

---------------------------------------(Objeto e Âmbito) -------------------------------------------  

1. O Programa ODS @ Loures é uma iniciativa da Hovione que visa 

sensibilizar, incentivar e promover o desenvolvimento de projetos que 

contribuem para as metas nacionais e internacionais, ao mesmo tempo que 

promove a mudança de comportamento e de atitudes de cada participante 

perante as pessoas que interagem consigo, a comunidade onde está 

inserido, ao meio ambiente que o rodeia e aos ODS’s. ------------------------------  

2. No âmbito do Programa ODS @ Loures serão desenvolvidos até um máximo 

de 10 projetos pelos estudantes do Agrupamento de Escolas 4 de Outubro 

que frequentem do 5.º ao 10.º ano, inclusive. ------------------------------------------  

3. A Hovione concede ao Agrupamento de Escolas 4 de Outubro um donativo, 

concedido em dinheiro e no valor máximo de 4,000.00 €, para o 

desenvolvimento do Programa ODS @ Loures no Concelho de Loures, de 

outubro de 2018 a junho de 2019. ---------------------------------------------------------  

4. Os projetos serão avaliados por um Júri cuja constituição inclui 

representantes de cada uma das entidades da parceria. ---------------------------  

5. O presente Protocolo define os direitos e obrigações de cada uma das 
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Partes no âmbito do Programa ODS @ Loures. ---------------------------------------  

--------------------------------------CLÁUSULA SEGUNDA ------------------------------------  

--------------------------------------(Obrigações das Partes) -----------------------------------  

1. No âmbito do presente protocolo, a Hovione compromete-se a: ---------------------  

a) Fazer um donativo ao Agrupamento de Escolas 4 de Outubro no montante 

total correspondente ao número de projetos selecionados (num total máximo 

de 10 projetos e um financiamento máximo de 400,00 € para cada projeto), 

por transferência bancária para o IBAN indicado pelo Quarto Outorgante, 

mediante entrega de recibo de quitação. ------------------------------------------------  

b) Reconhecer que quaisquer donativos concedidos ao abrigo do presente 

protocolo são concedidos sem quaisquer tipos de contrapartidas que 

configurem obrigações de caráter pecuniário ou comercial, por parte do 

Quarto Outorgante. ----------------------------------------------------------------------------  

c) Colaborar na seleção e avaliação dos projetos desenvolvidos no âmbito do 

Programa ODS @ Loures, através da nomeação de um representante da 

Hovione para o Júri. ---------------------------------------------------------------------------  

2. No âmbito do presente protocolo, a Câmara Municipal de Loures 

compromete-se a: ------------------------------------------------------------------------------  

a. Colaborar na seleção e avaliação dos projetos desenvolvidos no âmbito do 

Programa ODS @ Loures, através da nomeação de um representante da 

Câmara Municipal de Loures para o Júri. ------------------------------------------------  

b. A desenvolver um manual explicativo relativo aos ODS’s para os estudantes, 

assim como a impressão do mesmo até 24 de abril de 2019. ---------------------  

3. No âmbito do presente protocolo, o PMI Portugal compromete-se a: -----------  

a. Colaborar na seleção e avaliação dos projetos desenvolvidos no âmbito do 

Programa ODS @ Loures, através da nomeação de um representante para 

o Júri. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

b. Apoiar formativamente e através de tutoria consultiva a gestão de projetos 

designadamente propondo técnicas e ferramentas para o trabalho de gestão 

do projeto. ----------------------------------------------------------------------------------------  

c. A fornecer o Kit metodológico Projects from the Future que poderá ser obtido 

gratuitamente em português no site da Fundação para a Educação do PMI 

(PMIEF) e que constitui uma linguagem base de primeiro nível compatível 
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com o standard para a gestão de projetos (Iink para o download: 

https://pmief.org/library/resources/projects-from-the-future/kit-for-primary-

school). --------------------------------------------------------------------------------------------  

4. No âmbito do presente protocolo, o Agrupamento 4 de Outubro compromete-

se a: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

a. Emitir, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 66.º do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais, o respetivo documento de quitação referente ao 

donativo referido na Cláusula Primeira, com indicação do seu 

enquadramento no âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais, com a 

menção de que o donativo é concedido sem contrapartidas, de acordo com o 

previsto no artigo 61.º do mesmo diploma legal. O documento de quitação 

entregue deverá conter a qualidade jurídica do Quarto Outorgante, o 

normativo legal em que se enquadra e o montante do donativo. -----------------  

b. Garantir a implementação adequada do Programa ODS @ Loures no seu 

agrupamento, utilizando os recursos de forma eficiente e eficaz, 

maximizando os resultados e o impacto social, garantindo que os objetivos 

do projeto apoiado sejam atingidos. -------------------------------------------------------  

c. Colaborar na seleção e avaliação dos projetos desenvolvidos no âmbito do 

Programa ODS @ Loures, através da nomeação de um representante do 

Agrupamento 4 de Outubro para o Júri. --------------------------------------------------  

d. Garantir a qualidade da gestão do projeto, fazendo um adequado 

planeamento, monitorização e avaliação, incluindo a execução orçamental 

do projeto. ----------------------------------------------------------------------------------------  

e. Assegurar que as verbas disponibilizadas são aplicadas exclusivamente no 

Programa ODS @ Loures no seu agrupamento, de acordo com os 

orçamentos apresentados e aprovados pelo respetivo Júri. ------------------------  

f. Indicar previamente a metodologia a utilizar designadamente no que respeita 

à gestão de projetos. --------------------------------------------------------------------------  

g. Fornecer mensalmente ao júri, informação sobre o desenvolvimento do 

projeto, em formato digital. -------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------CLÁUSULA TERCEIRA ---------------------------------------  

----------------------------------------(Júri e Prazos) ----------------------------------------------  

1. O Programa ODS @ Loures tem um Júri com a seguinte composição: ---------  
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a) Um representante da Hovione ----------------------------------------------------------  

b) Um representante da Câmara Municipal de Loures -------------------------------  

c) Um representante do PMI Portugal ----------------------------------------------------  

d) Um representante do Agrupamento de Escolas 4 de Outubro -----------------  

2. Compete ao Júri: -------------------------------------------------------------------------------  

a) Selecionar os projetos apresentados e definir o orçamento para cada um 

deles; -------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Poder apresentar propostas que visem a melhoria do projeto e a 

concretização dos objetivos; -------------------------------------------------------------  

c) Dar o ser parecer relativamente à avaliação final de cada projeto. -----------  

3. As decisões do Júri são soberanas, delas não cabendo recurso. ----------------  

4. São os seguintes os prazos em vigor: ----------------------------------------------------  

Fase Descrição Datas 

Iniciação Apresentação 

do Programa ODS @ Loures 

aos professores e estudantes. 

24 de outubro de 2018 

Desenho/Planeamento 

inicial 

Elaboração dos projetos. 22 de outubro a 30 de novembro 

de 2018 

Apresentação ao Júri Avaliação e seleção dos projetos 

desenvolvidos 

12 de dezembro de 2018 

Execução Organização, preparação e 

implementação dos projetos. 

Envio de um relatório digital 

mensal até ao dia 30 de cada mês 

para a lista de contactos que se 

encontram na cláusula sexta. 

7 de janeiro a 26 de abril de 2019 

Avaliação Avaliação dos projetos. 

Fecho e lições aprendidas. 

Entrega do relatório digital final. 

29 de abril a 17 de maio de 2019 

Finalização Apresentação dos resultados e 

das lições aprendidas ao Júri. 

20 de maio a 31 de maio de 2019 

---------------------------------CLÁUSULA QUARTA -------------------------------------------  

-----------------------------------------(Vigência) ---------------------------------------------------  
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1. O presente Protocolo entra em vigor com a assinatura das entidades 

envolvidas e vigora até 30 de junho de 2019. ------------------------------------------  

2. Qualquer das partes pode denunciar o presente protocolo, com a devida 

justificação, mediante comunicação enviada à outra parte com um aviso 

prévio de trinta dias. ---------------------------------------------------------------------------  

3. Quaisquer alterações, ou introdução de novas cláusulas, ao presente 

Protocolo apenas poderão ser feitas por mútuo acordo através de um 

documento escrito assinado por ambas as Partes. -----------------------------------  

------------------------------------CLÁUSULA QUINTA -----------------------------------------  

----------------------(lncumprimento e resolução do Protocolo) ----------------------------  

1. O incumprimento das obrigações resultantes do presente Protocolo confere 

às outras partes o correspondente direito de resolução. ----------------------------  

2. O não cumprimento parcial ou total desta fase do projeto pelo Quarto 

Outorgante, confere à Primeira Outorgante o direito de exigir a devolução 

das importâncias recebidas do apoio financeiro referido na cláusula primeira.  

3. A resolução será notificada à parte em incumprimento, operando a contar da 

data da sua receção. --------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------CLÁUSULA SEXTA -----------------------------------------  

----------------------------------------(Comunicações) --------------------------------------------  

Qualquer comunicação, entre as partes, deverá ser feita por escrito, 

preferencialmente por correio eletrónico. ----------------------------------------------------  

Dados de Contacto com a Hovione -----------------------------------------------------------  

Hélder Delgado -------------------------------------------------------------------------------------  

Campus do Lumiar, Edifício R, Estrada do Paço do Lumiar, 1649-038 Lisboa ---  

21 982900.0 (ext. 5078) --------------------------------------------------------------------------  

96 486 9809 -----------------------------------------------------------------------------------------  

hdelgado@hovione.com -------------------------------------------------------------------------  

Dados de Contacto com o PMI Portugal -----------------------------------------------------  

lsabelina Jorge --------------------------------------------------------------------------------------  

Estrada do Lumiar, 13, B3, E3, 1600-493 Lisboa -----------------------------------------  

secretaria@pmi-portugal.org --------------------------------------------------------------------  

93 802 0203 -----------------------------------------------------------------------------------------  

isabelinajorge@pmi-portugal.org --------------------------------------------------------------  
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Dados de Contacto com a Câmara Municipal de Loures -------------------------------  

Ana Saramago --------------------------------------------------------------------------------------  

Rua da República, n.º 50, Loures, 2670-455 Loures -------------------------------------  

21 1151189 ------------------------------------------------------------------------------------------  

ana_saramago@cm-loures.pt ------------------------------------------------------------------  

Dados de Contacto com o Agrupamento de Escolas 4 de Outubro ------------------  

Maria da Conceição Esteves Brioso ----------------------------------------------------------  

Rua 25 de Abril, 2670-482 Loures -------------------------------------------------------------  

direcao@esec-acf.pt ------------------------------------------------------------------------------  

21 9835156 ------------------------------------------------------------------------------------------  

jfblancobrioso@gmail.com ----------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------CLÁUSULA SÉTIMA -------------------------------------------  

---------------------------------(Integração de Lacunas) ----------------------------------------  

As eventuais lacunas ou omissões serão supridas por acordo entre as partes 

outorgantes. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Feito em quadruplicado, um original para cada uma das partes signatárias. -----  

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

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

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

----------------------------------------“ODS @ Loures --------------------------------------------  

-----------------------------PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ----------------------------  

Entre: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Hovione FarmaCiencia SA, com sede na Quinta de S. Pedro, Sete Casas, 

2674-506 Loures, Portugal, com o número de identificação de pessoa coletiva 

500135495, doravante designada por “Hovione”, ou por Primeira Outorgante, 

neste ato representada por Maria José dos Reis de Macedo, na qualidade de 

Diretora para a Sustentabilidade e por Miguel de Lancastre du Boulay Villax, na 

qualidade de Presidente do Comité de Mecenato ----------------------------------------  

e --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Câmara Municipal de Loures, com sede na Praça da Liberdade, 2674-501, 

Loures, com o número de identificação de pessoa coletiva 501294996, adiante 

designada por Segunda Outorgante ou CMLoures, neste ato representada por 
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Bernardino Soares, na sua qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 

Loures -------------------------------------------------------------------------------------------------  

e --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a Associação PMI Portugal Chapter - Representação Oficial do Project 

Management Institute em Portugal, com sede na Rua do Niassa, 133, sala 3, 

4250-231 Porto, com o número de identificação de pessoa coletiva 513498338, 

adiante designado por Terceiro Outorgante ou PMI Portugal, neste ato 

representado por Isabelina Jorge, na sua qualidade de Vice-Presidente de 

Governo e gestora do programa PMI Portugal nas Escolas (PMI PE) --------------  

e --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Agrupamento de Escolas João Villaret, com sede na Rua das Lezírias, n.ºs 15 

e 15-A, Quinta Nova de São Roque, 2670-513 Loures, com o número de 

identificação de pessoa coletiva 600079465, adiante designado por Quarto 

Outorgante, neste ato representado por José Manuel Corceiro de Oliveira, na 

sua qualidade de Diretor do Agrupamento. -------------------------------------------------  

---------------------------------------------Preâmbulo ----------------------------------------------  

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

a) os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), aprovados pelos 

lideres mundiais reunidos na Assembleia-Geral da Organização das Nações 

Unidas (ONU) a 25 de setembro de 2015, definem as prioridades e 

aspirações do desenvolvimento global, e que estes deverão ser 

implementados por todos os países do mundo até 2030; ---------------------------  

b) a Hovione é uma empresa familiar, cujo principal objetivo é a construção de 

um negócio robusto e próspero a longo prazo que sirva a sociedade através 

da utilização da ciência e da indústria; que para garantir a viabilidade a longo 

prazo, contribui positivamente para a sustentabilidade económica, ambiental 

e social; que faz o melhor uso da ciência, da inovação tecnológica, dos 

sistemas e do código de conduta nos negócios para ter um impacto positivo 

no meio ambiente e contribuir para a dimensão social dos locais onde exerce 

a sua atividade, desde as fontes de matérias-primas até à interação com as 

comunidades locais; a Hovione reconhece que os ODS são uma 

oportunidade para as organizações melhorarem o seu plano estratégico e as 

suas ações de modo a alcançarmos um futuro sustentável; -----------------------  
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c) a Câmara Municipal de Loures, em 20 janeiro de 2016, manifesta interesse 

em aderir à Aliança para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

aquando da realização em Portugal da Apresentação dos ODS pela Global 

Compact Network Portugal, sustentada em Portugal pela Associação de 

Ética Empresarial. ------------------------------------------------------------------------------  

 Por Deliberação de Câmara de 16 de março de 2016 o Município de Loures 

integra formalmente a Aliança para os ODS fazendo-se representar no 

Grupo de Partes Interessadas. A missão da ALIANÇA ODS PORTUGAL é 

sensibilizar, informar, concretizar, monitorizar e avaliar a contribuição do 

Setor Empresarial para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no 

plano nacional, não anulando a possibilidade de envolvimento em projetos 

internacionais, nomeadamente de países abrangidos pela Cooperação 

Portuguesa e Europeia. -----------------------------------------------------------------------  

É na prossecução destes objetivos, e no contacto privilegiado com as 

empresas que a Câmara Municipal de Loures através da Divisão de 

Economia e Inovação/Área de Responsabilidade Social Corporativa participa 

e promove programas de divulgação e incentivo ao desenvolvimento de 

projetos que concorram para o cumprimento das metas subjacentes à 

Agenda 2030. ------------------------------------------------------------------------------------  

d) O PMI Portugal Chapter - Representação oficial do PMI em Portugal, é uma 

associação que representa em Portugal o PMI, uma associação de 

referência mundial na produção de documentos orientadores, metodologias 

e standards para os profissionais que gerem projetos, programas e 

portefólios de projetos. O PMI promove uma Fundação - a Project 

Management Institute Educational Foundation (PMIEF) que é uma instituição 

cujo principal objetivo é promover o desenvolvimento económico, 

educacional, cultural e social através da aplicação, desenvolvimento e 

promoção dos conceitos, teorias e competências de gestão de projetos. ------  

 O PMI Portugal nas Escolas é um programa de responsabilidade social do 

PMI Portugal que investe na aprendizagem e no desenvolvimento da 

comunidade escolar no domínio da gestão de projetos, apoiando os 

professores na missão de “ensinar a aprender”, integrando de forma 

estruturada o triângulo: processo, plataforma (ferramentas) e pessoas; a 
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gestão de projetos permite desenvolver competências chave para o futuro, 

incluindo os 6C’s: Criatividade, Comunicação, Colaboração, espírito Crítico, 

Comunidade, diversidade Cultural. --------------------------------------------------------  

e) O Agrupamento de Escolas João Villaret, como instituição de ensino público, 

tem por missão promover o desenvolvimento de comportamentos, atitudes e 

valores fundamentais que favoreçam a segurança e o bem-estar dos alunos 

e potenciem a aquisição e construção de conhecimentos e aprendizagens, 

tendo em vista o sucesso escolar dos alunos e a formação de cidadãos 

responsáveis e intervenientes. O Agrupamento de Escolas João Villaret 

valoriza e reconhece a importância da cidadania e do desenvolvimento 

sustentável no currículo ao longo da escolaridade obrigatória, assumindo-se 

enquanto ambiente propício à aprendizagem e ao desenvolvimento de 

competências que possam responder aos desafios sociais e económicos do 

mundo atual, alinhados com o desenvolvimento de competências do século 

XXI. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

É celebrado entre a Hovione, a Câmara Municipal de Loures, o PMI Portugal e 

o Agrupamento de Escolas João Villaret o presente Protocolo de Colaboração 

que se rege pelas seguintes cláusulas: ------------------------------------------------------  

----------------------------------CLÁUSULA PRIMEIRA ----------------------------------------  

--------------------------------------(Objeto e Âmbito) --------------------------------------------  

1. O Programa ODS @ Loures é uma iniciativa da Hovione que visa 

sensibilizar, incentivar e promover o desenvolvimento de projetos que 

contribuem para as metas nacionais e internacionais, ao mesmo tempo que 

promove a mudança de comportamento e de atitudes de cada participante 

perante as pessoas que interagem consigo, a comunidade onde está 

inserido, ao meio ambiente que o rodeia e aos ODS’s. ------------------------------  

2. No âmbito do Programa ODS @ Loures serão desenvolvidos até um máximo 

de 10 projetos pelos estudantes do Agrupamento de Escolas João Villaret 

que frequentem do 5.º ao 10.º ano, inclusive. ------------------------------------------  

3. A Hovione concede ao Agrupamento de Escolas João Villaret um donativo, 

concedido em dinheiro e no valor máximo de 4,000.00 €, para o 

desenvolvimento do Programa ODS @ Loures no Concelho de Loures, de 

outubro de 2018 a junho de 2019. ---------------------------------------------------------  
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4. Os projetos serão avaliados por um Júri cuja constituição inclui 

representantes de cada uma das entidades da parceria. ---------------------------  

5. O presente Protocolo define os direitos e obrigações de cada uma das 

Partes no âmbito do Programa ODS @ Loures. ---------------------------------------  

------------------------------------CLÁUSULA SEGUNDA --------------------------------------  

-----------------------------------(Obrigações das Partes) --------------------------------------  

1. No âmbito do presente protocolo, a Hovione compromete-se a: ------------------  

a. Fazer um donativo ao Agrupamento de Escolas João Villaret no montante 

total correspondente ao número de projetos selecionados (num total 

máximo de 10 projetos e um financiamento máximo de 400,00 € para 

cada projeto), por transferência bancária para o IBAN indicado pelo 

Quarto Outorgante, mediante entrega de recibo de quitação. ------------------  

b. Reconhecer que quaisquer donativos concedidos ao abrigo do presente 

protocolo são concedidos sem quaisquer tipos de contrapartidas que 

configurem obrigações de caráter pecuniário ou comercial, por parte do 

Quarto Outorgante. -------------------------------------------------------------------------  

c. Colaborar na seleção e avaliação dos projetos desenvolvidos no âmbito 

do Programa ODS @ Loures, através da nomeação de um representante 

da Hovione para o Júri. --------------------------------------------------------------------  

2. No âmbito do presente protocolo, a Câmara Municipal de Loures 

compromete-se a: ------------------------------------------------------------------------------  

a. Colaborar na seleção e avaliação dos projetos desenvolvidos no âmbito 

do Programa ODS @ Loures, através da nomeação de um representante 

da Câmara Municipal de Loures para o Júri. ----------------------------------------  

b. A desenvolver um manual explicativo relativo aos ODS’s para os 

estudantes, assim como, a impressão do mesmo até 24 de abril de 2019.  

3. No âmbito do presente protocolo, o PMI Portugal compromete-se a: -----------  

a. Colaborar na seleção e avaliação dos projetos desenvolvidos no âmbito 

do Programa ODS @ Loures, através da nomeação de um representante 

para o Júri. ------------------------------------------------------------------------------------  

b. Apoiar formativamente e através de tutoria consultiva a gestão de projetos 

designadamente propondo técnicas e ferramentas para o trabalho de 

gestão do projeto. ---------------------------------------------------------------------------  



 

 
 
 

                                                                                                                                            
49/118 

 
 
                                                                                                                                                                            25ª Reunião Ordinária  

 
 
 

c. A fornecer o Kit metodológico Projects from the Future que poderá ser 

obtido gratuitamente em português no site da Fundação para a Educação 

do PMI (PMIEF) e que constitui uma linguagem base de primeiro nível 

compatível com o standard para a gestão de projetos (Iink para o 

download: https://pmief.org/library/resources/projects-from-the-future/kit-

for-primary-school). -------------------------------------------------------------------------  

4. No âmbito do presente protocolo, o Agrupamento João Villaret compromete-

se a: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

a. Emitir, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 66.º do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais, o respetivo documento de quitação referente ao 

donativo referido na Cláusula Primeira, com indicação do seu 

enquadramento no âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais, com a 

menção de que o donativo é concedido sem contrapartidas, de acordo 

com o previsto no artigo 61.º do mesmo diploma legal. O documento de 

quitação entregue deverá conter a qualidade jurídica do Quarto 

Outorgante, o normativo legal em que se enquadra e o montante do 

donativo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

b. Garantir a implementação adequada do Programa ODS @ Loures no seu 

agrupamento, utilizando os recursos de forma eficiente e eficaz, 

maximizando os resultados e o impacto social, garantindo que os 

objetivos do projeto apoiado sejam atingidos. --------------------------------------  

c. Colaborar na seleção e avaliação dos projetos desenvolvidos no âmbito 

do Programa ODS @ Loures, através da nomeação de um representante 

do Agrupamento João Villaret para o Júri. -------------------------------------------  

d. Garantir a qualidade da gestão do projeto, fazendo um adequado 

planeamento, monitorização e avaliação, incluindo a execução orçamental 

do projeto. -------------------------------------------------------------------------------------  

e. Assegurar que as verbas disponibilizadas são aplicadas exclusivamente 

no Programa ODS @ Loures no seu agrupamento, de acordo com os 

orçamentos apresentados e aprovados pelo respetivo Júri. --------------------  

f. Indicar previamente a metodologia a utilizar designadamente no que 

respeita à gestão de projetos. -----------------------------------------------------------  

g. Fornecer mensalmente ao júri, informação sobre o desenvolvimento do 
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projeto, em formato digital. ---------------------------------------------------------------  

----------------------------------CLÁUSULA TERCEIRA ----------------------------------------  

--------------------------------------(Júri e Prazos) ------------------------------------------------  

1. O Programa ODS @ Loures tem um Júri com a seguinte composição: ---------  

a) Um representante da Hovione ----------------------------------------------------------  

b) Um representante da Câmara Municipal de Loures -------------------------------  

c) Um representante do PMI Portugal ----------------------------------------------------  

d) Um representante do Agrupamento de Escolas João Villaret ------------------  

2. Compete ao Júri: -------------------------------------------------------------------------------  

a) Selecionar os projetos apresentados e definir o orçamento para cada um 

deles; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Poder apresentar propostas que visem a melhoria do projeto e a 

concretização dos objetivos; -------------------------------------------------------------  

c) Dar o ser parecer relativamente à avaliação final de cada projeto. -----------  

3. As decisões do Júri são soberanas, delas não cabendo recurso. ----------------  

4. São os seguintes os prazos em vigor: ----------------------------------------------------  

Fase Descrição Datas 

Iniciação Apresentação do Programa 

ODS @ Loures 

aos professores e estudantes. 

12 a 18 de outubro de 2018 

Desenho/Planeamento 

inicial 

Elaboração dos projetos. 22 de outubro a 30 de novembro 

de 2018 

Apresentação ao Júri Avaliação e seleção dos projetos 

desenvolvidos 

3 a 14 de dezembro de 2018 

Execução Organização, preparação 

e implementação dos projetos. 

Envio de um relatório digital 

mensal até ao dia 30 de cada 

mês para a lista de contactos 

que se encontram na cláusula 

sexta. 

7 de janeiro a 26 de abril de 2019 

Avaliação Avaliação dos projetos. 

Fecho e lições aprendidas. 

29 

de abril 
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Entrega do relatório digital final. a 

17 

de maio 

de 2019 

Finalização Apresentação dos resultados e 

das lições aprendidas ao Júri. 

20 

de maio 

a 31 

de maio de 2019 

------------------------------------CLÁUSULA QUARTA ----------------------------------------  

-------------------------------------------(Vigência) -------------------------------------------------  

1. O presente Protocolo entra em vigor com a assinatura das entidades 

envolvidas e vigora até 30 de junho de 2019. ------------------------------------------  

2. Qualquer das partes pode denunciar o presente protocolo, com a devida 

justificação, mediante comunicação enviada à outra parte com um aviso 

prévio de trinta dias. ---------------------------------------------------------------------------  

3. Quaisquer alterações, ou introdução de novas cláusulas, ao presente 

Protocolo apenas poderão ser feitas por mútuo acordo através de um 

documento escrito assinado por ambas as Partes. -----------------------------------  

-------------------------------------CLÁUSULA QUINTA ----------------------------------------  

--------------------------(lncumprimento e resolução do Protocolo)------------------------  

1. O incumprimento das obrigações resultantes do presente Protocolo confere 

às outras partes o correspondente direito de resolução. ----------------------------  

2. O não cumprimento parcial ou total desta fase do projeto pelo Quarto 

Outorgante, confere à Primeira Outorgante o direito de exigir a devolução 

das importâncias recebidas do apoio financeiro referido na cláusula primeira. 

3. A resolução será notificada à parte em incumprimento, operando a contar da 

data da sua receção. --------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------CLÁUSULA SEXTA --------------------------------------------  

-------------------------------------(Comunicações) -----------------------------------------------  

Qualquer comunicação, entre as partes, deverá ser feita por escrito, 

preferencialmente por correio eletrónico. ----------------------------------------------------  

Dados de Contacto com a Hovione -----------------------------------------------------------  

Hélder Delgado -------------------------------------------------------------------------------------  
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Campus do Lumiar, Edifício R, Estrada do Paço do Lumiar, 1649-038 Lisboa 

21 982900.0 (ext. 5078) --------------------------------------------------------------------------  

96 486 9809 -----------------------------------------------------------------------------------------  

hdelgado@hovione.com -------------------------------------------------------------------------  

Dados de Contacto com o PMI Portugal -----------------------------------------------------  

lsabelina Jorge --------------------------------------------------------------------------------------  

Estrada do Lumiar, 13, B3, E3, 1600-493 Lisboa -----------------------------------------  

secretaria@pmi-portugal.org --------------------------------------------------------------------  

93 802 0203 -----------------------------------------------------------------------------------------  

isabelinajorge@pmi-portugal.org --------------------------------------------------------------  

Dados de Contacto com a Câmara Municipal de Loures -------------------------------  

Ana Saramago --------------------------------------------------------------------------------------  

Rua da República, n.º 50, Loures, 2670-455 Loures -------------------------------------  

21 1151189 ------------------------------------------------------------------------------------------  

ana_saramago@cm-loures.pt ------------------------------------------------------------------  

Dados de Contacto com o Agrupamento de Escolas João Villaret -------------------  

José Manuel Oliveira ------------------------------------------------------------------------------  

Rua das Lezírias, n.ºs 15 e 15-A, Quinta Nova de São Roque, 2670-513 Loures 

aejvillaret@gmail.com ----------------------------------------------------------------------------  

21 9833241 ------------------------------------------------------------------------------------------  

josecorceiro@gmail.com -------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------CLÁUSULA SÉTIMA ---------------------------------------  

------------------------------------(Integração de Lacunas) -------------------------------------  

As eventuais lacunas ou omissões serão supridas por acordo entre as partes 

outorgantes. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Feito em quadruplicado, um original para cada uma das partes signatárias. -----  

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

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 478/2018- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A ATRIBUIÇÃO DO 

GALARDÃO DE MÉRITO EMPRESARIAL DO ANO 2018 -----------------------------  

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

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

A. O Município de Loures instituiu em 1990, no âmbito de concretização da sua 

política municipal de estímulo ao desenvolvimento socioeconómico 

sustentável, o Galardão de Mérito Empresarial; ---------------------------------------  

B. A Câmara Municipal de Loures, na sua 39.ª Reunião Ordinária, realizada em 

13 de maio de 2015, aprovou a proposta n.º 230/2015, que aprovou a 

promoção anual do evento Galardão de Mérito Empresarial, bem como as 

Normas de Participação; ---------------------------------------------------------------------  

C. A atribuição do Galardão de Mérito Empresarial visa galardoar as empresas 

que contribuam para o desenvolvimento do Concelho de Loures através da 

criação de riqueza, valor e de emprego e que se destaquem pela sua ação 

empresarial nas áreas da inovação, capacidade empreendedora, 

internacionalização, consolidando, deste modo, a sua sustentabilidade 

socioeconómica; --------------------------------------------------------------------------------  

D. De acordo com o artigo 13.º das referidas Normas de Participação, a 

Câmara Municipal aprova, por deliberação, a homologação e atribuição do 

Galardão de Mérito Empresarial; -----------------------------------------------------------  

E. A Comissão de Avaliação do Galardão de Mérito Empresarial, em reunião 

efetuada em 30 de outubro de 2018, decidiu, por consenso, propor que 

sejam galardoadas as seguintes empresas: Ceramed, Eurofirst e Teté II e 

atribuir uma Menção Honrosa à empresa Adega do Almirante. -------------------  

Tenho a honra de propor que: ------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do n.º 2 do artigo 13.º das Normas de 

Participação do Galardão de Mérito Empresarial, homologar a proposta da 

Comissão de Avaliação e atribuir o Galardão de Mérito Empresarial, edição de 

2018, às três empresas a seguir identificadas: --------------------------------------------  

-  Ceramed Coatings, S.A. -----------------------------------------------------------------------  

-  Eurofirst, Fabrico e Comércio de Tampas de Visita a Serviços, Unipessoal, 

Lda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-  Teté II – Produtos Lácteos, Lda. ------------------------------------------------------------  

e atribuir a Menção Honrosa do Galardão de Mérito Empresarial, edição de 

2018, à empresa a seguir identificada: -------------------------------------------------------  

- Adega do Almirante, Atividades Hoteleiras, Lda. (…)” ---------------------------------  

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a seguinte intervenção: --------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, a propósito deste 

galardão, dizer que este trabalho foi feito por um júri constituído por 

representantes de várias entidades ligadas à atividade económica, das forças 

políticas, dos serviços e do Executivo Municipal, como é habitual, e que, como 

sempre, fez um trabalho bastante minucioso, com visitas e com avaliação de 

diversos critérios. ----------------------------------------------------------------------------------  

A Proposta que o júri nos apresenta para deliberação, é a atribuição do 

Galardão às empresas, Ceramed Coatings, S.A., Eurofirst, Fabrico e Comércio 

de Tampas de Visita a Serviços, Unipessoal, Lda. e à Teté II – Produtos 

Lácteos, Lda., para além da atribuição de uma menção honrosa à Adega do 

Almirante, Atividades Hoteleiras, Lda.. -------------------------------------------------------  

Penso que o Galardão continua a ter uma enorme importância na valorização 

da atividade económica do nosso concelho e, em particular, das empresas que 

introduzem critérios de qualidade no seu funcionamento, sendo este destaque 

muito importante para o nosso Município e para o nosso desenvolvimento, e 

que, com um júri tão isento e com uma abrangência tão grande, se faz, 

anualmente, a algumas empresas. É isso que acontece, mais uma vez, este 

ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Queria, também, agradecer a todos os elementos da comissão de avaliação, 

pela disponibilidade que tiveram para este trabalho, uma vez que implica 

muitas horas de reunião e de visitas e isso, naturalmente, é retirado às suas 

atividades profissionais normais. Estender, também, o cumprimento, às 

empresas que este ano estão indicadas pelo júri, para a atribuição do Galardão 

de Mérito empresarial. ----------------------------------------------------------------------------  
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No âmbito deste trabalho, queria também dizer-vos que estamos à beira de 

realizar uma conferência sobre atividades económicas em Loures, no próximo 

dia quinze de novembro, no contexto da Área Metropolitana, com oradores de 

grande relevo, para a qual, naturalmente, todos os senhores Vereadores e 

todos os outros eleitos municipais, técnicos e dirigentes do Município, estão 

convidados.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Ainda a propósito do galardão, gostaria de cumprimentar as empresas que 

concorreram, que apresentaram as suas candidaturas, em particular aquelas 

que estão indicadas para a atribuição desta distinção. ----------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 479/2018- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA RATIFICAR O DESPACHO DE 

29.10.2018, RELATIVO AO COMPROMISSO DE PARCERIA COM A 

START.SOCIAL - COOPERATIVA SÓCIO EDUCATIVA PARA 

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, CRL ----------------------------------------------  

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

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

A. A Fundação Calouste Gulbenkian, em consórcio com a Fundação Bissaya 

Barreto, foi selecionada como entidade gestora dos fundos do Mecanismo 

Financeiro do Espaço Económico Europeu destinados às Organizações Não 

Governamentais (ONG), na sequência de um concurso lançado para o 

efeito, tendo, desta forma, sido criado o Programa Cidadãos Ativ@s, no 

quadro do Active Citizens Fund / EEA Grants, cujos principais objetivos são 

os de fortalecer a sociedade civil portuguesa e a cidadania ativa e 

empoderar os grupos vulneráveis; ---------------------------------------------------------  

B. O Programa Cidadãos Ativ@s está organizado em quatro eixos de atuação 

que correspondem às suas prioridades de intervenção, através dos quais 

pretende apoiar financeiramente projetos que promovam a participação 

democrática, a cidadania ativa, os direitos humanos e igualdade de 
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tratamento, a justiça social e a inclusão de grupos vulneráveis, e a 

capacitação das ONG;  -----------------------------------------------------------------------  

C. A START.Social, Cooperativa Sócio Educativa Para Desenvolvimento 

Comunitário, CRL., tem um trabalho consolidado na área da intervenção 

social, destacando-se as respostas no que respeita ao Rendimento Social de 

Inserção e ao Gabinete de Inserção Profissional prestadas no gabinete de 

atendimento a funcionar na Casa da Cultura de Sacavém, Urbanização 

Terraços da Ponte/Quinta do Mocho, mediante os protocolos que tem 

estabelecidos com o Instituto da Segurança Social e o Instituto de Emprego 

e Formação Profissional; ---------------------------------------------------------------------  

D. É pretensão da START.Social candidatar-se ao apoio financeiro concedido 

pelo Programa Cidadãos Ativ@s – Eixo 3: “Empoderar os grupos 

vulneráveis”, tendo como objetivo a implementação de um projeto de 

reinserção social dirigido aos ex-reclusos residentes na Quinta do Mocho / 

Urbanização Terraços da Ponte, em Sacavém; ---------------------------------------  

E. A START.Social dirigiu um convite à Câmara Municipal de Loures para 

integrar o consórcio no âmbito da candidatura acima referida, através da 

assinatura de uma declaração de compromisso de parceria; ----------------------  

F. A iniciativa da START.Social é da maior relevância e contribuirá para a 

estratégia municipal de combate à exclusão social, sendo de todo o 

interesse a parceria do Município de Loures no consórcio a constituir; ---------  

G. Os Municípios têm competências para participar na prestação de serviços e 

prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria com as 

entidades competentes da administração central e com instituições 

particulares de solidariedade social, nas condições constantes de 

regulamento municipal, de acordo com o previsto na alínea v) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual;  -----  

H. A ação social é também uma das atribuições dos Municípios, de acordo com 

o consignado na alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual; -----------------------------------------------------------  

I. Existindo a necessidade de apresentação da candidatura ao Programa 

Cidadãos Ativ@s até ao final do mês de outubro, não foi possível reunir 
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extraordinariamente a Câmara Municipal antes da assinatura da declaração 

de compromisso de parceria com a START.Social. ----------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do disposto no artigo 35.º, n.º 3 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere ratificar a 

assinatura da declaração de compromisso de parceria com a START.Social, 

Cooperativa Sócio Educativa Para Desenvolvimento Comunitário, CRL., no 

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 foi proferida a seguinte intervenção: --------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, na última reunião, 

tinha sido referenciado pelo senhor Vereador Gonçalo Caroço, que existiria 

esta necessidade de ratificação. Portanto, é isso que se concretiza agora. -------  

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

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

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

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

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

 PONTO DEZ - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 480/2018- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR O RELATÓRIO 

FINAL; A DECISÃO DE NÃO ADJUDICAÇÃO; A EXTINÇÃO E 

DETERMINAÇÃO DA REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRATAR 

REFERENTE AO PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, POR LOTES, NO REGIME MT (MÉDIA TENSÃO), NO REGIME 

BTE (BAIXA TENSÃO ESPECIAL) E NO REGIME BTN (BAIXA TENSÃO 

NORMAL) PARA O MUNICÍPIO DE LOURES, OS SIMAR - SERVIÇOS 

INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNÍCIPIOS DE 

LOURES E ODIVELAS, A GESLOURES - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS 
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SOCIAIS, E.M., UNIPESSOAL, LDA E LOURES PARQUE - EMPRESA 

MUNICIPAL DE ESTACIONAMENTO, EM, UNIPESSOAL, LDA --------------------  

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

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

A. Na sequência da aprovação pela Câmara Municipal de Loures, e pelos 

órgãos competentes para contratar das demais entidades adjudicantes, foi 

lançado o concurso público, em agrupamento 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., em conformidade 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 39.º todos do Código dos Contratos Públicos 

(CCP) (na sua redação atual), concurso desenvolvido sob o número de 

processo 47497/DCA/2018, com vista à celebração de contratos para a 

aquisição de energia elétrica, por lotes, no regime MT (Média Tensão), que 

abrangeu, enquanto entidades adjudicantes, o Município de Loures, os SIMAR 

e a Gesloures (LOTE 1), no regime BTE (Baixa Tensão Especial), que 

abrangeu, enquanto entidades adjudicantes, o Município de Loures, os SIMAR, 

a Gesloures e a Loures Parque (LOTE 2) e no regime BTN (Baixa Tensão 

Normal), que abrangeu, enquanto entidades adjudicantes, o Município de 

Loures, os SIMAR e a Loures Parque (LOTE 3);------------------------------------------  

B. Decorrido o prazo para a apresentação de propostas, o júri elaborou o 

Relatório Preliminar com análise e avaliação das propostas apresentadas no 

procedimento e submeteu-o a audiência prévia não tendo sido apresentadas 

quaisquer observações sobre tal relatório pelas entidades concorrentes; ---------  

C. Entretanto, o júri elaborou o Relatório Final que se anexa, e que cabe 

submeter à Câmara Municipal de Loures, com vista à aprovação do mesmo, 

sendo que o Relatório Final carecerá de ser, igualmente, submetido ao órgão 

competente para contratar das demais entidades adjudicantes também para 

efeitos de aprovação;  ----------------------------------------------------------------------------  

D. Do teor do Relatório Final, dá-se nota, em síntese, que vem proposta pelo 

júri a exclusão de todas as propostas apresentadas por todas as concorrentes 

para os lotes a que concorreram; --------------------------------------------------------------  
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E. A exclusão de todas as propostas apresentadas em todos os lotes teve 

como fundamento de facto a apresentação de preços que ultrapassaram o 

preço base fixado nesses mesmos lotes;  --------------------------------------------------  

F. Conforme decorre do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 79.º do CCP, 

a exclusão de todas as propostas constitui uma causa de não adjudicação, que 

dá lugar à extinção do procedimento e conforme disposto no artigo 80.º do 

CCP determina a revogação da decisão de contratar; ----------------------------------  

Tenho a honra de propor:  -----------------------------------------------------------------------  

Que, nos termos do disposto no artigo 148.º, bem como do disposto na alínea 

b), do n.º 1, do artigo 79.º e do disposto no artigo 80.º, todos os artigos do 

CCP, a Câmara Municipal de Loures delibere aprovar: ---------------------------------  

1. O Relatório Final referente ao concurso público em agrupamento de 

entidades adjudicantes, desenvolvido sob o n.º de processo 47497/DCA/2018, 

com vista à celebração de contratos para a aquisição de energia elétrica, por 

lotes, no regime MT (Média Tensão), que abrangeu, enquanto entidades 

adjudicantes, o Município de Loures, os SIMAR e a Gesloures (LOTE 1), no 

regime BTE (Baixa Tensão Especial), que abrangeu, enquanto entidades 

adjudicantes, o Município de Loures, os SIMAR, a Gesloures e a Loures 

Parque (LOTE 2) e no regime BTN (Baixa Tensão Normal), que abrangeu, 

enquanto entidades adjudicantes, o Município de Loures, os SIMAR e a Loures 

Parque (LOTE 3), com a inerente aprovação da exclusão de todas as 

propostas apresentadas por todos os concorrentes ao procedimento; -------------  

2. A decisão de não adjudicação em todos os lotes do procedimento aqui em 

causa, com a consequente extinção do procedimento e determinação da 

revogação da decisão de contratar. (…)” ----------------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DAS SENHORAS VEREADORAS E DO SENHOR 

VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA E DA SENHORA VEREADORA E 

DOS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA --------  
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 PONTO ONZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 481/2018- SUBSCRITA 

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

PEÇAS DO PROCEDIMENTO; - A DESIGNAÇÃO DO JÚRI DO 

PROCEDIMENTO E DO GESTOR CONTRATO - REFERENTE À AQUISIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA, NO REGIME MT (MÉDIA TENSÃO), NO REGIME 

BTE (BAIXA TENSÃO ESPECIAL) E NO REGIME BTN (BAIXA TENSÃO 

NORMAL) PARA O MUNICÍPIO DE LOURES ---------------------------------------------  

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

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

A. Conforme decorre da solicitação/informação n.º 195/2018, com registo 

Webdoc E/99917/2018, efetuada pelo Departamento de Ambiente/Unidade 

de Sustentabilidade Ambiental (DA/USA) (informação que se anexa a esta 

proposta), e pelas razões constantes de tal documento, vem manifestada a 

necessidade de ser iniciado um processo de contratação pública no sentido 

de se adquirir energia através de um procedimento aquisitivo do tipo ajuste 

direto, que integrará o LOTE 1 – Energia no regime MT (Média Tensão), o 

LOTE 2 – Energia no regime BTE (Baixa Tensão Especial) e o LOTE 3 – 

Energia no regime BTN (Baixa Tensão Normal), sendo que os contratos a 

celebrar decorrentes do ajuste direto, critério material, aqui em apreço, 

visam apenas satisfazer as necessidades transitórias entre a data de termo 

dos contratos de fornecimento de energia vigentes, que é 31 de dezembro 

de 2018, e a data de início de produção de efeitos dos contratos que 

venham a ser celebrados na sequência do concurso público a lançar e que 

se refere no considerando D;  ---------------------------------------------------------------  

B. O fundamento para a contratação mediante utilização do procedimento do 

tipo ajuste direto, critério material, à luz do disposto no 24.º, n.º 1, alínea b), 

n.º 2, n.º 3 e n.º 7, todos do Código dos Contratos Públicos (CCP), com 

convite às três entidades referidas no convite à apresentação de proposta, 

decorre do facto de no procedimento do tipo concurso público, com 

publicitação no JOUE, desenvolvido sob o n.º de processo 47497/DCA/2018, 

que tinha como objeto a celebração de contratos para aquisição de energia 

elétrica nos regimes MT (Média Tensão), BTE (Baixa Tensão Especial) e 

BTN (Baixa Tensão Normal), por lotes, pelo Município de Loures, pelos 



 

 
 
 

                                                                                                                                            
61/118 

 
 
                                                                                                                                                                            25ª Reunião Ordinária  

 
 
 

Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de 

Loures e Odivelas (SIMAR), pela Gesloures – Gestão de Equipamentos 

Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e pela Loures Parque – Empresa Municipal 

de Estacionamento, E.M., Unipessoal, Ldª todas as propostas que foram 

apresentadas têm proposta de exclusão, por parte do júri, no Relatório Final, 

exclusão essa com base na apresentação de preços que, em todos os 

casos, ultrapassam o preço base fixado no respetivo lote; -------------------------  

C. À data da sujeição das peças deste procedimento à Câmara Municipal para 

deliberação sobre as mesmas, também será presente proposta à Câmara 

para deliberação prévia de aprovação do referido Relatório Final, com 

proposta de exclusão de todas as propostas apresentadas, bem como para 

deliberação de decisão de não adjudicação, extinção do procedimento e 

determinação da revogação da decisão de contratar;--------------------------------  

D. Se encontra iminente a sujeição à Câmara Municipal proposta tendente à 

aprovação das peças do procedimento do tipo concurso público, com 

publicitação no JOUE, em agrupamento do Município de Loures, com 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 com vista à celebração de contratos 

de aquisição de energia elétrica para todas as entidades adjudicantes 

referidas, contratos esses que decorrerão do LOTE 1 – Energia no regime 

MT (Média Tensão), do LOTE 2 – Energia no regime BTE (Baixa Tensão 

Especial) e do LOTE 3 – Energia no regime BTN (Baixa Tensão Normal) e 

para um período de três anos;  -------------------------------------------------------------  

E. As condições/regras que integram as peças do procedimento aquisitivo em 

causa nesta proposta, o ajuste direto, critério material, decorrem da 

informação referida no considerando A que antecede, bem como do teor da 

Ata relativa à reunião realizada em 04 de outubro de 2018 para apreciação 

da matéria respeitante ao objeto contratual (Ata essa que se anexa a esta 

proposta); -----------------------------------------------------------------------------------------  

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 
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benefício económico que pode ser obtido pelas entidades adjudicatárias com 

a execução dos contratos a celebrar, bem como nos termos que decorrem 

das vicissitudes do concurso público anterior do qual resulta a exclusão de 

todas as propostas, se mostra adequado adotar o procedimento aquisitivo do 

tipo ajuste direto, critério material, com convite às entidades Endesa Energia 

S.A. – Sucursal Portugal, para o Lote 1 (MT), Lote 2 (BTE) e Lote 3 (BTN), à 

entidade HEN – Serviços Energéticos, Lda., para o Lote 1 (MT), Lote 2 

(BTE) e Lote 3 (BTN) e à entidade EDP Comercial – Comercialização de 

Energia, S.A., para o Lote 1 (MT), Lote 2 (BTE) e Lote 3 (BTN), tudo em 

conformidade, designadamente, com o previsto nos artigos 16.º, n.º 1, alínea 

a) e n.º 2 alínea e), 17.º, 18.º, 24.º, n.º 1, alínea b), n.º 2, n.º 3 e n.º 7, todos 

do Código dos Contratos Públicos (CCP);  ----------------------------------------------  

G. 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, é a Câmara Municipal à luz do disposto, 

designadamente, na alínea f), n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 

de junho, (repristinado pela Resolução da Assembleia da República n.º 

86/2011, de 11 de abril), e nos artigos 16.º, n.º 1, alínea a) e n.º 2 alínea e), 

17.º, 18.º, 24.º, n.º 1, alínea b), n.º 2, n.º 3 e n.º 7, 36.º, 67.º e 290.º-A, uma 

vez que se estima que, tendo em conta os consumos previstos e os preços 

do mercado, com a execução de todas as prestações que constituem o 

objeto dos contratos, a despesa contratual global (artigo 97.º do CCP) a 

pagar pelo Município de Loures para os possíveis 3 meses de vigência 

contratual, apenas para a parte sujeita à concorrência, isto é, preços de 

energia, possa ser na ordem de 479.816,94€  (quatrocentos e setenta e 

nove mil oitocentos e dezasseis euros e noventa e quatro cêntimos), 

resultante da soma de €10.146,94 (dez mil cento e quarenta e seis euros e 

noventa e quatro cêntimos) referente ao tarifário MT (Média Tensão – Lote 

1), com 97.845,16€ (noventa e sete mil oitocentos e quarenta e cinco euros 

e dezasseis cêntimos) referente ao tarifário BTE (Baixa Tensão Especial – 

Lote 2), com 371.824,85€ (trezentos e setenta e um mil oitocentos e vinte e 
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quatro euros e oitenta e cinco cêntimos) referente ao tarifário BTN (Baixa 

Tensão Normal – Lote 3), todas as quantias indicadas sem consideração das 

parcelas de preço relativas a Componentes de Acesso às Redes, definidas 

legalmente e consequentemente não sujeitas a concurso, sem consideração 

de outras parcelas de preço tarifadas nos termos da legislação e 

regulamentação aplicáveis, e consequentemente não sujeitas a concurso, 

nomeadamente, a Energia reativa consumida, a Energia reativa fornecida e 

sem consideração de outras taxas legalmente obrigatórias, sem 

consideração do imposto especial de consumo de eletricidade, sem 

consideração da contribuição audiovisual e sem consideração do IVA; --------  

H. O preço contratual estimado da parte sujeita à concorrência para 

fornecimento de energia, acrescido das componentes de preço pré-

estabelecido, legal ou regulamentarmente e não sujeito à concorrência, bem 

como acrescido das taxas e imposto respetivos, traduz-se numa despesa 

estimada suportar para o Lote 1 no montante de 24.429,82€ (vinte e quatro 

mil quatrocentos e vinte e nove euros e oitenta e dois cêntimos), para o Lote 

2 no montante de 276.499,71€ (duzentos e setenta e seis mil quatrocentos e 

noventa e nove euros e setenta e um cêntimos) e para o Lote 3 no montante 

de 902.495,61€ (novecentos e dois mil quatrocentos e noventa e cinco euros 

e sessenta e um cêntimos) daí resultando uma despesa global estimada 

para o Município de Loures no montante de 1.203.425,14€ (um milhão 

duzentos e três mil quatrocentos e vinte e cinco euros e catorze cêntimos); --  

I.  Cada um dos lotes sujeitos a concurso tem estabelecido o respetivo preço 

base no Caderno de Encargos para o período global de 3 meses. Assim, o 

preço base respeitante à aquisição de energia elétrica para cada um dos 

lotes sujeitos a concurso, na parte sujeita à concorrência, é o seguinte:  ------  

- Lote 1 - Energia no regime MT (Média Tensão) - Preço base = 10.146,94€ 

(dez mil cento e quarenta e seis euros e noventa e quatro cêntimos); --------------  

- Lote 2 - Energia no regime BTE (Baixa Tensão Especial) - Preço base = 

97.845,16€ (noventa e sete mil oitocentos e quarenta e cinco euros e dezasseis 

cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Lote 3 - Energia no regime BTN (Baixa Tensão Normal) -  Preço base = 

371.824,85€ (trezentos e setenta e um mil oitocentos e vinte e quatro euros e 

oitenta e cinco cêntimos);  -----------------------------------------------------------------------  

J.  Os contratos que decorrerão do procedimento aquisitivo terão o período de 

vigência que se mostra estabelecido na cláusula 3.ª do Caderno de Encargos, 

isto é, um período de vigência de 3 (três) meses, com renovação por períodos 

mensais, tendo os contratos o seu termo no último dia do mês em que forem 

outorgados e assinados os contratos decorrentes do concurso público, com 

publicitação no JOUE, a ser lançado sob a forma de agrupamento de entidades 

adjudicantes que integrará 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, Ld.ª tal como ocorreu no procedimento do tipo concurso 

público, com publicitação no JOUE, desenvolvido sob o n.º de processo 

47497/DCA/2018, com exclusão de todas as propostas e decisão de não 

adjudicação dos órgãos competentes para contratar em todos os lotes, factos 

esses que estão na base do fundamento da utilização do procedimento do tipo 

ajuste direto, critério material, ora proposto, sendo que as peças do concurso 

público a lançar ainda carecem de ser sujeitas a deliberação da Câmara 

Municipal de Loures e dos órgãos competentes para contratar  das demais 

entidades adjudicantes que irão integrar tal agrupamento;-----------------------------  

K.  A respetiva despesa está prevista e ocorrerá pela rubrica 010201 02020103 

2016 A 117, produzindo-se efeitos financeiros apenas a partir do dia 1 de 

janeiro de 2019. ------------------------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto designadamente, na 

alínea f), n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, (repristinado 

pela Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de abril), e nos 

artigos 16.º, n.º 1, alínea a) e n.º 2 alínea e), 17.º, 18.º, 24.º, n.º 1, alínea b), n.º 

2, n.º 3 e n.º 7, 36.º, 67.º e 290.º-A, todos do Código dos Contratos Públicos, 
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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: ---------------------------  

-  Os documentos juntos sob o título “Proposta de autorização para início e tipo 

de procedimento, aprovação do júri e designação do gestor do contrato” e as 

peças do procedimento de formação do contrato, o Convite e o Caderno de 

Encargos, que se anexam, procedimento esse que ocorrerá sob a forma de 

ajuste direto, critério material, com vista à celebração de contratos para a 

aquisição de energia elétrica no regime MT (Média Tensão) – Lote 1, no 

regime BTE (Baixa Tensão Especial) – Lote 2 e no regime BTN (Baixa 

Tensão Normal) – Lote 3, para os diversos pontos de consumo na 

titularidade do Município de Loures, procedimento que se identifica como 

Processo n.º 48607/DCA/2018. (…)”------------------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DAS SENHORAS VEREADORAS E DO SENHOR 

VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA E DA SENHORA VEREADORA E 

DOS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA --------  

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

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

 PONTO DOZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 482/2018- SUBSCRITA 

PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ALTERAÇÃO DO PREÇO 

DE VENDA AO PÚBLICO DOS VINHOS DO PRODUTOR QUINTA DA MURTA 

NA LOJA DO MUSEU DO VINHO E DA VINHA EM BUCELAS ----------------------  

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

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

A. Ao Município de Loures incumbem, entre outras, atribuições no domínio da 

Cultura, nomeadamente no que concerne à promoção de produtos locais; ---  

B. Como forma de apoio à divulgação e comercialização de bens, os 

produtores de Bucelas propuseram ao Município a venda de vinhos e 

produtos locais, na loja do Museu do Vinho e da Vinha-Bucelas, em regime 

de consignação; --------------------------------------------------------------------------------  
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C. No nº 7 do artigo 31º do regulamento interno da Rede de Museus de Loures, 

é admitida a venda de produtos em regime de consignação, sendo aplicável 

a percentagem de 20% sobre o preço de custo;  --------------------------------------  

D. Foi aprovada a deliberação nº 473/2014, na 25ª reunião ordinária do 

executivo municipal de 29/10/2014, na qual se fixou os preços a praticar 

para venda de vinhos e produtos dos vários produtores locais, em regime de 

consignação, na loja do Museu do Vinho e da Vinha; --------------------------------  

E. O produtor local Quinta da Murta (Coteaux da Murta – Bucelas Sociedade 

Unipessoal, Lda.) vem por documento registado sob o webdoc nº 

E/80710/2018 requerer a alteração de alguns dos valores fixados na 

deliberação supraindicada. ------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao abrigo do n.º 7 do artigo 31.º do 

regulamento interno da Rede de Museus de Loures, em conjugação com a al. 

u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 

com o previsto no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a 

aprovação da alteração do preço de venda ao público, dos vinhos do produtor 

Quinta da Murta (Coteaux da Murta – Bucelas Sociedade Unipessoal, Lda.), 

nos termos do documento registado sob o webdoc nº E/80710/2018. (…)” -------  

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

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

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

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

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

 PONTO TREZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 483/2018- SUBSCRITA 

PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O PREÇO DE VENDA AO 

PÚBLICO, NAS LOJAS DA REDE DE MUSEUS DE LOURES, DE RÉPLICAS 

DE UMA LUCERNA DA ÉPOCA ROMANA ------------------------------------------------  

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

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

A. No âmbito da aquisição de réplicas de materiais arqueológicos para efeitos 

de realização de atividades pedagógicas no Museu Municipal de Loures e 

nos termos do documento com o registo webdoc nº E/92039/2018, é 
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proposta a venda ao público, nas lojas dos Museus Municipais de Loures, de 

réplicas de uma Lucerna da época romana recolhida no Sítio Romano das 

Almoinhas; ---------------------------------------------------------------------------------------  

B. A diversidade de produtos constitui fator de valorização da oferta disponível 

nas lojas da Rede de Museus Municipais de Loures e releva enquanto 

testemunho da respetiva história expositiva. -------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao abrigo do nº 1 do artigo 21º da 

Lei nº 73/2013, de 3 de setembro em conjugação com a alínea e) do nº 1 do 

artigo 33º do anexo I, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar o preço de venda ao público nas lojas da Rede Municipal de 

Museus de Loures, de réplicas de uma Lucerna da época romana, pelo valor 

de 10,95€ (dez euros e noventa e cinco cêntimos), IVA incluído à taxa legal em 

vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO CATORZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 484/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE PARA APROVAR: - O ACORDO 

DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E A 

EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE, SA; - AS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

DA 13ª EDIÇÃO DO PRÉMIO LITERÁRIO MARIA AMÁLIA VAZ DE 

CARVALHO, PROSA DE FICÇÃO - BIÉNIO 2018/2019 --------------------------------  

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

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

A. A promoção e o apoio a atividades de natureza cultural, são competências 

das autarquias na prossecução dos interesses próprios das respetivas 

populações; --------------------------------------------------------------------------------------  

B. O Prémio Literário Maria Amália Vaz de Carvalho visa, nas quatro 

modalidades que atualmente promove (Poesia, Prosa de Ficção, Jovens 

Talentos – Poesia, Jovens Talentos – Prosa de Ficção), incentivar a 
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produção literária em Língua Portuguesa, premiando obras inéditas de 

autores portugueses; --------------------------------------------------------------------------  

C. Este Prémio pretende homenagear a memória da escritora e ativista 

feminina que, ao longo da sua vida, contribuiu para a dinamização cultural 

do Município; ------------------------------------------------------------------------------------  

D. A consolidação nacional deste prémio, instituído desde 1993, é notória quer 

no número de trabalhos a concurso, quer no mercado livreiro nacional; -------  

E. A EGEO Tecnologia e Ambiente S.A, empresa de referência no mercado da 

gestão global de resíduos, com sede no concelho de Loures e o Município 

de Loures estabeleceram um acordo de colaboração, no âmbito da 

realização do 12º Prémio Literário Maria Amália Vaz de Carvalho – 

2017/2018; ---------------------------------------------------------------------------------------  

F. Por forma a dar continuidade a essa parceria, pretendem formalizar uma 

nova colaboração que contemple a 13ª edição do Prémio Literário Maria 

Amália Vaz de Carvalho para os biénios de 2018/2019 e 2019/2020, na 

modalidade de Prosa de Ficção e Jovens Talentos - Prosa de Ficção, 

respetivamente. ---------------------------------------------------------------------------------  

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: ---------------------------------------------------------------------------------------  

1. O acordo de colaboração entre a EGEO Tecnologia e Ambiente S.A e 

Município de Loures, em anexo, no âmbito da sua parceria, na realização do 

13º Prémio Literário Maria Amália Vaz de Carvalho, nos termos da 

informação técnica registada sob o webdoc nº E/66844/2018; --------------------  

2. As Normas de Participação na 13ª edição do Prémio Literário Maria Amália 

Vaz de Carvalho/ Prosa de Ficção – biénio 2018/2019. (…)” ----------------------  

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

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

--------------------------------------“Município de Loures ---------------------------------------  

-------------------------------ACORDO DE COLABORAÇÃO --------------------------------  

---------------------ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR  ---------------------  

---------------------ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E A EGEO ---------------------  
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Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  

I. A promoção e o apoio a atividades de interesse municipal são uma das 

competências das autarquias na prossecução dos interesses próprios, comuns 

e específicos das respetivas populações. ---------------------------------------------------  

II. As autarquias desempenham um papel fundamental no desenvolvimento e 

incremento da cultura e, de forma a atingir os seus objetivos, necessitam de 

conjugar esforços com várias entidades públicas e privadas. -------------------------  

III.O Prémio Literário Maria Amália Vaz de Carvalho tem como finalidade 

incentivar a produção literária em Língua Portuguesa, premiando obras inéditas 

de autores de nacionalidade portuguesa ou naturalizados. ----------------------------  

IV. Este Prémio pretende homenagear a memória da escritora e ativista que, ao 

longo da sua vida contribuiu para a dinamização cultural do concelho. No 

Palácio de Pintéus, onde viveu, foi lida publicamente a sua primeira obra, Uma 

Primavera de Mulher, publicada em 1867. --------------------------------------------------  

V. Existe um interesse recíproco na definição dos termos de cooperação entre 

as duas partes, por meio da celebração de um acordo de colaboração que vise 

a realização do Prémio Literário Maria Amália Vaz de Carvalho, nas suas várias 

vertentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O Município de Loures, Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501 294 996, 

com sede na Praça da Liberdade, 2675-501, Loures, através do seu órgão 

executivo, Câmara Municipal da Loures, representada pelo seu Presidente, Dr. 

Bernardino Soares, adiante designado por Primeiro Outorgante; --------------------  

E a EGEO – Tecnologia e Ambiente, SA, com o NIF - 500512884, com sede na 

Rua Miguel Bombarda, nº 71, 2685-083 Sacavém e neste ato representado 

pelo Dr. Pedro Miguel Madeira Vendas, na qualidade de Administrador, adiante 

designado por Segundo Outorgante;  --------------------------------------------------------  

Celebram o presente acordo, nos termos exarados nas cláusulas seguintes:  ---  

---------------------------------------------Cláusula 1ª ---------------------------------------------  

-----------------------------------------------(Objeto) ------------------------------------------------  

O presente acordo de colaboração tem por objeto a cooperação entre os dois 

outorgantes no âmbito da realização da 13ª edição do Prémio Literário Maria 

Amália Vaz de Carvalho, no biénio de 2018/2019, na modalidade “Prosa de 
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Ficção” e no biénio de 2019/2020, na modalidade “Jovens Talentos - Prosa de 

Ficção”.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------Cláusula 2ª ----------------------------------------------  

---------------------------(Obrigações do Primeiro Outorgante) -----------------------------  

O primeiro outorgante compromete-se a: ---------------------------------------------------  

1. Divulgar o apoio concedido pelo segundo outorgante mediante menção 

expressa nos suportes gráficos de promoção ou divulgação do evento, bem 

como, em toda a informação difundida nos diversos meios de comunicação;  

2. Garantir, para a realização da 13ª edição do Prémio Literário Maria Amália 

Vaz de Carvalho, nas duas modalidades indicadas na cláusula 1: ---------------  

a) A elaboração das Normas de Participação do Prémio Literário, bem como 

preparação do processo de aprovação em reunião de Câmara; --------------  

b) A receção dos trabalhos; -----------------------------------------------------------------  

c)   Os contactos para a constituição do Júri; ------------------------------------------  

d) A reunião de avaliação dos trabalhos; ------------------------------------------------  

e) O pagamento aos elementos do Júri; -------------------------------------------------  

f)    A redação e publicação de anúncio no Jornal de Letras. ---------------------  

3. Organizar as sessões de entrega dos prémios; ----------------------------------------  

4. Organizar uma visita animada ao Museu Municipal de Loures para os 

colaboradores da EGEO, em data a acordar por ambos os outorgantes; ------  

5. Promover uma sessão dos Sábados em Cheio destinada aos filhos dos 

colaboradores da EGEO, em data a acordar por ambos os outorgantes; ------  

------------------------------------------Cláusula 3ª ------------------------------------------------  

-------------------------(Obrigações do Segundo Outorgante) ------------------------------  

O segundo outorgante compromete-se a: ---------------------------------------------------  

1. Apoiar o Município de Loures na concretização do evento; ------------------------  

2. Atribuir a totalidade dos prémios aos vencedores da 13ª edição do Prémio 

Literário Maria Amália Vaz de Carvalho, modalidade “Prosa de Ficção” em 

2018/2019, no valor de 3.000€ (três mil euros) e na modalidade “Jovens 

Talentos – Prosa de Ficção, em 2019/2020, no valor de 1.000€ (mil euros). --  

--------------------------------------------Cláusula 4ª ----------------------------------------------  

-------------------------(Interpretação e integração de lacunas) ----------------------------  
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Quaisquer dúvidas resultantes da interpretação e execução do presente acordo 

de colaboração, bem como a integração de lacunas, serão resolvidas por 

acordo entre os outorgantes --------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------Cláusula 5ª -----------------------------------------------  

----------------------------(Incumprimento das obrigações) ----------------------------------  

 O incumprimento das obrigações previstas, pelas partes, confere à parte não 

faltosa a possibilidade de resolver o presente acordo de colaboração, mediante 

mera comunicação escrita; ----------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------Cláusula 6ª ------------------------------------------------  

------------------------------------------ (Vigência) -------------------------------------------------  

O presente acordo entra em vigor na data da sua assinatura sendo válido até à 

concretização dos objetivos nele definidos. ------------------------------------------------  

------------------------------------------Cláusula 7ª ------------------------------------------------  

--------------------------------------------(Foro) -----------------------------------------------------  

É competente para resolver os litígios emergentes deste acordo de 

colaboração o Foro da comarca de Loures. ------------------------------------------------  

O presente acordo de colaboração 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 seguintes 

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

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

A VEREADORA, SRª. SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, apenas para dar 

nota que não nos foi distribuído o cabimento desta Proposta. ------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, neste caso não há 

cabimento porque a única questão financeira que está em causa, é o prémio 

que é assegurado pela EGEO. Portanto, não há lugar a cabimento neste 

processo em relação ao prémio. ---------------------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

 PONTO QUINZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 485/2018- SUBSCRITA 

PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A ISENÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DA TOTALIDADE DOS LUGARES DE ESTACIONAMENTO 

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

(PROCº. Nº 64.227/LA/E/OR - DURPOL - CONSTRUÇÕES, SA) -------------------  

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

“Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------  

A. O teor da informação dos serviços municipais a fls. 165, 165 a) e 166, e o 

despacho do Sr. Diretor do DPGU, a fl. 167; -------------------------------------------  

B. Que a alteração de uso armazenal para oficinal se refere a uma construção 

pré-existente, sem acarretar qualquer alteração volumétrica, e limitando-se a 

alterações interiores pouco relevantes; --------------------------------------------------  

C. Que o edifício, e o espaço interior disponível na fração objeto de alteração 

de uso, não comporta a dotação específica de parqueamento decorrente da 

aplicação do anexo IV do regulamento do PDM, embora, por força da 

atividade visada, compreenda sempre viaturas estacionadas em reparação; -   

D. Que o acréscimo de lugares de parqueamento, calculado nos termos do 

anexo IV do regulamento do PDM em vigor, respeita ao uso de serviços, 

onde se insere o uso de oficina auto, apesar da sua especificidade; ------------  

E. Que o novo uso pretendido revela uma mais-valia quanto aos postos de 

trabalho proporcionados; ---------------------------------------------------------------------  

F. A impossibilidade de considerar mais sete lugares públicos de 

parqueamento, atendendo a que a edificação se situa em malha urbana 

estabilizada; --------------------------------------------------------------------------------------  

G. O parecer favorável da União das freguesias de Sacavém e Prior Velho, a 

folhas 93;   ----------------------------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, relativamente ao processo 64.227/LA/E/OR, 

em nome de Durpol - Construções SA, que se refere à legalização de 
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armazém, sita na Rua Ary dos Santos, n.º 14 e 14 A, na Quinta do Figo 

Maduro, na União de freguesias de Sacavém e Prior Velho, ao abrigo da 

exceção prevista nos termos do nº 3 do artigo 150º do Regulamento do PDM, 

conjugado com n.º 1 e 6 do artigo 33º do RMEU, aprovar: -----------------------------  

A isenção do cumprimento da totalidade dos lugares de estacionamento 

exigíveis por via do PDM, designadamente 23 (vinte e três) lugares de 

estacionamento privativo e 7 (sete) lugares de estacionamento público. (…)” ---  

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, julgo que é de referir 

uma pequena questão. É que alterando o uso, se o deficit de estacionamento já 

é elevado, vamos criar um deficit de trinta lugares acima. Compreendemos o 

uso e compreendemos a temática, mas para que fique registado, e bem 

sabemos que, dificilmente, vai ser difícil incluir os lugares remanescentes, que, 

de facto, aquele uso, pode criar ali um problema de maior pressão de veículos 

na via pública, bem como a falta de estacionamento para os mesmos. ------------  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Aceito como verdade o reparo que o 

senhor Vereador Nuno Dias fez. Efetivamente, esta é uma zona sensível do 

nosso território, mas que, do ponto de vista do estacionamento, estamos a 

avaliar as melhores soluções, não só deste espaço, mas de toda a envolvente, 

também. No entanto, reconheço que, claramente, esta Proposta tem a 

sensibilidade de aumentar um problema que já decorre pela natureza do 

espaço envolvente, mas reconhecemos que há mais valias concretas, 

considerando os postos de trabalho que estamos a criar e a mais valia do uso 

em concreto.-----------------------------------------------------------------------------------------  

Dar nota, também, que esta questão está a ser avaliada pelos serviços, 

visando a criação de uma solução ao nível do estacionamento, nesta zona do 

Figo Maduro e do Prior Velho. ------------------------------------------------------------------  
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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 ---------------------------------  

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

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

 PONTO DEZASSEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 486/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A 

ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DA TOTALIDADE DOS LUGARES DE 

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

(PROCº. Nº 64.853/LA/E/OR - CABEÇA DE CASAL DE HERANÇA ROSA 

ALICE DE OLIVEIRA) ----------------------------------------------------------------------------  

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

“Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------  

A. O teor da informação dos serviços municipais a fls. 199, e o despacho do Sr. 

Diretor do DPGU, a fl. 200; ------------------------------------------------------------------  

B. Que a intervenção se reporta à legalização de situações operadas no local, 

embora não licenciadas à data, nomeadamente a criação de mais um fogo 

habitacional ao nível da cave;  --------------------------------------------------------------  

C. Que o edifício em questão, não reúne condições físicas de albergar a 

dotação de parqueamento deduzida do acréscimo do fogo em cave face ao 

licenciado inicialmente, e o espaço público envolvente se encontra 

consolidado, na dotação de parqueamento; --------------------------------------------  

D. O parecer favorável da Junta da União das freguesias de Camarate, Unhos 

e Apelação, a fl. 136;   ------------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, relativamente ao processo 64.853/LA/E/OR, 

em nome de Cabeça de Casal de Herança Rosa Alice de Oliveira, que se 

refere ao licenciamento de mais um fogo habitacional, sito na Rua Teodora 

Maria de Oliveira, nº 19, na Qtª. S. Lourenço, em Camarate, na União de 

freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, ao abrigo da exceção prevista nos 

termos do nº 3 do artigo 150º do Regulamento do PDM, conjugado com o artigo 

33º do RMEU, aprovar: ---------------------------------------------------------------------------  
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A isenção do cumprimento da totalidade dos lugares de estacionamento 

exigíveis por via do PDM, face à alteração com mais um fogo habitacional, 

correspondente a 1,5 (um e meio) lugar de estacionamento. (…)” -------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DA SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ---------------------------------  

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

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

 PONTO DEZASSETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 487/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A 

ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DA TOTALIDADE DOS LUGARES DE 

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

(PROCº. Nº 64.682/LA/E/OR - JOSÉ MANUEL CASTRO E SILVA) ----------------  

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

 “Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------  

A. O teor da informação dos serviços municipais a fl. 134, e o despacho do Sr. 

Diretor do DPGU, a fl. 193; ------------------------------------------------------------------  

B. Que a dotação de lugares de estacionamento em questão se reporta a 

operação urbanística de licenciamento de alteração com ampliação, para 

uso habitacional, em edificado anterior a 1951; ----------------------------------------  

C. Que, a construção preconizada se insere no núcleo antigo de Sacavém, 

onde, quer as tipologias do edificado, quer a morfologia do suporte urbano 

não permite acolher os lugares de parqueamento em questão; -------------------  

D. Que a intervenção preconizada, apesar de não servir a ampliação da 

dotação de parqueamento automóvel, assume papel positivo relevante, na 

medida em que contribui para a inversão da degradação do tecido 

construído do núcleo antigo de Sacavém e, pela introdução de logradouros, 

proporciona melhores condições ambientais do interior do quarteirão a que 

respeita a intervenção; ------------------------------------------------------------------------  

E. O parecer favorável da União de freguesias de Sacavém e Prior Velho a fl. 

121;   -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal delibere, relativamente ao processo 64.682/LA/E/OR, 

em nome de José Manuel Castro e Silva, que se refere ao licenciamento de 

alteração com ampliação, para uso habitacional, em edificado anterior a 1951, 

sito na Rua Manuel Silva, nº 36/38/40, em Sacavém, na União de freguesias de 

Sacavém e Prior Velho, ao abrigo da exceção prevista nos termos do nº 3 do 

artigo 150º do Regulamento do PDM, conjugado com o artigo 33º do RMEU, 

aprovar: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

A isenção do cumprimento da totalidade dos lugares de estacionamento 

exigíveis por via do PDM, designadamente 4 (quatro) lugares de 

estacionamento. (…)” -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DA SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ---------------------------------  

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

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

 PONTO DEZOITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 488/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A 

ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DA TOTALIDADE DOS LUGARES DE 

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

(PROCº. Nº 65.282/LA/E/OR - MARIA ODETE PORTELA MARTINS 

PATRÍCIO) -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

“Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------  

A. O teor da informação dos serviços municipais a fls. 63 e 64, e o despacho do 

Sr. Diretor do DPGU, a fl. 64; ---------------------------------------------------------------  

B. Que a dotação de lugares de estacionamento em questão se reporta à 

alteração do uso licenciado de duas frações, inicialmente vocacionadas a 

armazéns, para comércio/serviços, sem realização de obras;  --------------------    

C. Que se considera positiva a regularização do uso pretendido, embora não 

seja possível dotar o edifício dos lugares de parqueamento inerentes à 

alteração do uso em questão, nem é possível ampliar a dotação de 

parqueamento do espaço público consolidado da envolvente; --------------------  
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D. O parecer favorável da União das freguesias de Moscavide e Portela a 

folhas 62; -----------------------------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, relativamente ao processo 65.282/LA/E/OR, 

em nome de Maria Odete Portela Martins Patrício, que se refere ao 

licenciamento de alteração de uso licenciado de duas frações, sitas no nº 21 A 

e 21 B da Rua Dr. João Gomes Patacão, em Moscavide, na União de 

freguesias de Moscavide e Portela, ao abrigo da exceção prevista nos termos 

do nº 3 do artigo 150º do Regulamento do PDM, conjugado com o artigo 33º do 

RMEU, aprovar: ------------------------------------------------------------------------------------  

A isenção do cumprimento da totalidade dos lugares de estacionamento 

exigíveis por via do PDM, face à alteração do uso licenciado armazenal para 

comércio ou serviços, designadamente 2 (dois) lugares de estacionamento, um 

privado e um público. (…)” ----------------------------------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DA SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ---------------------------------  

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

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

 PONTO DEZANOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 489/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO ALVARÁ DE LICENÇA DE 

LOTEAMENTO Nº. 1/2008 ----------------------------------------------------------------------  

(PROCº. Nº. 44.438/LA/L/PE OVERBRICK - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, SA) --  

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

“Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------  

A. O teor da informação dos serviços municipais a fls. 2578 a 2580, e o 

despacho do Sr. Diretor do DPGU, a fl. 2581; ------------------------------------------  

B. Que a área abrangida pelo loteamento da Quinta do Ferral e Salgados, em 

Santa Iria de Azóia, com alvará 01/2008, decorridos 10 anos de vigência 

deste, não revela qualquer indício de obras de urbanização nem vestígios 

das infraestruturas preconizadas; ----------------------------------------------------------  
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C. Que a partir de março de 2016, quando se verificou que mais uma vez a 

promessa de arranque das obras de urbanização não tinha tido 

consequência, se desenvolveram sucessivos contactos com a empresa 

titular do processo, com vista à construção de uma alternativa capaz de 

viabilizar financeiramente a operação; ---------------------------------------------------  

D. Que, apesar do interesse estratégico em cativar espaço para a criação de 

interface modal rodoferroviário no atual apeadeiro de Santa Iria de Azóia, o 

que poderia ser facultado no âmbito do loteamento em questão, não é 

possível protelar mais a vigência do alvará por falta de fundamentos 

objetivos; ------------------------------------------------------------------------------------------  

E. Que a caducidade do alvará de loteamento não prejudica a capacidade de 

edificação e salvaguarda dos espaços destinados a interface modal, 

equipamentos e espaços verdes, que continua a ser proporcionada pelo 

PDM em vigor a uma próxima operação urbanística que venha a ser 

instruída; ------------------------------------------------------------------------------------------  

F. O resultado da audiência prévia da titular, nos termos do nº5 do artigo 71º do 

RJUE, sobre a intenção de declaração da caducidade do alvará de 

loteamento, agora proposta, que não contraria os factos objetivos que a 

fundamentam, mas, tão só, invoca a intenção de encontrar uma solução de 

financiamento para a operação urbanística em questão, envolvendo 

terceiros, o que já vem sendo prometido desde o início de 2017;  ---------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, relativamente ao processo 44.438/LA/L/PE, 

em nome de Overbrick – Promoção Imobiliária, SA, que se refere ao 

licenciamento de loteamento, sito na Quinta do Ferral e Salgados, em Santa 

Iria de Azóia, na União de freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 

Talha e Bobadela, ao abrigo do n.º 5 do artigo 71º do RJUE estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 Dez, na redação dada pelo D. L. n.º 136/2014, de 

9 de set., nos termos do das alíneas b) e c) do n.º 3 do art.º 71º do RJUE, 

aprovar: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

A declaração da caducidade do alvará de loteamento 1/2008, da Quinta do 

Ferral e Salgados, em nome de Overbrick – Promoção Imobiliária, S.A., e 
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desencadeamento dos atos consequentes nos termos das informações dos 

serviços. (…)” ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, da análise que 

fizemos ao documento, verificamos que o interessado, a certa altura, afirma 

que, em setembro de dois mil e dezoito, estaria concluído o processo interno 

de restruturação e que estaria disponível para dar inicio e para cumprir o 

devido alvará, e incluir o loteamento. ---------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, como não temos mais nenhuma informação posterior a 

setembro, no sentido de os interessados terem sido questionados, sobre se 

estão ou não em condições para o fazer, pedíamos o adiamento do ponto, para 

que o Município faça esse contacto, para todos termos a certeza que os 

interessados não têm possibilidades de recomeçar o seu loteamento, as 

infraestruturas, etc.. -------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Vereador, dizer que, 

efetivamente, o requerente entregou ontem um requerimento à Câmara, dando 

nota que continua empenhado e motivado para levar este investimento por 

diante. De facto, esta tem sido a prática do requerente, desde a data que o 

prazo da prorrogação do alvará finalizou, ou seja, desde vinte e seis de janeiro 

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

Apesar de reconhecermos as suas dificuldades, como reconhecemos a de 

qualquer munícipe do concelho, para cumprir os seus objetivos, quer do 

licenciamento da sua casa e do pagamento da respetiva taxa, mas, também, 

de outros investidores de maior monta, trazemos o processo, hoje, à Câmara, 

porque pensamos que estão gorados todos os prazos e as possibilidades que 

temos vindo a trabalhar com o requerente, para a formalização do 

investimento. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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Quero dizer também, que, naturalmente, este processo, tem em si, um 

potencial de interesse, considerando o terminal ferroviário ali existente. Por 

isso, fomos, de alguma forma, trabalhando, na perspetiva, e associado ao 

trabalho de mobilidade e transportes que estamos a fazer, para criar os 

próprios rebatimentos e as carreiras que a malha oriental tem naquele nó 

ferroviário e de interligação com os transportes públicos rodoviários, fomos 

sempre acompanhando de forma muito empenhada este trabalho. -----------------  

Dizer-vos, também, que continuam as análises estratégicas para as 

possibilidades de financiamento da área e não há nada de relevante que nos 

leve a crer que, a curto/médio prazo, possam reativar este processo e nada 

mais há a fazer, do que submeter à deliberação da Câmara, a caducidade do 

alvará de licença de loteamento, sendo que não há prejuízo, naturalmente, 

para estes investidores. --------------------------------------------------------------------------  

A capacidade de edificação está consagrada no Plano Diretor Municipal, e 

assim que o requerente tenha todos os requisitos preparados, pode tornar a 

dar entrada do novo pedido de alvará. -------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, agradeço os 

esclarecimentos prestados pelo senhor Vereador Tiago Matias. No entanto, os 

mesmos, ainda nos vêm dar mais razão. Ou seja, que devemos de dar atenção 

e ouvir, novamente, os interessados. Até porque, segundo julgo saber, a 

empresa em concreto foi adquirida por um fundo, nas últimas semanas. 

Portanto, provavelmente, só agora é que as pessoas estarão em condições de 

poder tratar do assunto.  -------------------------------------------------------------------------  

É evidente que os prazos estão ultrapassados. Não estamos aqui a pôr em 

causa a questão da legalidade nem dos prazos. Nada disso. Estamos é a falar 

num investimento, para mais de oitocentos fogos e a criação de um “interface” 

“intermodal”, que vai beneficiar, e muito, a população de Santa Iria de Azóia. ---  

Portanto, voltava a solicitar ao senhor Presidente que tivesse atenção, porque 

não estamos a falar de um prédio qualquer com dez fogos. Estamos a falar de 

um loteamento com mais de oitocentos fogos, com a previsão de um 

investimento, no total com o “interface”, muito superior a trinta ou quarenta 

milhões de euros. ----------------------------------------------------------------------------------  
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Portanto, não estamos aqui a falar de pouca coisa. E como não estamos aqui a 

falar de pouca coisa e, como é evidente, o PDM não muda amanhã, as áreas 

continuam com a mesma disponibilidade de funções para urbanizar. Ninguém 

põe isso em causa. E se a empresa tiver que pedir um novo alvará, terá que 

pagar as devidas licenças. ----------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, uma vez que estamos a falar da previsão de uma 

urbanização muito grande, com a possibilidade de novos empregos, de 

benefícios para a população, benefício para a requalificação do próprio espaço 

na zona ribeirinha de Santa Iria de Azóia, solicitava-lhe, mais uma vez, que 

adiasse esta proposta para a próxima reunião.  -------------------------------------------  

Senhor Presidente, se até existe um requerimento da empresa, e ainda bem 

que existe, a demostrar a vontade de seguir com o projeto para a frente, mais 

um motivo para se ouvir, novamente, a empresa e, daqui a quinze dias, 

decidiríamos todos, com base nesse contacto. E, assim, todos votaríamos este 

ponto, de uma forma mais consciente e com conhecimento de toda a matéria. 

Senhor Presidente, solicitava, ainda, se possível, que nos disponibilizasse o 

referido requerimento. ----------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, relativamente a esta 

matéria, gostaria de reforçar aquilo que o senhor Vereador Tiago Matias disse, 

ou seja, que, de facto, não prejudica a capacidade de edificação que já está 

salvaguardada no PDM.  -------------------------------------------------------------------------  

No entanto, também não vou totalmente pôr de lado a questão colocada pelo 

senhor Vereador Nuno Botelho, porque não há nada que o senhor Vereador 

Tiago Matias tenha dito, que possa inviabilizar que esta proposta seja trazida 

daqui a quinze dias, como o senhor Vereador Nuno Botelho solicitou, já com 

um contacto mais formal com o empreiteiro. Aliás, aí, até talvez o senhor 

Vereador Tiago Matias possa dizer aquilo que sentiu, a nível das negociações 

que teve com ele, e se ele tem capacidade para avançar ou não. -------------------  

Senhor Presidente, estamos, também, na disposição de encarar isso, e julgo 

que até será equilibrado, termos uma “démarche” nesse sentido. -------------------  

O que é importante para a bancada do Partido Socialista, e aí reafirmo e 

reforço, é que, de facto, não prejudicando a capacidade de loteamento, não 
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prejudicando a requalificação necessária daquele espaço, julgamos que, 

efetivamente, é um projeto que deve de avançar e se a capacidade do alvará 

não prejudica a sua capacidade, não nos causa qualquer tipo de estranheza. ---  

Mas uma vez mais reafirmo, que também não será por uma questão de quinze 

dias, para fazer um novo contacto, que não poderíamos, talvez com mais 

dados, resolver esta situação. ------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Em relação à intervenção do senhor 

Vereador Nuno Botelho, apenas para clarificar, que a constituição do fundo já é 

conhecida por nós, desde o início do ano. --------------------------------------------------  

O que eu quero reafirmar, é que o trabalho concreto, do ponto de vista da 

implementação deste loteamento, não existe. Não existem peças. Existem 

intenções. Mas, do ponto de vista concreto dos elementos e do novo 

requerimento que nos chegou, e não ponto em causa a boa vontade do novo 

fundo, a questão, é que há limites que foram, completamente, ultrapassados e 

que este requerimento não vem alterar a nossa posição, quanto à proposta de 

caducidade do processo. Reafirmo, que não há alterações substanciais no 

requerimento que foi entregue ontem. No entanto, deixo à consideração do 

senhor Presidente, manter o processo em ordem do dia. ------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, a questão tem que 

ser colocada nos seus devidos termos. É que as diligências para que o 

promotor possa dar andamento às suas obras de urbanização, de forma a 

obviarmos a caducidade do alvará, anda a Câmara a fazê-las, desde janeiro de 

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

Portanto, julgo que é avisado nós não tomarmos, sem nenhuma qualificação 

das intenções que são agora anunciadas, estas intenções, como uma 

concretização de um facto, que, até agora, de facto, não existiu. E em diversos 

momentos deste processo, foram anunciadas estas intenções e, depois, nunca 

foram concretizadas.  -----------------------------------------------------------------------------  

Portanto, nós não podemos dizer que o que agora é anunciado é falso. Não 

temos nenhuma razão para dizer isso. Mas também não temos nenhuma 

razão, para comprovar que vai ser concretizado. Até porque antes não foi. E o 
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Município tem que cumprir, com bom senso, naturalmente, as regras que estão 

estabelecidas pela Lei. E não pode, sem uma justificação plausível, deixar de 

exercer as suas competências, quando não há nenhuma realidade, neste 

momento, diferente daquela que havia há seis meses ou há um ano atrás. ------  

Portanto, chamo a atenção dos senhores Vereadores para esta questão. 

Naturalmente, isso já foi aqui salientado. Isto não implica com nenhuma 

alteração de edificação da implantação de determinado tipo de usos naqueles 

terrenos. Isso está salvaguardado pelo PDM. A disponibilidade da Câmara para 

equacionar novas propostas sobre esta área, se elas forem mais da 

conveniência do promotor, e se também corresponderem ao interesse público, 

é total. Mas há aqui uma questão legal e formal, que não pode ser 

ultrapassada, nem afastada, a não ser com dados muito objetivos. E esses 

dados, desde janeiro de dois mil e dezassete, não existiram. -------------------------  

Dizer, ainda, que o que está agora apresentado, não é diferente do que foi 

apresentado, várias vezes, neste ano e meio. Portanto, julgo que não é razão 

suficiente, para alterarmos aquilo que está aqui proposto. -----------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, desculpe, mas por 

aquilo que estou a ver aqui no requerimento enviado no dia seis de novembro, 

há dados novos. ------------------------------------------------------------------------------------  

A primeira aquisição da empresa, foi efetuada, apenas, a nove de outubro 

deste ano, pelo “tal” fundo. Depois, está aqui uma análise estratégica definida, 

até como empresa contratada. E está, também, contratado, o apoio técnico de 

engenharia para especialização e gestão de coordenação dos projetos. E está, 

também, dada continuidade, com as entidades financeiras, para estabelecer e 

garantir o funcionamento. Portanto, senhor Presidente, apesar de tudo, há 

algum desenvolvimento. E foi muito recente. ----------------------------------------------  

Senhor Presidente, eu compreendo o seu argumento e o do senhor Vereador 

Tiago Matias, e até posso concordar com ele. Agora, não é por se adiar o 

processo por quinze dias, que acho que haja algum tipo de problema. Portanto, 

mantemos o pedido de manutenção do ponto em ordem do dia para a próxima 

reunião ordinária. Parece-nos sensato e é uma oportunidade que damos aos 

novos proprietários da empresa. ---------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, eu, há pouco, não 

quis tomar a leviandade de resumir o requerimento dos promotores, mas ainda 

bem que o senhor Vereador Nuno Botelho o fez, porque eu acho que com a 

sua leitura cruzada, foi claro perceber que os promotores estão em início de um 

procedimento que vai levar vários meses. --------------------------------------------------  

Como o senhor Vereador Nuno Botelho sabe, se um processo de 

financiamento da nossa habitação leva o tempo que leva, imagine um processo 

desta dimensão. E mais. A contratualização, como disse e bem, do início do 

trabalho da parte de arquitetura e de todo o processo de loteamento, é um 

trabalho que vai durar meses. ------------------------------------------------------------------   

Portanto, o senhor Vereador deu cabal informação à Câmara, de que não será 

em duas semanas, que esse trabalho inicial que se está a começar a fazer, e 

que estamos a acompanhar com o promotor, como fazemos com todos os 

nossos munícipes, que este processo, que tem a complexidade que tem, na 

área sensível onde está, junto ao nosso sapal e ao nosso Tejo, que se irá 

conseguir ter a certeza da viabilidade da concretização deste negócio. ------------  

Portanto, agradeço ao senhor Vereador as palavras que proferiu pela leitura do 

documento que, naturalmente, dão-nos outro conforto para votar esta Proposta.  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Vereador, evidentemente que 

ninguém está à espera que a empresa consiga apresentar projetos em quinze 

dias. A garantia que eu gostava de ter, é que a empresa, em quinze dias, 

conseguisse apresentar um cronograma, dizendo o que é que consegue 

apresentar em cada trimestre. Isso eu acho que consegue fazer. -------------------  

Mais, em relação ao financiamento, estamos a falar de um fundo que tem 

trezentos milhões de euros. Não estamos a falar de um fundo qualquer. 

Portanto, ao contrário do que o senhor Vereador Tiago Matias diz, eu, com este 

documento, ainda tenho mais dúvidas. Por isso, na minha opinião, devemos 

mesmo adiar o ponto e perguntar se os novos donos da empresa estão 

disponíveis ou não para isto e, a curto prazo, apresentarem um cronograma. ---  

Como disse o senhor Presidente, se estamos há mais de um ano à espera, e, 

inclusive, todos os prazos já foram ultrapassados, não é por mais quinze dias. -  
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Portanto, senhor Presidente, mantemos o pedido de adiamento deste ponto, e 

não nos parece um pedido absurdo.----------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, um cronograma não 

altera em nada o que temos em cima da mesa. Já noutros momentos houve 

cronogramas. O que determina a não caducidade do alvará, é a execução das 

obras de urbanização. E até houve uma altura em que, inclusive, houve 

movimentos de terras. Mas isso não é suficiente, sequer, para corresponder a 

uma execução das obras de urbanização. --------------------------------------------------  

Senhor Vereador, entre o dia de hoje e daqui a quinze dias, não haverá nada, a 

não ser novas declarações de intenções sobre o que está ou outra coisa 

qualquer, que altere essa situação, de facto. ----------------------------------------------  

Portanto, a alternativa que há aqui, é entre apreciarmos agora esta Proposta, 

ou voltarmos a remetê-la para daqui a muitos meses, para confirmarmos se há 

ou não execução das obras de urbanização. Daqui a quinze dias, não haverá 

nenhuma diferença, por outros documentos que deem entrada, em relação à 

situação atual. Que é não haver execução das obras de urbanização do alvará, 

que é condição indispensável para que a sua validade se mantenha. --------------  

Portanto, senhor Vereador, julgo que nesta quinzena, não haverá nenhuma 

circunstância que altere, no fundamental, os factos que temos hoje em cima da 

mesa. Nem essas que o senhor Vereador agora recebeu, que poderiam 

acontecer. Até porque essas também não alteram a circunstância de facto. 

Como no passado também não alteraram, porque não é a primeira vez que 

isso acontece. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Para além disso, senhor Vereador, de facto, agora há um novo proprietário. 

Mas isso não é o que deveremos considerar aqui, porque, se fosse assim, cada 

vez que um alvará estivesse a caducar, bastaria a transmissão da propriedade, 

para impedir a sua caducidade. E não é isso que se pretende. -----------------------  

Não foi isso que o senhor Vereador disse. Eu sei que não foi. Só estou a 

clarificar que esse ponto também não se aplica aqui. -----------------------------------  

Portanto, julgo que estamos em condições de votar. Não vejo nenhuma razão 

para não o fazermos. E não vejo que, daqui a quinze dias, tenhamos quaisquer 

factos diferentes, que alterem o que estamos, hoje, aqui, em condições de 
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apreciar. Julgo que podemos fazê-lo com total consideração e respeito, por 

aquilo que nos é afirmado pelo promotor atual. Desejamos que concretize os 

seus objetivos, mas nós não temos mais condições para continuarmos a adiar 

esta decisão, depois de um conjunto grande de oportunidades que já demos 

para que ela pudesse não acontecer. Julgo que, neste momento, já não há 

mais como adiá-la. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, o senhor tem toda 

a razão no que diz e não vou, sequer, contestar. Contudo, parece-me que, com 

novos donos, provavelmente, há novas formas de pensar, novas dinâmicas 

criadas e novos compromissos. No entanto, o senhor Presidente fará o que 

acha que deve fazer, que é levar à votação. -----------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DAS SENHORAS VEREADORAS E DO SENHOR 

VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA E OS VOTOS CONTRA DA 

SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRATA ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, as minhas 

intervenções, constituem a declaração de voto do Partido Social Democrata. ---  

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

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

 PONTO VINTE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 490/2018- SUBSCRITA 

PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A ISENÇÃO 

PARCIAL DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 

ASCENSORES, À INSTITUIÇÃO DE APOIO SOCIAL DA FREGUESIA DE 

BUCELAS --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

“Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------  

A. O teor das informações dos serviços municipais e o despacho do Sr. Diretor 

do DPGU, a fl. 18; ------------------------------------------------------------------------------  
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B. Os estatutos da Instituição de Apoio Social da Freguesia de Bucelas, 

demonstrado a fl. 2 a 10, que atesta ser enquadrável nas situações a que 

reporta o nº 1 do artigo 5º, do Regulamento e Taxas do Município de Loures, 

quanto à redução ou isenção de pagamento de taxas;  -----------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do artigo nº 1 do artigo 5º do 

Regulamento de Taxas do Município de Loures, relativamente ao processo nº 

E/67374/2018, em nome de Instituição de Apoio Social da Freguesia de 

Bucelas, sita na Rua João Camilo Alves, nº 2, em Bucelas, na freguesia de 

Bucelas, aprovar: ----------------------------------------------------------------------------------  

A isenção parcial da taxa de inspeção do ascensor, num total de 67,32€ 

(Sessenta e sete euros e trinta e dois cêntimos). (…)” ----------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO VINTE E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 491/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A 

ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA RELATIVA À 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO (RMEU) --------------------------------------------------  

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

“Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------  

A. O teor da informação dos serviços municipais com registo nº E/99896/2018 

do Sr. Chefe da Divisão de Gestão Urbanística, e o despacho do Sr. Diretor 

do DPGU, referenciada com o nº 54/DPGU/LC; ---------------------------------------  

B. Que o Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização (RMEU) do 

Município de Loures, na sua versão ainda vigente, toma em consideração ou 

remete para conceitos hoje prejudicados por condicionamentos legais 

recentes, ou descontextualizados no âmbito regulamentar do Plano Diretor 

Municipal (PDM) resultante do recente processo de revisão; ----------------------  
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C. Que não é possível adiar mais as alterações que agora se propõem, em 

função de uma próxima revisão global do RMEU, uma vez que a sua 

redação presente suscita dúvidas ou prejudica a adequada sustentação de 

procedimentos relativamente a pretensões particulares de operações 

urbanísticas; -------------------------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, no âmbito da competência estabelecida na 

alínea k), do nº 1, do artigo 33º da Lei 75/2013 (regime jurídico das autarquias 

locais) e para os efeitos dos nº 1 e 3 do artigo 3º do Decreto-Lei 555/99, de 16 

de dezembro, na sua redação atual (RJUE), aprovar: -----------------------------------  

A abertura do período de discussão pública, por um prazo de 30 dias, da 

proposta de alteração do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação 

do Município de Loures (RMEU), relativa ao nº 2 do artigo 33º e alíneas b) e c) 

do artigo 66º, nos termos da informação anexa referenciada com o registo 

E/99896/2018.  (…)” -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a seguinte intervenção: --------  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, apenas para dar nota 

que, sem prejuízo da alteração do RMEU - Regulamento Municipal de 

Edificação e Urbanização que teremos que efetuar, torna-se premente a 

adequação destes pontos que agora remetemos, com a proposta de alteração 

e discussão pública, considerando constrangimentos concretos que temos no 

âmbito da gestão urbanística do território. Por isso, trazemos, previamente, 

aqui, já estas alterações.-------------------------------------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DA SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ---------------------------------  
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 PONTO VINTE E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 492/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A 

ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA RELATIVA À 

PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO --------------------  

(PROCº Nº 60.354/LA/L/N FECO - CONSTRUÇÕES, LDA) ---------------------------  

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

“Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------  

A. O teor da informação dos serviços municipais a fls. 300 a 302, e o despacho 

do Sr. Diretor do DPGU, a fl. 303; ---------------------------------------------------------  

B. Que a operação urbanística preconizada contribui para a mobilização da 

área de Tocadelos, classificada no PDM em vigor como “solo urbanizável – 

espaços de atividades económicas – indústria e terciário”, com vista à 

constituição de um consistente polo empresarial na zona norte do concelho; 

C. Que nos termos do artigo 111º do regulamento do PDM, a consideração da 

operação urbanística e questão, requere que a mesma respeite a 

programação definida através da delimitação de unidade de execução; -------  

D. Que uma vez que na situação presente estamos perante uma iniciativa dos 

proprietários da área envolvida, o sistema aplicável à unidade de execução, 

nos termos do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(RJIGT), deverá ser o de “iniciativa dos interessados”; ------------------------------  

E. Que, atendendo a que a área em questão não é abrangida por plano de 

urbanização ou plano de pormenor, se impõe, nos termos do RJIGT, 

proceder a abertura de período de discussão pública, prévio à deliberação 

da delimitação da unidade de execução em questão;--------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, relativamente ao processo 60.354/LA/L/N, 

em nome de Feco – Construções, Ldª, que se refere a pretensão de 

loteamento em Tocadelos, na freguesia de Fanhões, ao abrigo do nº 4 do 

artigo 148º do Decreto-Lei 80/2015 (RJIGT), aprovar:-----------------------------------  

A abertura do período de discussão pública, por um prazo de 20 dias, da 

proposta de delimitação da Unidade de Execução, no sistema de iniciativa dos 

interessados, nas condições que constam a folhas 281 a 299 do processo em 

referência. (…)” -------------------------------------------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

 PONTO VINTE E TRÊS - PROPOSTA DELIBERAÇÃO Nº 493/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO PARA APROVAR 

A TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA A ASSOCIAÇÃO CANTINHO DA 

PEQUENADA ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, prevê, no seu artigo n.º 33, n.º 1, 

alínea gg), que compete às Câmaras Municipais assegurar, organizar e gerir 

os transportes escolares; ---------------------------------------------------------------------  

B. Acrescem responsabilidades aos municípios no desenvolvimento do serviço 

de ação social escolar, concretizados através da aplicação de critérios de 

diferenciação positiva, traduzindo-se, para além de outras, na gestão de 

refeitórios escolares e transportes escolares; ------------------------------------------  

C. De acordo com as delegações de competências atribuídas aos municípios 

em matéria de ação social escolar, pode o mesmo implementar parcerias de 

forma a fazer cumprir os serviços desenvolvidos nos vários equipamentos 

escolares; -----------------------------------------------------------------------------------------  

D. A Câmara Municipal de Loures visa garantir o fornecimento de uma refeição 

quente a todas as crianças e alunos a frequentarem a educação pré-escolar 

e o 1.º ciclo do ensino básico, com garantia de um equilíbrio alimentar e 

controlo de qualidade; -------------------------------------------------------------------------  

E. No ano letivo 2017/2018, foi celebrado um Protocolo de Colaboração, no 

âmbito do serviço de apoio à família/transportes escolares, com a 

Associação Cantinho da Pequenada com o objetivo de reforçar o apoio aos 

alunos nas deslocações entre a Escola Básica de Frielas e esta Associação, 

para usufruto do serviço de almoço, durante os períodos letivos; ----------------  

F. Permanecem válidos os pressupostos que levaram à celebração deste 

Protocolo de Colaboração. -------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea gg) do n.º 1 

do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

aprovar a transferência de verba no valor de 9.000,00€ (nove mil euros) à 

Associação Cantinho da Pequenada, contribuinte n.º 503666602, destinada a 

suportar os encargos do transporte escolar, anteriormente referido, no ano 

letivo 2018/2019. (…)” ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, relativamente a esta 

matéria, e não tanto em relação à Proposta, que consideramos que tem total 

viabilidade - aliás, isso ficou esclarecido aquando a adjudicação dos 

transportes, que esta seria a forma mais barata de resolver este problema -, a 

nossa questão é outra. Verificando que este problema existe e já foi debatido 

aqui várias vezes, gostaria de saber, para quando é que está prevista a 

requalificação efetiva da Escola Básica de Frielas, de forma a que as crianças, 

efetivamente, possam ter o refeitório na escola? -----------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, pode consultar no Plano 

Plurianual que já lhe foi distribuído, como consulta do direito à oposição, que 

está lá. Se não me engano, é a elaboração do projeto em dois mil e dezanove, 

para a obra nos anos seguintes. É uma obra, salvo erro, no valor de dois 

milhões de euros. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Vereador, o senhor 

Presidente já referiu, precisamente, o que eu ia dizer. O que está no 

Orçamento é, exatamente, isso, independentemente das negociações que são 

necessárias ter e de aferir algumas questões. É um problema que estamos a 

trabalhar para resolver durante este mandato, conforme é nosso compromisso.  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente e senhor Vereador, 

agradeço os vossos esclarecimentos. Mas eu coloquei esta questão, porque, 
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de facto, tenho consciência que estaria lá. Mas também estaria lá para este 

ano, o início do procedimento para a requalificação do Pavilhão Paz e 

Amizade. Portanto, gostaria de saber se, efetivamente, há o compromisso para 

cumprir os prazos, no que diz respeito a esta escola. É só isso. ---------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, os nossos 

compromissos são efetivos, sobretudo, quando são incluídos em documentos 

que depois são levados à deliberação da Câmara. Agora, como o senhor 

Vereador bem sabe, por vezes, há circunstâncias que nos impedem de os 

cumprir. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Por exemplo, há um conjunto de projetos que tínhamos, para vários 

investimentos, que tiveram que ser um pouco adiados, porque, neste momento, 

está a obrigação de revisão do projeto, em relação a uma série de projetos que 

até já tínhamos, e isso tem vindo a atrasar alguns processos. No entanto, 

estamos a procurar recuperar esse tempo. Mas, à data em que falamos, o 

compromisso é o que está no documento que vos foi distribuído e estará, 

confirmo, senhor Vereador, na Proposta a apresentar à reunião de Câmara do 

próximo dia doze. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO VINTE E QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 494/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

LUIS DE STTAU MONTEIRO ------------------------------------------------------------------  

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

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

A. No âmbito do contrato de execução n.º 194/2009, celebrado entre o 

Município de Loures e o Ministério da Educação, ao abrigo do disposto no 

Decreto-Lei 144/2008, de 28 de julho, compete à autarquia a manutenção e 

conservação do parque escolar; ---------------------------------------------------------------  
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B. O Agrupamento de Escolas Luís de Sttau Monteiro procedeu à aquisição de 

uma misturadora termostática ajustável para a Escola Básica Luís de Sttau 

Monteiro, por se tratar de uma situação urgente e que o Município não teve 

capacidade para o fazer em tempo útil.  -----------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33º, n.º 1, 

alínea o) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar 

a transferência da verba despendida com a aquisição da misturadora 

termostática ajustável, ao Agrupamento de Escolas Luís de Sttau Monteiro, no 

valor de €802,66 (oitocentos e dois euros e sessenta e seis cêntimos). (…)” ----  

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, relativamente a este 

ponto, tenho aqui uma questão para colocar que já é recorrente. Aliás, já a 

solicitei em outras situações muito semelhantes a esta, porque, de facto, na 

documentação que me foi entregue, não tenho nenhuma informação da escola. 

Aliás, já houve um caso onde, inclusive, tivemos que pedir mais documentação, 

porque não estava, sequer, a criação da necessidade para a aquisição ou 

adjudicação. E eu, não tendo isso aqui a documentação, tenho alguma 

dificuldade em perceber, até porque não tenho a noção de muitos pedidos 

destes que nos tenham chegado. -------------------------------------------------------------  

Por isso, fazia-me falta aqui o requerimento inicial, para ver quanto tempo 

demora o processo, desde que o pedido chega ao Município, até serem 

resolvidos. E eu passo a explicar porquê. É porque chegou ao meu 

conhecimento, que, já desde o dia um de outubro, que existe uma escola que 

tem a máquina de lavar loiça avariada. Ou seja, esta situação foi reportada 

para o Município, a um de outubro. Gostaria de saber se, efetivamente, quando 

há o início desta necessidade, há a agilização necessária para que não 

cometamos este tipo de atos? ------------------------------------------------------------------  

É porque, neste caso em concreto, a mim, acho estranho porque, com a falta 

da máquina, estamos a gastar cerca de dezoito mil unidades em pratos e 
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talheres de plástico, por mês, para uma escola que, para mais, é muito 

pequena, que é a escola da Covina. E isto, até tirando a parte ambiental. Mas 

que, de facto, mesmo assim, tem este impacto. -------------------------------------------  

Portanto, gostava de saber qual é o andamento que este tipo de processos 

têm, visto não haver aqui o início da necessidade, via agrupamento, ou via 

escola. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Vereador, a informação é 

que a documentação da escola também está nos anexos. ----------------------------  

Quanto à questão dos equipamentos nas escolas, é um facto que existem 

muitos equipamentos nas escolas, cujo contrato de adjudicação, terminámos 

agora. Temos noção que há muitos equipamentos que acabam por avariar. No 

entanto, tentamos dar uma resposta célere à maioria dos casos. Mas, neste 

momento, segundo a informação que tenho, é que o contrato foi assinado 

ontem e, a partir de agora, a situação será regularizada. -------------------------------  

Quero, no entanto, dizer, que, em relação a este aspeto, a situação que temos 

nas escolas, no nosso entender, é boa. Mas, naturalmente, tem que ter 

algumas melhorias no futuro e vamos trabalhar para isso. -----------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Gonçalo Caroço, a 

informação que tenho é que, de facto, essa documentação não está nos 

documentos. Por isso solicitava que fosse distribuído. ----------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, já há algum tempo atrás, 

tivemos esta discussão, com a, então, senhora Vereadora Maria Eugénia 

Coelho, porque, para nós, essa informação é importante, para conseguirmos 

distinguir, efetivamente, o período que medeia entre a criação da necessidade 

e a resposta dessa necessidade pelo Município. -----------------------------------------  

É isso que é importante para nós, enquanto Vereadores eleitos, não no 

Executivo, mas na oposição, para conseguirmos ter uma noção, efetivamente, 

da exequibilidade e da execução do trabalho, por parte da Câmara Municipal. --  

Portanto, senhor Vereador, gostava de saber se há pedidos de ordem 

semelhante, dos restantes Agrupamentos de Escolas, que também recebem 
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este tipo de apoios, e reiterar, uma vez mais, o pedido que já fizemos na 

reunião de Câmara passada e na anterior, no que se refere aos saldos entre 

cada um dos Agrupamentos de escola, nomeadamente na verba dos vinte mil 

euros que têm via delegação de competências.-------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Vereador, é evidente que a 

questão da motorização do tempo é uma questão importante. E nós fazemo-la. 

Portanto, como lhe disse, na maioria dos casos, o tempo de resposta é bom ou 

adequado. No entanto, pode haver um ou outro caso onde isso não aconteça. 

Portanto temos que verificar e ver o que melhorar. --------------------------------------  

Quanto à questão dos pedidos dos valores, e para a informação ser completa, 

estamos a compilar toda a informação desde dois mil e nove, para podermos, 

todos, ter aqui, o conhecimento de tudo aquilo que foi feito desde essa altura. --  

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

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

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

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

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

 PONTO VINTE E CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 495/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A ALTERAÇÃO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 31/2018, APROVADA 

NA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018.01.17 ---------------------------------------------  

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

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

C. O Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua redação atual, aprova o 

regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos 

de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário; ------------------------  

D. De acordo com o previsto no referido diploma legal, deve a Câmara 

Municipal designar os representantes do Município para integrarem os 

Conselhos Gerais. ---------------------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 14.º 

do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua redação atual, aprovar a 
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alteração da proposta n.º 31/2018, aprovada na sua 6.ª Reunião Ordinária, de 

17 de janeiro de 2018 (…)” ----------------------------------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DAS SENHORAS VEREADORAS E DO SENHOR 

VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA E DA SENHORA VEREADORA E 

DOS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA --------  

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

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

 PONTO VINTE E SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 496/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A ADENDA ÀS NORMAS DO SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA ---------------------  

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

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

A. As Normas do Serviço de Apoio à Família, para o ano letivo 2018/2019, 

foram aprovadas por unanimidade, na 92.º Reunião de Câmara, a 18 de 

julho de 2018; -----------------------------------------------------------------------------------  

B. A Portaria n.º 21/2018, de 18 de janeiro, procedeu à atualização do valor 

indexante dos apoios socias (IAS). --------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do disposto na alínea 

hh) do nº 1 do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, aprovar uma adenda às Normas do Serviço de Apoio à Família, 

para o ano letivo 2018/2019, referente ao n.º 3, do artigo 10.º, atualizando o 

quadro de escalões de rendimento de referência do agregado familiar, usados 

para pedidos de reavaliação do escalão de rendimentos: ------------------------------  

Onde se lê,  ------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------“Artigo 10.º -----------------------------------------------  

-----------REAVALIAÇÃO DAS COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES POR --------  

-----------------------------------OPÇÃO DO MUNICÍPIO --------------------------------------  

3. … ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Escalões de rendimento de referência do 

agregado familiar 

Rendimento total do ano de 

referência 
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1.º 

Iguais ou inferiores a 

0,5xIASx14 meses 

 

Até 2.949,24€ (inclusive) 

 

 

2.º 

Superiores a 0,5xIASx14 meses e  

iguais ou inferiores a 1xIASx14 

meses 

 

De 2.949,25€ até 5.898,48€ 

(Valor IAS = 421,32€)” ----------------------------------------------------------------------------  

Deve passar-se a ler,  ----------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------Artigo 10.º -------------------------------------------------  

--------REAVALIAÇÃO DAS COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES POR -----------  

-----------------------------------OPÇÃO DO MUNICÍPIO --------------------------------------  

3. … ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Escalões de rendimento de referência do 

agregado familiar 

Rendimento total do ano de 

referência 

 

1.º 

Iguais ou inferiores a 

0,5xIASx14 meses 

 

Até 3.002,30€ (inclusive) 

 

 

2.º 

Superiores a 0,5xIASx14 meses e  

iguais ou inferiores a 1xIASx14 

meses 

 

Mais de 3.002,30€ até 6.004,60€ 

(Valor do IAS = 428,90€) (…)” ------------------------------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DAS SENHORAS VEREADORAS E DO SENHOR 

VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA ---------------------------------------------------  

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

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

 PONTO VINTE E SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 497/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A ADMISSÃO DE 12 TRABALHADORES PARA CONSTITUIÇÃO DE 

VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE 

TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, NA 

CATEGORIA DE ASSISTENTE TÉCNICO, POR UTILIZAÇÃO DA RESERVA 

DE RECRUTAMENTO ---------------------------------------------------------------------------  
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 “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 e não ocupados postos de trabalho na 

categoria de Assistente Técnico da carreira geral de Assistente Técnico; -----  

C. Em resultado do procedimento concursal para constituição de reserva de 

recrutamento para a carreira de Assistente Técnico, aprovado por 

deliberação da Câmara Municipal de Loures, na 67.ª reunião ordinária da 

Câmara Municipal de Loures, realizada em 22 de junho de 2016 e publicado 

em Diário da República, 2.ª série, n.º 156, de 16 de agosto de 2016, Aviso 

n.º 10109/2016, foi constituída reserva de recrutamento interna; -----------------  

D. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei Geral de Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o órgão ou serviço 

pode promover o recrutamento de trabalhadores necessários ao 

preenchimento dos postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal; ---------  

E. O montante máximo a afetar ao recrutamento de trabalhadores necessários 

à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados no Mapa de 

Pessoal foi aprovado pela Câmara Municipal de Loures e inscrito na 

classificação económica do orçamento municipal 01.01.04.04 - recrutamento 

de pessoal para novos postos de trabalho; ---------------------------------------------  

F. Existe relevante interesse público no recrutamento de Assistentes Técnicos 

para exercício de funções nos estabelecimentos de ensino do concelho, 

atendendo às necessidades identificadas pelo serviço.  ----------------------------  

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, conjugado com o estabelecido no artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a admissão de 12 

trabalhadores para constituição de vínculo de emprego público na modalidade 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na 

categoria de Assistente Técnico, por utilização da reserva de recrutamento 
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interna do procedimento concursal publicado em Diário da Republica, 2.ª série, 

n.º 156, de 16 de agosto de 2016, Aviso n.º 10109/2016, a afetar ao 

Departamento de Educação para exercício de funções nos estabelecimentos 

de ensino do concelho. (…)” --------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO VINTE E OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 498/2018 - 

SUBSCRITA PELO SR. VICE - PRESIDENTE, PARA APROVAR O 

PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO, À ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E PATRIMONIAL DAS LINHAS DE 

TORRES VEDRAS --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O apelo contínuo à agregação de vontades e a necessidade de cooperação 

entre as autarquias com património histórico militar ligado às Linhas de 

Torres, deu origem, em 2007, à PILT - Plataforma Intermunicipal para as 

Linhas de Torres, com o objetivo de desenvolver a Rota Histórica das Linhas 

de Torres;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

B. A constituição da Rota Histórica das Linhas de Torres - Associação para o 

Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres Vedras, em 

2017, visa a continuidade e o desenvolvimento do trabalho já realizado pela 

PILT, na concretização do interesse específico de cada município 

fundador/participante; -------------------------------------------------------------------------  

C. A participação do Município de Loures na Rota Histórica das Linhas de 

Torres - Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das 

Linhas de Torres Vedras, foi deliberada na 42.ª reunião ordinária da Câmara 

Municipal, realizada em 24/06/2015 e na 4.ª sessão ordinária da Assembleia 

Municipal, realizada em 3/09/2015, tendo por objetivo a criação de uma rota 

turística de excelência, em articulação com outras valências culturais, 

patrimoniais, ambientais, gastronómicas, desportivas e museológicas; --------  
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D. No âmbito da referida associação e nos termos previstos na informação 

registada sob o n.º E/107496/2018, foi deliberada a aprovação da 

comparticipação dos Municípios Fundadores, no valor de 1.845,00€ (mil 

oitocentos e quarenta e cinco euros) como quota-parte do pagamento da 

prestação de serviços da SPIRA – Agência de Revitalização Patrimonial, 

encarregue da elaboração de projeto/candidatura a submeter à Linha de 

Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar do Turismo de Portugal, IP. 

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do ponto 5 do artigo 5.º 

dos Estatutos da Rota Histórica das Linhas de Torres - Associação para o 

Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres Vedras aprovar 

o pagamento da comparticipação no valor de 1.845,00€ (mil oitocentos e 

quarenta e cinco euros) nos termos da informação registada sob o n.º 

E/107496/2018. (…)” ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

--- Foi, ainda, decidido, agendar uma Reunião Extraordinária para o dia 

14.05.2018, às 15.30. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

--- Eram dezasseis horas e quarenta e um minutos, quando foi aberto o 

Período de Intervenção do Público. -----------------------------------------------------------  

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

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

 INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ---------------------------------------------------------------  

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

--- Interveio o Sr. João Resa, residente na Rua das Forças Armadas, em Santo 

Antão do Tojal, solicitando esclarecimentos, relativamente à “Peça do Mês”, no 

Museu da Cerâmica em Sacavém, nomeadamente, o conteúdo intelectual do 

texto. Solicitou, também, a colocação de lombas na Rua Maria Amália Vaz de 
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Carvalho, em Pintéus, bem com o a recolocação das que foram suprimidas na 

Rua João Domingos Duarte. Solicitou, também, esclarecimentos, sobre o 

projeto de mobilidade sustentável e os passes sociais. Questionou, ainda, a 

Câmara, relativamente à utilização de “stands”, em regime de aquisição de 

serviços nas várias iniciativas da Câmara, em vez de dispor desses 

equipamentos próprios. --------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Relativamente aos passes sociais, 

esclareceu que esse processo de negociação não partiu do Governo, mas sim 

dos Municípios e que a Câmara de Loures teve um papel importante, estando 

sempre no centro dessas negociações. -----------------------------------------------------  

Informou, ainda, que no Orçamento Municipal para o próximo ano, irá haver 

uma verba superior a dois milhões de euros, que é a contrapartida do Município 

para os passes sociais.---------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão dos “stands”, o senhor Presidente esclareceu, que nas várias 

iniciativas, são utilizados os espaços municipais já existentes, mas que, por 

vezes, são alugados alguns, devido às características dos eventos. ----------------  

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

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Em relação à “Peça do Mês”, no Museu da 

Cerâmica, esclareceu que não é a Administração Municipal que faz a escola 

das “Peças do Mês”, mas sim os técnicos municipais. ----------------------------------  

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

O SENHOR VEREADOR TIAGO MATIAS: Quanto às lombas na Rua João 

Domingos Duarte, esclareceu que, a mesma, está na fase final da sua 

repavimentação e que, posteriormente, serão recolocadas as lombas. Quanto à 

Rua Maria Amália Vaz de Carvalho, as lombas que se encontram danificadas, 

vão ser recuperadas. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

--- 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 
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AS PROPOSTAS ACIMA DESCRITAS, APÓS PRÉVIA DISTRIBUIÇÃO, EM 

SUPORTE DIGITAL, A TODOS OS MEMBROS DO EXECUTIVO MUNICIPAL.  

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

--- Eram dezasseis horas e quarenta e um minutos, quando foram encerrados 

os trabalhos constantes da Ordem do Dia, nos termos que ficam descritos. ------  

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

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

--------------------------------------------------II -----------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CONTINUAÇÃO DOS TRABALHOS DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 

2018.11.09 -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

--- O Sr. Presidente da Câmara declarou iniciados os trabalhos pelas doze 

horas e dezassete minutos, com a presença do Senhor Vice-Presidente da 

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

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

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

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

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

---- JOÃO MANUEL FERREIRA CALADO --------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

PONTO VINTE E NOVE - PROPOSTA Nº 472/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A PROPOSTA A 

APRESENTAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL REFERENTE À FIXAÇÃO DAS 
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TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) A VIGORAR EM 

2019 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

  O Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, com as respetivas alterações, consagra 

que o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) incide sobre o valor patrimonial 

tributário dos prédios urbanos e rústicos situados em território português; --------  

A. De acordo com a alínea a) do artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 

Entidades Intermunicipais, na sua redação atual, constitui receita dos 

municípios o produto da cobrança do IMI, sem prejuízo da receita legalmente 

afeta às freguesias nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º do mesmo 

diploma legal; ------------------------------------------------------------------------------------  

B. Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, que estabelece, entre outros, o Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, na sua redação vigente, compete à assembleia municipal, 

sob proposta da câmara municipal, fixar anualmente o valor da taxa do IMI; -  

C. O artigo 112.º do CIMI reitera que compete aos municípios, mediante 

deliberação da respetiva assembleia municipal, fixar a taxa do IMI a aplicar 

em cada ano de acordo com os intervalos e metodologias previstas na lei; 

bem como minorar e majorar a mesma nos termos deste mesmo artigo; ------  

D. Nos termos do artigo 112.º-A do CIMI os municípios, mediante deliberação 

da assembleia municipal, podem fixar uma redução da taxa do IMI sobre 

imóveis que vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar ao prédio ou 

parte de prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do 

sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que seja efetivamente afeto a 

tal fim, atendendo ao número de dependentes que, nos termos do Código do 

IRS, compõem o respetivo agregado familiar, de acordo com as deduções 

fixas previstas naquele mesmo artigo; ----------------------------------------------------  

E. As deliberações previstas nos artigos 112.º e 112.ºA do CIMI devem ser 

comunicadas à Autoridade Tributária e Aduaneira, por via eletrónica, até ao 

dia 31 de dezembro, sob pena de aplicação da taxa mínima; ---------------------  
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F. Nos termos do n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

supra identificada, na sua redação vigente, a assembleia municipal pode, por 

proposta da câmara municipal, através de deliberação fundamentada, 

conceder isenções totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente a 

impostos e outros tributos próprios; -------------------------------------------------------  

G. O Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Sociais aos 

Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures, aprovado na 2.ª reunião da 

5.ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Loures, realizada em 

21 de dezembro de 2017, sob proposta da Câmara Municipal de Loures 

deliberada na sua 1.ª reunião extraordinária, realizada em 5 de dezembro de 

2017, consagra, na alínea b) do n.º 1 do seu artigo 7.º, o direito à concessão 

de uma redução de 20% da taxa do IMI, até ao limite máximo de 70,00€ ano; 

H. O Regulamento Municipal supra melhor identificado consagra os requisitos e 

os procedimentos que devem ser observados para a atribuição dos 

benefícios ali consagrados; ------------------------------------------------------------------  

I. De acordo com o n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

supra mencionada, nos casos referidos no seu n.º 2, o reconhecimento do 

direito à isenção é da competência da câmara municipal, no estrito 

cumprimento dos pressupostos fixados na deliberação da assembleia 

municipal; -----------------------------------------------------------------------------------------  

J. Os benefícios reconhecidos, no âmbito do artigo 16.º supra invocado, devem 

ser comunicados, anualmente, à Autoridade Tributária e Aduaneira, até 31 

de dezembro, por transmissão eletrónica de dados, com indicação do seu 

âmbito e período de vigência, bem como dos artigos matriciais dos prédios 

abrangidos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

1. Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos do disposto na alínea a) do 

artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, supra identificada, nos 

artigos 112.º e 112.º-A ambos do CIMI e na alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º 

conjugado com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, ambas do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere submeter 

à Assembleia Municipal de Loures, para deliberação, a proposta de fixação 

das seguintes taxas do IMI a vigorar em 2019: ----------------------------------------  
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a1) Nos termos do n.º 5 do artigo 112.º do CIMI: --------------------------------------  

• Prédios urbanos: 0,377%. ------------------------------------------------------------  

a2) Nos termos do n.º 3 do artigo 112.º do CIMI e do DL n.º 159/2006, de 8 

de agosto: -------------------------------------------------------------------------------------  

A elevação da taxa aprovada no ponto a1) da presente proposta de 

deliberação ao triplo nos casos de prédios urbanos que se encontrem 

devolutos há mais de um ano, conforme informação n.º 246/DPCA/ACC 

de 16 de outubro e listagem em anexo à mesma.  --------------------------------     

a3) Nos termos do n.º 8 do artigo 112.º do CIMI: --------------------------------------  

A majoração de 30% da taxa aprovada no ponto a1) da presente proposta 

de deliberação aplicável a prédios urbanos degradados, que como tal 

tenham sido identificados e considerados, conforme informação n.º 

246/DPCA/ACC de 16 de outubro e listagem em anexo à mesma. -----------  

a4) Nos termos do artigo 112.º-A do CIMI: ----------------------------------------------  

A redução da taxa aprovada no ponto a1) da presente proposta de 

deliberação a aplicar ao prédio ou parte de prédio urbano destinado a 

habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado 

familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de 

dependentes que, nos termos do Código do IRS, compõem o respetivo 

agregado familiar, de acordo com a seguinte tabela: -----------------------------  

Número de dependentes a cargo Dedução fixa 

1 (um) 20€ 

2 (dois) 40€ 

3 (três) ou mais 70€ 

2. Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos do disposto n.º 9 do artigo 

16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, supra identificado, delibere 

reconhecer a redução de 20% da taxa aprovada no ponto a1) da presente 

proposta de deliberação, até ao limite máximo de 70,00€, nos termos do 

Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Sociais aos Bombeiros 

Voluntários do Concelho de Loures e conforme informação n.º 

215/SMPC/RA de 15 de outubro e listagem (…)”. -------------------------------------  
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--- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a seguinte intervenção: --------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, este ponto, visa a 

deliberação da proposta a apresentar à Assembleia Municipal, referente  

à fixação das taxas do IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis, a vigorar em 

dois mil e dezanove. ------------------------------------------------------------------------------  

Muito sucintamente, dizer que uma das razões desta Proposta, é promover 

uma nova baixa, num percurso que tem sido constante desde há uns anos até 

agora, de forma moderada, mas sempre sustentada. Uma nova baixa na taxa 

geral de IMI, para que se fixe, no ano de dois mil e dezanove, em zero, vírgula 

trezentos e setenta e sete por cento. ---------------------------------------------------------  

Trata-se de uma Proposta que, relembro, vem em conjunto com a manutenção 

do chamado IMI familiar para os dependentes, que temos também há alguns 

anos, e que, apesar de ter um impacto significativo na diminuição da receita, 

continuamos a assumi-la como uma questão importante.  -----------------------------  

Dizer, também, que, relativamente à isenção que aprovámos no Regulamento 

de Apoio ao Voluntariado dos Bombeiros, temos, pela primeira vez, para 

deliberar este ano, uma redução do IMI, em vinte por cento, a pagar pelos 

bombeiros que reuniram as condições definidas no referido Regulamento. -------  

Penso que é um momento importante e que significa que estamos a dar corpo 

ao Regulamento que aprovámos. -------------------------------------------------------------  

Está também presente, como é hábito, a proposta de agravamento, para os 

imóveis devolutos ou degradados, que também tem sido aprovada em anos 

anteriores. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Trata-se, portanto, de uma Proposta que procura ter uma política responsável, 

ao nível das receitas fiscais do Município, não criando situações de rotura e de 

insustentabilidade, em particular num momento em que se avizinham anos de 

assunção de novas responsabilidades financeiras em várias matérias, e eu 

julgo que isso tem sido bem compatibilizado e é isso que se propõe que 

aconteça para o ano de dois mil e dezanove, também, com uma redução 

sustentável do IMI, para que não volte a subir e para que tenha um efeito  
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concreto na vida das famílias que são proprietárias de casa própria, onde 

vivem. São cerca de setenta por cento, segundo os dados do Instituto de 

Estatísticas, e penso que temos aqui um bom equilíbrio, entre a 

sustentabilidade das finanças da Câmara, e uma redução que é sustentável e 

que julgamos que deve continuar, ainda, nos próximos anos, desta taxa geral 

do IMI. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DAS SENHORAS VEREADORAS E DOS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA E OS VOTOS 

CONTRA DA SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES VEREADORES 

DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA -------------------------------------------------------  

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

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

-------------------------------------DECLARAÇÕES DE VOTO -------------------------------  

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, o Partido Social 

Democrata votou contra, apesar de reconhecermos a tendência de descida e o 

esforço do Município para baixar a carga fiscal sobre os munícipes, em relação 

ao IMI. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Consideramos que, a mesma, é muita baixa e muito diminuta, tendo em conta, 

ainda por cima, as expectativas que o Município tem, para, em dois mil e 

dezoito, ter um aumento de receita neste imposto, de dois milhões de euros em 

relação ao ano passado. Tendo em conta que a majoração prevista dos 

imóveis degradados e devolutos, a verba vai ser muito superior em relação a 

este ano que passou, tendo em conta, também, que a grande maioria dos 

nossos vizinhos da Área Metropolitana, tem taxas de IMI, em dois mil e 

dezassete, inferiores ao de Loures, somos pouco concorrenciais a estes 

concelhos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Evidentemente que consideramos positivo o desconto aos bombeiros, na altura 

votámos favoravelmente esta ideia, consideramos isso positivo, no entanto, 

consideramos que continua o saque fiscal às famílias em Loures. Por isso, o 

Partido Social Democrata votou contra, porque não concorda com este saque 
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fiscal que o Município continua a fazer em Loures e que continua a degradar as 

finanças diárias das famílias de Loures. -----------------------------------------------------   

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Considerando que o produto da 

cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) constitui-se como receita 

dos municípios, sem prejuízo da receita legalmente afeta às freguesias nos 

termos da alínea a) do número um do artigo vinte e três do regime Financeiro 

das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei 

número setenta e três de dois mil e treze, de três de setembro, com as 

respetivas alterações; -----------------------------------------------------------------------------  

Considerando que o princípio da estabilidade orçamental, pressupõe a 

sustentabilidade financeira das autarquias locais, bem como uma gestão 

orçamental equilibrada, incluindo as responsabilidades contingentes por si 

assumidas; -------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que, apesar da redução da taxa de IMI, no ano dois mil e dezoito 

para zero, vírgula trezentos e oitenta por cento, o Município de Loures prevê 

aumentar a receita total com a cobrança de IMI em um milhão, setecentos e 

quarenta e três mil, oitocentos e quarenta euros, face a dois mil e dezassete, 

segundo o valor estimado com base na nota de liquidação da Autoridade 

Tributária, cifrando-se nos trinta milhões, quatrocentos e oito mil novecentos e 

setenta euros; ---------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que o Partido Socialista, estabeleceu no seu programa eleitoral, 

o compromisso de, no mandato autárquico, dois mil e dezassete/dois mil e 

vinte e um, atingir, pelo menos, a taxa de IMI para prédios urbanos de zero, 

vírgula trezentos e setenta e cinco por cento; ----------------------------------------------  

Neste sentido, o Partido Socialista não se distancia do compromisso assumido 

e reitera esta sua exigência em matéria de IMI, a ser atingida no presente 

mandato, decidindo viabilizar a aprovação da proposta de fixação da taxa de 

IMI, em zero, vírgula trezentos e setenta e sete por cento, por esta decisão 

demonstrar um caminho e um sinal em coerência com a posição do Partido 

Socialista, face ao compromisso político estabelecido. ---------------------------------  
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PONTO TRINTA - PROPOSTA Nº 473/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A PROPOSTA A 

APRESENTAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL RELATIVA À PARTICIPAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DO IRS A ARRECADAR EM 2020, COM REFERÊNCIA AOS 

RENDIMENTOS DO ANO DE 2019 ----------------------------------------------------------  

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

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

A. A alínea f) do artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que 

estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, na sua redação vigente, estipula que constitui receita dos 

municípios o produto da participação nos recursos públicos determinada nos 

termos do disposto nos artigos 25.º e seguintes deste mesmo diploma legal; 

B. A alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º e o artigo 26.º, ambos da Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro, supra melhor identificada, determinam que os municípios 

têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS dos 

sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, 

relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior, nos termos 

definidos nestes mesmos preceitos legais;----------------------------------------------  

C. O artigo 26.º invocado no ponto supra estipula, ainda, que a participação 

variável deliberada deve ser comunicada à Autoridade Tributária e 

Aduaneira, por via eletrónica, até ao dia 31 de dezembro do ano anterior 

àquele a que respeitam os rendimentos, sob pena de perda do direito àquela 

participação por parte do município.  -----------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos da alínea f) do artigo 14.º, da 

alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º e do artigo 26.º, todos da Lei n.º 73/2013, de 3 

de setembro, supra melhor identificada, e do disposto na alínea c) do n.º1 do 

artigo 25.º conjugada com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, ambas do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, que estabelece, entre outros, o 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, na sua redação vigente, delibere 

submeter, à Assembleia Municipal de Loures, para deliberação, a participação 

de 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de 
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Loures, a incidir nos rendimentos de 2019 e a arrecadar pelo Município em 

2020. (…)” --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a seguinte intervenção: --------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, esta receita foi 

criada, há uns anos atrás, em substituição da transferência direta do 

Orçamento de Estado. Portanto, não foi uma receita adicional para os 

Municípios, mas uma receita com origem diferente, mas no mesmo montante, o 

que significa que a sua diminuição, significaria uma diminuição nos recursos 

previstos para o Município.  ---------------------------------------------------------------------  

Em relação a esta matéria, tenho vindo a dizer, e queria hoje sublinhar esse 

ponto, que se trata de uma decisão que, a não ser de manutenção da taxa de 

cinco por cento, que é a que sempre tivemos no nosso Município, desde que 

esta possibilidade de deliberação existe, nunca houve outra, que uma decisão 

noutro sentido, tem também características de regressividade fiscal. Isto é, 

beneficia, sobretudo, aqueles que têm maiores rendimentos ao nível do IRS. 

Portanto, nem desse ponto de vista, ela seria, na minha apreciação, vantajosa.  

Trata-se, portanto, da manutenção daquilo que tem vindo a ser aplicado em 

anos anteriores, mas que, este ano, julgo, com uma justificação ainda mais 

clara: nós vamos assumir, a partir do ano dois mil e dezanove e, depois, em 

pleno, a partir de dois mil e vinte, uma contribuição para o passe social, que 

será de dois milhões e cinquenta mil euros em dois mil e dezanove, e depois 

dois milhões e meio a partir de dois mil e vinte, e seguintes. E, naturalmente, 

ainda haverá no próximo ano, outros desenvolvimentos em relação à rede de 

transportes rodoviários, bem como questões na política de habitação e na 

questão da transferência de responsabilidades que está em curso. E, portanto, 

temos um quadro de aumento de necessidades de financiamento, nos 

próximos anos, sem novas receitas, e devemos, portanto, ser cautelosos, na 

forma como gerimos as finanças municipais, para que continuemos a ter 

capacidade de investimento, para resolver o problema das populações. ----------  
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Este ano, penso que a questão do passe social é, particularmente, visível e 

importante. Portanto, julgo que até podemos dizer, que o que se poderia 

diminuir no IRS, para quem entende que essa é uma opção, é a verba que 

estamos a alocar diretamente para o passe social, para baixar os passes à 

população do nosso concelho, e isso é um valor muito importante e penso que 

tem um efeito muito mais amplo na população. -------------------------------------------  

Portanto, senhores Vereadores, mantem-se a proposta de participação de 

cinco por cento no IRS, com referência aos rendimentos no ano de dois mil e 

dezanove. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DAS SENHORAS VEREADORAS E DOS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA E OS VOTOS 

CONTRA DA SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES VEREADORES 

DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA -------------------------------------------------------  

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

-------------------------------------DECLARAÇÕES DE VOTO -------------------------------  

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, considerando que a 

justa repartição de recursos entre o Estado e as autarquias locais, enquanto 

administração autónoma, impõe que parte dos impostos sejam garantidos às 

autarquias locais, na medida em que os meios sejam adequados à necessária 

prossecução do quadro de atribuições e competências que lhes é cometido nos 

termos da lei; ----------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que participação variável até cinco por cento no IRS dos sujeitos 

passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, constitui-se 

como receita dos municípios, sendo possibilitado aos seus órgãos que 

deliberem devolver aos munícipes uma parcela desta verba; -------------------------  

Considerando que, com esta participação, estabelecida na percentagem 

máxima de cinco por cento, fruto da deliberação na matéria em dois mil e 

dezoito, o Município de Loures arrecadará em dois mil e dezanove o montante 

de onze milhões, duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e três 

euros, o que se traduz, a título retrospetivo, numa subida de dezoito, vírgula 

dois por cento, em relação ao montante arrecado no ano 2013, último ano da 
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administração do Partido Socialista na Câmara Municipal de Loures, que se 

cifrou à data em cerca de nove, vírgula cinco milhões de euros; ---------------------  

Considerando que foi recentemente deliberada a criação da empresa TML - 

Transportes Metropolitanos de Lisboa, que constituirá uma revolução no 

acesso aos transportes da grande Lisboa, 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, através da criação da marca única “Carris 

Metropolitana”; --------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que o sistema de bilhética único, que permitirá circular dentro 

dos municípios, com um passe com um custo de trinta euros, na Área 

Metropolitana, com o custo de quarenta euros, e ainda a gratuitidade para 

crianças até aos doze anos, será possível através da opção de financiamento 

prevista no Orçamento do Estado de dois mil e dezanove e da comparticipação 

dos municípios que compõem a Área Metropolitana de Lisboa, cabendo, no 

caso concreto, ao Município de Loures a comparticipação de cerca de dois, 

vírgula cinco milhões de euros; ----------------------------------------------------------------  

Considerando, ainda, que a estabilidade orçamental, pressupõe a 

sustentabilidade financeira das autarquias locais, bem como uma gestão 

orçamental equilibrada, incluindo as responsabilidades contingentes por si 

assumidas; -------------------------------------------------------------------------------------------  

Posto isto, no que concerne a esta participação, fixada no Município de Loures 

nos cinco por cento, que corresponde à participação máxima permitida, o 

Partido Socialista lamenta que a Câmara Municipal de Loures não acompanhe 

as políticas de devolução de rendimentos às famílias, levadas a cabo pelo atual 

Governo. Contudo, conscientes que a gestão municipal, exige rigor e uma 

atuação sempre assente na responsabilidade, o Partido Socialista viabilizou 

esta proposta, para o presente ano, face ao compromisso assumido em 

matéria de transportes e às comparticipações do passe único metropolitano, 

alertando para a necessidade de, nos próximos anos, a participação do 

município no IRS, seja objeto de diminuição. ----------------------------------------------  
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O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, o Partido Social 

Democrata votou contra, pelo mesmo motivo do ponto anterior. No entanto, 

queria salientar, que os nossos concelhos vizinhos, têm todos, uma taxa de 

retenção do IRS, inferior a Loures e que continuamos a ser um Município que 

não é concorrencial com os municípios à nossa volta, além de que, 

continuamos a assacar às pessoas, principalmente à classe média, muito 

dinheiro indevido, que devia de ser das próprias famílias, embora 

compreendamos os constrangimentos do Município e os investimentos futuros 

que têm que ser feitos. Contudo parece-nos que devia de ter sido feito um 

esforço para apoiar a classe média de Loures. --------------------------------------------  

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

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

 PONTO TRINTA E UM - PROPOSTA Nº 474/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A PROPOSTA A 

APRESENTAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL REFERENTE À DERRAMA DE 

2018, A COBRAR EM 2019 ---------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A alínea c) do artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que 

estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, na sua redação atual, dispõe que constitui receita dos 

municípios o produto da cobrança de derramas lançadas nos termos do 

artigo 18.º deste mesmo diploma legal. --------------------------------------------------  

B. De acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que estabelece, entre outros, o Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, na sua redação vigente, compete à 

assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, autorizar o 

lançamento de derramas. --------------------------------------------------------------------  

C. O artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, supra mencionado, 

reitera que compete aos municípios deliberar o lançamento de derramas a 

aplicar em cada ano de acordo com os valores e metodologias previstas na 

lei. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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D. Conforme estipulado no preceito legal invocado no ponto supra, a 

deliberação relativa ao lançamento da derrama deve ser comunicada à 

Autoridade Tributária e Aduaneira, por via eletrónica, até ao dia 31 de 

dezembro do ano anterior ao da sua cobrança, sob pena de não haver lugar 

à respetiva liquidação e cobrança. --------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos da alínea c) do artigo 14.º e do 

artigo 18.º, ambos da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, 

e do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º e na alínea ccc) do n.º 1 do 

artigo 33.º, ambas do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, na sua 

redação vigente, delibere submeter, à Assembleia Municipal de Loures, para 

deliberação:------------------------------------------------------------------------------------------  

1. O lançamento de uma derrama de 1,5 % sobre o lucro tributável sujeito e 

não isento de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas referente 

a 2018 e a cobrar em 2019, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, supra melhor identificada; ------------------------------  

2. A isenção de derrama, o que se traduz no lançamento de uma taxa reduzida 

de derrama de 0%, para todos os sujeitos passivos com um volume de 

negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00€, nos termos do n.º 

12 do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, supra melhor 

identificada. (…)” -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 --- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a seguinte intervenção:  -------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, trata-se de manter 

a Proposta que foi apresentada no ano anterior, isto é, manter a taxa normal de 

um e meio por cento, e isentar de Derrama, as atividades com um volume de 

negócios até cento e cinquenta mil euros, procurando aqui dar um sinal de 

apoio às empresas mais pequenas. ----------------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM AS ABSTENÇÕES DAS SENHORAS VEREADORAS E DOS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA E OS VOTOS 

CONTRA DA SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES VEREADORES 

DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA -------------------------------------------------------  

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

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, o Partido Social 

Democrata votou contra, apesar de considerar que a redução da Derrama para 

as empresas que tenham menos de cento e cinquenta mil euros de volume de 

negócios, é positiva.  ------------------------------------------------------------------------------  

No entanto, consideramos que, na generalidade das empresas, o Município 

deveria dar, mais uma vez, um sinal, de modo a garantir mais economia, mais 

rendimento, mais emprego e mais investimento em Loures, e não o faz. ----------  

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

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

 PONTO TRINTA E DOIS - PROPOSTA Nº 475/2018- SUBSCRITA PELO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A PROPOSTA A 

APRESENTAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL REFERENTE À FIXAÇÃO DA 

TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) PARA O ANO DE 

2019 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A alínea n) do artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que 

estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, na sua redação vigente, estipula como receitas dos 

municípios as estabelecidas por lei ou regulamento a favor dos municípios; --  

B. Nos termos do n.º 2 do artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, 

designada por Lei das Comunicações Eletrónicas, na sua redação atual, os 

direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de 

sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem 
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redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em 

local fixo, dos domínios públicos e privado municipal podem dar origem ao 

estabelecimento de uma Taxa Municipal de Direitos de Passagem; -------------  

C. De acordo com o estipulado no n.º 3 do supra referido preceito legal, a Taxa 

Municipal de Direitos de Passagem é determinada com base na aplicação de 

um percentual sobre o total da faturação mensal emitida pelas empresas que 

oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao 

público, em local fixo, para todos os clientes finais do correspondente 

município; -----------------------------------------------------------------------------------------  

D. O referido percentual é aprovado anualmente, por cada município, até ao fim 

do mês de dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência e não 

pode ultrapassar os 0,25%; ------------------------------------------------------------------  

E. Ao abrigo do estatuído no n.º 4 do artigo 106.º supra mencionado, nos 

municípios em que seja cobrada a Taxa Municipal de Direitos de Passagem, 

as empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público em local fixo são as responsáveis pelo seu 

pagamento; --------------------------------------------------------------------------------------  

F. Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece, entre outros, o Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, na sua redação atual, compete à assembleia 

municipal, sob proposta da câmara municipal, aprovar as taxas do município 

e fixar o respetivo valor. ----------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos do disposto na alínea n) do 

artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, no 

artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, supra melhor identificada, e 

do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º conjugada com a alínea ccc) do 

n.º 1 do artigo 33.º, ambas do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, 

supra referenciada, delibere submeter à Assembleia Municipal de Loures, para 

aprovação por este órgão deliberativo, a fixação da Taxa Municipal de Direitos 

de Passagem, para o ano 2019, com o percentual de 0,25%. (…)” -----------------  
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--- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a seguinte intervenção: --------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, é uma Proposta 

idêntica à do ano anterior e de anos anteriores, e é para aplicar uma taxa de 

zero, vírgula vinte e cinco por cento. ---------------------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DAS SENHORAS VEREADORAS E DOS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA E OS VOTOS 

CONTRA DA SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES VEREADORES 

DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA -------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO PARA CONHECIMENTO: -------------------------------------------------------  

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

--- Pelo Sr. Presidente da Câmara, foi dado conhecimento do Email com o 

registo de entrada E/106610, de 2018.10.29, prestando conhecimento do 

requerimento apresentado pelo Sr. Vereador André Ventura, relativo à renúncia 

ao Mandato. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

ARQUIVO DE DOCUMENTOS: ---------------------------------------------------------------  

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

--- Nos termos do artigo quinto do Decreto-Lei n.º 45.362, de 21 de novembro 

de 1963, todos os documentos referenciados nas propostas e não reproduzidos 

na Ata dão-se aqui como transcritos, ficando arquivados, em suporte digital, na 

plataforma eletrónica “Acesso à Ordem do Dia”, com exceção dos documentos 

a seguir identificados, que ficam arquivados, em suporte papel, junto às 

propostas, em pasta anexa ao Livro de Atas: ----------------------------------------------  

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

- Proposta de Deliberação n.º 485/2018 – Planta de alterações – Cores 

convencionais; --------------------------------------------------------------------------------------    
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- Proposta de Deliberação n.º 492/2018 – Planta de Levantamento Topográfico;  

Planta Síntese sobre o Levantamento Topográfico; Planta de Delimitação da 

Unidade de Execução e Planta de Delimitação da Unidade de Execução – 

Foto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

--- 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 NºS. 472/2018, 473/2018, 474/2018 E 475/2018, APÓS PRÉVIA 

DISTRIBUIÇÃO, EM SUPORTE DIGITAL, A TODOS OS MEMBROS DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL. ----------------------------------------------------------------------  

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

--- Eram doze horas e trinta e um minutos, quando foram encerrados os 

trabalhos constantes da Ordem do Dia, nos termos que ficam descritos. ----------  

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

--- A reunião foi secretariada pelo Diretor do Departamento de Gestão e 

Modernização Administrativa. ------------------------------------------------------------------  

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

--- A PRESENTE ATA FOI APROVADA POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR 

UNANIMIDADE, NA REUNIÃO DE DOIS MIL E DEZOITO, DEZEMBRO, 

CINCO, NÃO TENDO PARTICIPADO NA VOTAÇÃO, OS VEREADORES, 

SR.S CARLOS CÉSAR CIPRIANO ARAÚJO E PAULO RUI LUIS AMADO E A 

VEREADORA, SRª 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,  


