
 

                                                                                                                                            

1/89 

 

 

                                                                                                                                      26ª Reunião Ordinária - 2022-10-12 

-------------------------------------- MANDATO 2021-2025  --------------------------------  
------------------------------------- ATA DA 26ª. REUNIÃO ORDINÁRIA  
------------------------------------- DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES,  
------------------------------------- REALIZADA EM 2022-10-12 NO PALÁCIO 

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

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

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

trinta e três minutos, com a presença inicial da senhora Vice-Presidente, das 

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

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

----- BRUNO MIGUEL DE OLIVEIRA NUNES ----------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

Jorge Piteira Leão e da Sra. Vereadora Anabela de Oliveira Feliciano e 

Pacheco, se encontrarem impossibilitados de comparecer à reunião, estiveram 

presentes o Sr. Paulo Rui Luis Amado e a Sra. Fernanda Maria Cardoso 

Santos, tendo a Câmara deliberado justificar as faltas do Sr. Vereador Paulo 

Jorge Piteira Leão e da Sra. Vereadora Anabela de Oliveira Feliciano e 

Pacheco, à presente reunião. -------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

seguinte no montante de sete milhões, oitocentos e dezasseis mil, duzentos e 

sessenta e um euro e oitenta cêntimo. -------------------------------------------------------  
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--- Da Ordem do Dia previamente distribuída constavam os assuntos seguintes:  

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

PONTO 1. ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

--------------- DE LOURES, REALIZADA EM 2022.08.03 -------------------------------   

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

PONTO 2. ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

--------------- DE LOURES, REALIZADA EM 2022.08.31 -------------------------------  

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

PONTO 3. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 639/2022 - SUBSCRITA  

--------------- PELA SRA. PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA  

--------------- APROVAR A 13ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO  

--------------- ORÇAMENTO 2022 E OPÇÕES DO PLANO 2022/2026 -------------  

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

PONTO 4.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 640/2022 - SUBSCRITA  

--------------- PELA SRA. PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO PARA  

--------------- APROVAR: - O INÍCIO, TIPO E PEÇAS DO PROCEDIMENTO; -  

--------------- A DESIGNAÇÃO DO JURI E DO GESTOR CONTRATO;  

--------------- REFERENTE AO PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE  

--------------- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES DE REDE FIXA, DADOS,  

--------------- MÓVEL SERVIÇOS DE DISASTER RECOVERY, BEM COMO A  

--------------- GESTÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE  

--------------- COMUNICAÇÕES FIXAS    ---------------------------------------------------           

---------------  (PROCº Nº 56.959/DCP/2022 ------------------------------------------------  

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

PONTO 5. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 641/2022 - SUBSCRITA  

--------------- PELA SRA. PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA  

--------------- APROVAR: - O RELATÓRIO FINAL E INERENTE  

--------------- ADJUDICAÇÃO; O PROJETO DE MINUTA DE CONTRATO; -  

--------------- RELATIVO AO PROCEDIMENTO PARA PRESTAÇÃO DE  

--------------- SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, REINSPECÇÃO E INSPEÇÃO  

--------------- EXTRAORDINÁRIA DE ASCENSORES, MONTA-CARGAS,  

--------------- ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES PARA OS  
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--------------- MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS (PROCº Nº  

--------------- 56.530/DCA/2022) ---------------------------------------------------------------  

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

PONTO 6. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 642/2022 - SUBSCRITA  

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

--------------- DENUNCIA DO CONTRATO Nº 313/2021 CELEBRADO ENTRE  

--------------- O MUNICIPIO DE LOURES E A MAFRIPEIXE – COMÉRCIO DE  

--------------- PEIXE, LDA.; - A NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA SOBRE A  

--------------- DECISÃO PROFERIDA  -------------------------------------------------------  

---------------  (PROC. Nº 54.062/DCA/2021) ------------------------------------------------  

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

PONTO 7. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 643/2022 - SUBSCRITA  

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

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

--------------- LOURES E A ÁREA DA SAÚDE MENTAL COMUNITÁRIA ----------  

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

PONTO 8. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 644/2022 - SUBSCRITA  

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

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

--------------- LOURES E A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE  

--------------- LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. ----------------------------------------------  

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

PONTO 9. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 645/2022 - SUBSCRITA  

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

--------------- DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O  

--------------- MUNICÍPIO DE LOURES E A ORDEM DOS PSICÓLOGOS --------  

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

PONTO 10. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 646/2022 - SUBSCRITA  

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

--------------- DE 3 (TRÊS) TRABALHADORES, DA CATEGORIA DE  

--------------- ASSISTENTE OPERACIONAL, PARA CONSTITUIÇÃO DE  

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

--------------- CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR  
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--------------- TEMPO INDETERMINADO, POR UTILIZAÇÃO DE RESERVA DE  

--------------- RECRUTAMENTO INTERNA, A AFETAR À DIVISÃO DE  

--------------- DESPORTO E À DIVISÃO DE GESTÃO DO PARQUE ESCOLAR  

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

PONTO 11. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 647/2022 - SUBSCRITA  

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

--------------- DE 34 (TRINTA E QUATRO) TRABALHADORES, DA  

--------------- CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL, PARA  

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

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

--------------- PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, POR UTILIZAÇÃO  

--------------- DE RESERVA DE RECRUTAMENTO INTERNA, A AFETAR À  

--------------- DIVISÃO DE GESTÃO DO PARQUE ESCOLAR E À UNIDADE  

--------------- DE GESTÃO DA CRECHE ----------------------------------------------------  

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

PONTO 12. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 648/2022 - SUBSCRITA  

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

--------------- DE 6 (SEIS) TRABALHADORES, DA CATEGORIA DE  

--------------- ASSISTENTE TÉCNICO, PARA CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO  

--------------- DE EMPREGO PÚBLICO NA MODALIDADE DE CONTRATO DE  

--------------- TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO  

--------------- INDETERMINADO, POR UTILIZAÇÃO DE RESERVA DE  

--------------- RECRUTAMENTO INTERNA, A AFETAR À DIVISÃO DE  

--------------- GESTÃO DO PARQUE ESCOLAR -----------------------------------------  

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

PONTO 13. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 649/2022 - SUBSCRITA  

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

--------------- RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO  

--------------- ALTO DO FUNCHAL, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA  

--------------- IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA; - A  

--------------- EXTINÇÃO DA CAUÇÃO EXISTENTE (PROCº Nº  

--------------- 37.190/L/OR/1999) ---------------------------------------------------------------  
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PONTO 14. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 650/2022 - SUBSCRITA  

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

--------------- RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA  

--------------- ZONA 1 – ZONA INDUSTRIAL DE TOCADELOS, NA  

--------------- FREGUESIA DE LOUSA; - A EXTINÇÃO DA CAUÇÃO  

--------------- EXISTENTE  -----------------------------------------------------------------------   

---------------  (PROCº Nº 54.982/LA/L/2008) ------------------------------------------------  

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

PONTO 15. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 651/2022- SUBSCRITA  

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

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

--------------- ALVARÁ Nº 01/2002, NA RUA CIDADE DE ÉVORA, LOTE 163,  

--------------- NO BAIRRO TROIA, SANTA IRIA DE AZÓIA (PROCº Nº  

--------------- 70.785/URB_L_L/2021 – HABILIS VIVENDI CONSTRUÇÕES,  

--------------- LDA.) ---------------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 16. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 652/2022- SUBSCRITA  

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

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

--------------- ALVARÁ Nº 04/2002, REFERENTE AOS LOTES 308 E 309 DO  

--------------- BAIRRO DA MILHARADA, FREGUESIA DE LOURES (PROCº. Nº  

--------------- 72.015/URB_L_L/2022 – A. MEIRELES CABRAL ARQUITECTOS  

--------------- LDA. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 17. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 653/2022- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A ISENÇÃO DO  

--------------- CUMPRIMENTO DE 2 (DOIS) LUGARES DE ESTACIONAMENTO,  

--------------- EXIGÍVEL POR VIA DO REGULAMENTO DO PDM E DO RMEU  

---------------  (PROC.º. Nº 71.684/URB_L_E/2022 – CARLOS ALBERTO DA SILVA  

--------------- SARAIVA) ---------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 18. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 654/2022- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A ISENÇÃO DO  
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--------------- CUMPRIMENTO DE 2 (DOIS) LUGARES DE ESTACIONAMENTO,  

--------------- EXIGÍVEL POR VIA DO REGULAMENTO DO PDM E DO RMEU  

--------------- (PROCº. Nº 71.483/URB_L_E/2022 – LUÍSA MATILDE RIBEIRO DOS  

--------------- SANTOS ROMÃO RAMOS) ----------------------------------------------------------  

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

PONTO 19. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 655/2022- SUBSCRITA PELO SR.  

--------------- VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A ATRIBUIÇÃO DE  

--------------- TOPÓNIMO PARA AS LOCALIDADES DE MANJOEIRA E PINTÉUS,  

--------------- NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO  

--------------- TOJAL  -------------------------------------------------------------------------------------  

---------------  (PROC.º 40.707/OM-F) ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, deram 

entrada na mesa duas Saudações, uma subscrita por mim e a outra pela 

Coligação Democrática Unitária que estão a ser fotocopiadas para serem 

distribuídas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, gostaria 

de colocar algumas questões.  -----------------------------------------------------------------  

A primeira sobre a situação da GesLoures que foi debatida na última reunião, 

onde solicitámos informação sobre um documento que eventualmente existiria 

para ser assinado pelos trabalhadores, no sentido de manterem a 

confidencialidade após a saída da GesLoures, pelo menos durante dois anos, 

conforme foi referido aqui pelo munícipe e ex trabalhador da GesLoures, que 

fez a sua intervenção numa reunião da Assembleia Municipal. Assim, 

gostaríamos de saber se se confirma a existência desse documento e, 

confirmando-se, solicitamos uma cópia do mesmo.  -------------------------------------  
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No dia catorze de setembro também solicitámos informação sobre as dívidas 

do Movimento Associativo, que é uma informação muito importante para nós. O 

mesmo se passa com as candidaturas das instituições do concelho aprovadas 

para o Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais e para o 

Plano de Recuperação e Resiliência, para que possamos refletir sobre quais as 

melhores propostas e qual a melhor forma para resolver e ajudar as instituições 

do concelho, neste momento, e sobre estas duas questões em particular.  -------  

Tanto uma informação como outra ainda não nos foi disponibilizada e de modo 

a podermos dar o nosso contributo para a resolução dessas questões e 

apresentarmos as nossas propostas baseadas em informações dos serviços, 

porque só assim é possível apresentar propostas que possam ser postas em 

prática e que sejam razoáveis. -----------------------------------------------------------------  

Sobre os empréstimos que foram aprovados, solicitámos também em forma de 

requerimento as comunicações existentes do Tribunal de Contas sobre o 

assunto. Assim, gostaríamos de saber se já houve alguma comunicação do 

Tribunal de Contas sobre os empréstimos aprovados e, se tiver existido, 

gostaríamos que nos fosse disponibilizada, bem como a resposta que a 

Câmara venha a dar ao Tribunal de Contas.  ----------------------------------------------  

Senhor Presidente, na última reunião de Câmara tivemos oportunidade de falar 

sobre a abertura do ano letivo. O senhor Presidente não estava, que é o 

responsável pela área da educação, e penso que vale a pena hoje referir 

algumas das questões que foram colocadas por nós na sua presença, que é o 

que faz mais sentido.  -----------------------------------------------------------------------------  

É evidente que a abertura do ano letivo não é fácil, há sempre questões para 

resolver, mas é por demais evidente que a abertura do ano letivo teve algumas 

questões e alguns problemas que normalmente não existem e que deviam ter 

sido resolvidos a tempo e horas, de forma a que não acontecessem. Ainda 

ontem, terça-feira, estava a ser entregue o leite escolar, quase um mês depois 

da abertura do ano letivo, bem como as mochilas do primeiro ciclo com o 

material que supostamente devia servir para ajudar os encarregados de 

educação e os pais no início do ano letivo. Portanto, quase um mês depois 

ainda se está a fazer a entrega dessas mochilas, quando, na última reunião de 
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Câmara, foi dito que até sexta-feira dessa semana, fará quinze dias na próxima 

sexta feita, o problema estaria resolvido.  ---------------------------------------------------  

Evidentemente existem alguns problemas que foram sendo ultrapassados, mas 

aquilo que queremos referir é que o desnorte existente, por parte do atual 

Executivo em várias áreas, na área da educação é perfeitamente notório.  -------  

Das primeiras medidas que este Executivo tomou, quando chegou a esta 

Câmara Municipal, foi retirar do Departamento de Educação a verba para se 

poderem fazer as obras de pequena e média dimensão nas escolas, um milhão 

de euros que estava no orçamento para dois mil e vinte e um, e desmantelar a 

equipa do Departamento de Educação que permitia fazer essas pequenas e 

médias obras de forma mais fluída e que nos permitiu, ao longo dos últimos 

anos, fazer dezenas e dezenas de obras nas escolas. Pasme-se que ainda há 

dois meses atrás veio a esta reunião de Câmara uma proposta para rever o 

protocolo com o agrupamento de escolas da Portela, para se manter a 

canoagem para os meninos do quarto ano, mas soubemos, há três semanas 

atrás que, afinal, essa atividade, tão importante para as crianças, não vai 

existir.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente refere, bastas vezes, que temos que resolver primeiro as 

questões das infraestruturas. Aquilo que lhe quero dizer é que as coisas não 

são mutuamente exclusivas. Ou seja, não é por se querer resolver as questões 

das infraestruturas que não devem existir as respostas de programas que 

permitem à escola pública de Loures ser diferenciada. O que acontece com a 

música, o que acontece com a canoagem, o que acontece com a natação e 

com outros programas que permitem à escola e a educação, em Loures, ser 

diferenciada para melhor. Uma escola pública de qualidade, em particular para 

os meninos do primeiro ciclo e do pré-escolar, porque, infelizmente, pelo 

menos os do quarto ano, este ano, já não terão acesso a essa atividade.  --------  

O desnorte é tal que olhamos para as obras feitas este verão, no parque 

escolar, como já referi e vou repetir novamente, envergonham este Município. 

É uma vergonha aquilo que se passou, nesta pausa letiva, nas escolas do 

nosso concelho. O número de intervenções caiu a pique, metade delas não 

aconteceu, foram adiadas, porque não foram resolvidas a tempo. Vêm dizer 

que é falta de material e falta de pessoas, mas esses são problemas que 
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existem há anos. Não é de agora. Nós passámos pela fase do Covid e nada 

disso impediu que ao longo dos últimos dois anos do mandato da Coligação 

Democrática Unitária, terem sido colocados, em quarenta e seis escolas, 

telheiros e ensombramentos. Posso dar alguns exemplos: na escola básica da 

Bela Vista o telheiro na portaria do edifício, na escola básica do Alto da Eira 

ensombramento da portaria e do logradouro, na escola básica da Covina 

telheiro da portaria ao edifício, telheiro na escola de Vale Figueira e podia 

continuar. Isto foi feito e, ao mesmo tempo, dávamos resposta, no primeiro 

ciclo e no pré-escolar, a todos os programas que foram iniciados por nós. Mas 

não só nos telheiros, também foram intervencionados vinte e oito campos de 

jogos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por isso, senhor Presidente, se agora se entende que as infraestruturas e as 

obras são muito importantes, não foi isso que demonstrou ao longo deste ano. 

Aliás, as medidas que tomou, com a retirada da verba que estava prevista para 

fazer estas obras e da equipa que permitia fazer estas obras com rapidez e 

com qualidade, só veio demonstrar, e nesta pausa letiva vimos isso, que há um 

desinvestimento na educação. Isso é evidente, até na entrega do material 

escolar os senhores decidiram cortar para metade aquilo que era entregue 

anteriormente. Ponham os olhos nos vossos camaradas de Odivelas e, pelo 

menos, façam igual a eles.  ---------------------------------------------------------------------  

Portanto, queremos dizer que o desnorte nesta Câmara é grande e, no que diz 

respeito à educação, isso ficou mais do que evidente no início deste ano letivo.  

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

O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhor Presidente, começo por 

fazer algo que não é usual, que é dar-lhe os parabéns pela campanha de 

mudança de imagem da Câmara Municipal. Ainda não tinha tido oportunidade 

de lhe dizer, mas acho que é mais digna que aquela que estava e coloca em 

Loures num posicionamento diferente. Espero que a coloque não só no centro, 

mas na vanguarda do muito que seja o desenvolvimento, principalmente na 

Área Metropolitana de Lisboa, porque temos todo o potencial para isso.  ---------  

Entro, agora, na parte menos simpática da intervenção. Ontem, por ocasião 

dos meus trabalhos na Assembleia da República, tive oportunidade de ter uma 

audiência com o senhor Secretário de Estado Carlos Miguel e ficámos a 
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perceber, ao contrário do que tinha sido já referido nesta Câmara, que as 

Juntas de Freguesia vão mesmo ficar a “arder” com o dinheiro que gastaram no 

âmbito do Covid. Ou seja, aquela verba que era garantida quando colocada no 

portal da Direção-Geral das Autarquias Locais, ontem foi assumido pelo 

Governo na audição que não há verba e que, eventualmente, vão olhar para o 

Orçamento de Estado e até usaram a expressão usada pelo ex Presidente da 

República Jorge Sampaio “existe vida para além do orçamento”. --------------------   

Por isso devem encontrar uma solução lá pelo meio. Mas não deixa de ser 

curioso que o Partido Socialista diga isto vinte e quatro horas depois de 

apresentar o Orçamento de Estado. A verba não tem rubrica, mas o que foi dito 

é que vão ver, que possivelmente não pagam tudo, mas que, eventualmente, 

podem pagar uma parte. Curiosamente estava dentro da sala um Presidente de 

Junta de Freguesia do nosso concelho que acumula as funções de Deputado, e 

ficámos a perceber que o dinheiro não vai ser entregue às Juntas de 

Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Também soubemos recentemente aqui na reunião de Câmara, pelo senhor 

Vereador Nuno Dias, que o Município já tinha adiantado cerca de quinze por 

cento do valor destas dívidas. Nós sabemos quem é que vai pagar, no final 

quem vai pagar vai ser o contribuinte. Mas queremos perceber qual será a 

estratégia do Município e se a Câmara Municipal sabe qual o valor que as 

Juntas de Freguesia do Município de Loures têm inscritas no portal da Direção-

Geral das Autarquias Locais. Questiono isto, porque ontem foram feitas 

acusações por parte do Governo, na pessoa do senhor Secretário de Estado, 

que disse que tinha muitas dúvidas, inclusive, na forma como as faturas foram 

submetidas, uma vez que algumas delas são estranhas porque nota-se que 

tinham uma despesa corrente de quarenta mil euros e agora apareceram com 

uma despesa de duzentos mil euros.  --------------------------------------------------------  

Este é um assunto importante para as nossas Juntas de Freguesia, e 

queremos perceber se irá onerar, ou não, a Câmara Municipal. Mas ganha 

outra dimensão, sem querer misturar as funções porque estavam em funções 

diferentes, quanto a esta posição acerca do envio das faturas não ser claro foi 

dito e denunciado na reunião de comissão, que é pública, não estou a revelar 

nada, pelo Presidente da Assembleia Municipal de Loures, também ela 
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Deputada, Susana Amador. Qual é o conhecimento que há sobre isto e qual o 

papel da Câmara Municipal neste processo, porque o senhor Secretário-Geral 

procedeu à audiência do senhor Presidente da Associação Nacional de 

Freguesias que disse que tem a certeza que as dívidas das Juntas de 

Freguesia rondam, mais ou menos, cinco milhões de euros. Posteriormente o 

senhor Secretário de Estado veio dizer que as dívidas rondam, mais ou menos, 

vinte e três milhões de euros. Portanto, todos “atiram números para o ar” e 

ninguém sabe bem do que está a falar. Assim, gostava de saber, no âmbito da 

reunião de Câmara, se há a noção, pelo menos no Município, do que se está a 

falar.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A segunda questão está relacionada com o Hospital Beatriz Ângelo. O senhor 

Presidente ficou muito bem na visita com o senhor Ministro Manuel Pizarro, 

mas sabemos que continua o problema da falta de pessoal, com uma greve 

anunciada e comunicada por parte dos enfermeiros, e é claro que os serviços 

do Hospital Beatriz Ângelo se têm vindo a degradar desde a passagem de 

parceria pública/privada para empresa pública empresarial. Há um problema 

grave de investimento por parte do Governo, no reconhecimento dos 

profissionais de saúde, e depois da visita do senhor Ministro ao concelho 

gostaria de saber, da sua parte, quais foram as promessas feitas e que 

enquadramento é que o senhor Ministro veio dar ao Hospital Beatriz Ângelo.  ---  

Relativamente à Jornada Mundial da Juventude, de uma vez por todos, 

gostaria que fosse clarificado quanto é que a Câmara Municipal vai investir 

neste evento.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Ainda em relação à Jornada Mundial da Juventude tem corrido umas 

informações que dizem que o bilhete, ou o passe de acesso ao evento, deverá 

rondar os trezentos euros. Gostaria de saber se esta informação é verdadeira e 

a favor de quem é que reverte este valor. Penso que é importante começar a 

clarificar as situações. Não colocamos em causa a importância do evento, a 

honra e o privilégio que é para o nosso país receber este evento, mas temos de 

perceber as contas deste “rosário”. -----------------------------------------------------------  

Em relação à Carris Metropolitana, eu já vi o mapa, mas gostaria que fosse 

aqui referido quanto é que a Câmara Municipal de Loures já investiu na Carris 

Metropolitana e quanto é que ainda vai investir. Digo isto porque recebi, 
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enquanto Deputado na Assembleia da República, um pedido da senhora 

Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, para incluirmos no Orçamento de 

Estado trinta e dois milhões de euros para “safar” a Carris Metropolitana. 

Segundo a explicação da Área Metropolitana de Lisboa, o Presidente da Área 

Metropolitana de Lisboa, em dois mil e dezoito, Fernando Medina, para realizar 

tudo o que se propunha na empresa Metropolitana de Transportes, colocava 

uma verba que era responsabilidade dos Municípios, e faltavam trinta e dois 

milhões de euros por parte do Governo. Pelo que percebi, da missiva que foi 

enviada pela Área Metropolitana de Lisboa, isto deveria ter entrado no 

Orçamento de Estado de dois mil e dezanove. Ora, estamos a discutir o 

orçamento de dois mil e vinte e três e o senhor Ministro das Finanças, 

Fernando Medina, supostamente deveria resolver o “buraco” que o Presidente 

da Área Metropolitana de Lisboa, Fernando Medina, deixou no montante de 

trinta e dois milhões de euros.  -----------------------------------------------------------------  

Depois de receber o Orçamento de Estado tive curiosidade e fui verificar se 

estavam lá os trinta e dois milhões de euros, e uma vez mais vou utilizar a 

expressão de Jorge Sampaio de que “existe vida para além do orçamento”, 

porque há trinta e dois milhões de euros que não estão no Orçamento de 

Estado. A realidade é que o valor não está no Orçamento de Estado. Ora, não 

estando no Orçamento de Estado como é que os Municípios vão resolver isto?  

O Governo tem uma expressão, nos últimos dias, que é clara em relação a 

tudo o que falhou que é: estaremos cá para resolver. Mas isto não é 

justificação. Assim, gostaria de perceber em que medida é que o senhor 

Presidente está preocupado com esta situação. Loures já entrou com uns 

milhões em relação a esta situação, e gostaria de saber se tem alguma 

informação e de como é que pretendem resolver esta pequena falha de trinta e 

dois milhões de euros.  ---------------------------------------------------------------------------  

Também, falando em mobilidade e transportes, não vejo, em momento 

nenhum, nas opções do Governo, nem em Orçamento de Estado, nada sobre o 

Metropolitano. Gostaria de saber se existe algum compromisso, ou se ainda se 

está a estudar onde é que se vão buscar entre trinta e cinco e quarenta e cinco 

milhões de euros, sendo que a senhora Ministra da Coesão Territorial o que me 
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respondeu sobre o Metropolitano de Loures foi que tinha sérias dúvidas que 

conseguisse ter verba disponível para que essa obra avançasse no imediato.  --  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, sobre o 

Metropolitano estamos à espera do agendamento de uma reunião que presumo 

esteja para breve. Assim, gostaria de saber se já há uma data. ----------------------  

Na sequência do que referiu o senhor Vereador Bruno Nunes, tivemos notícia 

de um conjunto de investimentos de mais de mil e quinhentos milhões de euros 

que, naturalmente, saudamos, relativamente ao transporte pesado a nível 

nacional, e também uma verba significativa do Fundo Ambiental para a área 

dos transportes públicos. Mas na notícia não encontrei nada para Loures, nem 

para o reforço do investimento no Metropolitano, nem para as estações de 

Santa Iria a Bobadela. Gostaria que me confirmasse esta informação.  ------------  

A segunda questão está relacionada com uma discussão que tivemos há um 

mês, por via da intempérie que nos assolou aqui e em todo o país, e que 

tivemos oportunidade de também discutir na última reunião de Câmara em que 

o senhor Presidente não esteve presente, sobre o caneiro de Sacavém e sobre 

a sua obra. Ainda não recebemos qualquer relatório, nem da empresa privada, 

nem dos nossos técnicos, certamente estiveram nessa ocorrência e, 

eventualmente, terão algumas conclusões retiradas dessa ocorrência.  -----------  

Senhor Presidente, passado um mês, não tendo qualquer relatório, já não lhe 

peço da empresa privada, mas sem termos qualquer diagnóstico e relatórios 

das ocorrências que os nossos técnicos produziram, torna-se difícil para a 

oposição fazer qualquer trabalho que possa ajudar a encontrar respostas. Já 

não falo do conjunto de insinuações que são típicas do senhor Presidente e do 

Executivo, sobre esta matéria. Não vou entrar por aí, mas queria sensibilizá-lo 

para o trabalho da oposição, porque se não tivermos os documentos técnicos 

não podemos fazer uma discussão séria que possa olhar para o futuro e estar 

centrado nas soluções dos problemas do nosso concelho. Portanto, faço-lhe 

esse repto para que nos possa fornecer, o mais breve possível, a 

documentação sobre esta matéria para que possamos, de uma vez por todas, 

tirar conclusões e andar para a frente.  ------------------------------------------------------  



 

                                                                                                                                            

14/89 

 

 

                                                                                                                                      26ª Reunião Ordinária - 2022-10-12 

Ainda, sobre uma matéria sensível que gostava de fechar para andar para a 

frente, é sobre um requerimento que apresentámos relativamente a uma 

eventual proposta da Coligação Democrática Unitária, nomeadamente, da 

minha pessoa e do ex Presidente, Bernardino Soares, de urbanizar toda a 

Frente Ribeirinha. Para fechar este assunto gostava que, com serenidade, nos 

pudesse divulgar os despachos em que eu, ou o senhor ex Presidente, 

Bernardino Soares, teríamos essa intenção de urbanizar a Frente Ribeirinha. O 

senhor Presidente teve oportunidade de o divulgar nos meios de comunicação 

e era importante não deixar protelar estas suspeições, direi mesmo estas 

calúnias, para que não fiquem no ar, possamos resolver estas questões e nos 

centrarmos, efetivamente, no que é importante para o nosso concelho. 

Portanto, assim que possível gostaria de ter resposta a este requerimento que 

foi entregue por escrito.  --------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO RUI AMADO: Senhor Presidente, 

relativamente aos SIMAR, na sexta reunião Ordinária, realizada a vinte e dois 

de dezembro de dois mil e vinte e um, foi aprovada uma proposta de 

transferência de verbas para os SIMAR, relativamente aos resultados do 

exercício, onde há uma carta de compromisso para a racionalização e redução 

dos custos para o ano de dois mil e vinte e dois. Nessa carta de compromisso é 

assumido que se iria monitorizar mensalmente os resultados do exercício, em 

documento a ser reportado e apresentado à Administração dos SIMAR. Nessa 

mesma reunião tivemos oportunidade de solicitar que essa monitorização fosse 

distribuída aos Vereadores, mas já lá vão nove meses, já estamos no décimo 

mês do ano de dois mil e vinte e dois, e nenhuma monitorização, ou relatório, 

relativamente à racionalização e redução de custos dos SIMAR, deste ano, nos 

foi entregue. Portanto, reitero, novamente, esse pedido.  ------------------------------  

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

A VEREADORA, SENHORA FERNANDA SANTOS: Senhor Presidente, quero, 

em nome da bancada da Coligação Democrática Unitária, apresentar uma 

saudação oral à Festa do Vinho e das Vindimas, que decorreu este fim de 

semana em Bucelas. Quero saudar todos os que contribuíram para a sua 

realização, muito em particular os que contribuíram para o magnífico cortejo 



 

                                                                                                                                            

15/89 

 

 

                                                                                                                                      26ª Reunião Ordinária - 2022-10-12 

que, mais uma vez, nos demonstrou todo o circuito de produção do vinho que 

dá o mote a esta Festa.  --------------------------------------------------------------------------  

Queremos manifestar, também, a nossa estranheza pela divulgação tardia da 

Festa, algo que não é costume acontecer e por essa divulgação ter sido, 

apenas, através dos meios digitais ao contrário do que é habitual, o que nos 

causa uma estranheza maior, porque prejudicou, certamente, a participação de 

um maior número de pessoas. Este conjunto de atrasos, quer na divulgação do 

programa, quer por apenas ter sido por meios digitais, certamente que não 

contribui para a divulgação e para a promoção desta Festa. --------------------------  

Assim, gostaria de questionar o senhor Presidente se esta forma de divulgação 

através de meios digitais, foi apenas uma opção para esta Festa, ou se vai 

passar a ser uma opção também para outras iniciativas camarárias. Deixo 

ainda o alerta que os meios tradicionais, por muito que estejam em decadência, 

continuam a ser necessários para uma maior divulgação das iniciativas 

camarárias. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Antes de mais agradeço as questões 

apresentadas, sobre as quais me apraz dizer o seguinte: relativamente à 

questão dos empréstimos que o senhor Vereador Gonçalo Caroço levantou, 

dizer que aquilo que foram os empréstimos aprovados nesta Câmara para 

obras novas o prazo está a decorrer no Tribunal de Contas e até à data sem 

nenhuma dúvida. Relativamente à questão dos empréstimos de obras para 

pagamento de dívida, recebemos a notificação para esclarecer uma questão 

que está a ser respondida e que os serviços entendem que é perfeitamente 

resolúvel, e desde já peço aos serviços para darem essa nota.  ---------------------  

Relativamente à questão dos kits, o senhor Vereador misturou tudo, vê-se bem 

que não percebe nada de educação.  --------------------------------------------------------  

Convém explicar, que na última reunião não estive porque estive em gozo de 

férias. Tenho esse direito, como todos nós temos ao período de férias.  -----------  

Sobre a educação, é curioso ser o senhor Vereador Gonçalo Caroço, o 

Vereador que tutelou a educação neste nosso concelho, vir falar sobre o atraso 

de fichas e kits escolares, quando no ano passado, em novembro, ainda 

estavam a ser entregues. É curioso. É preciso ter topete para vir aqui, o mesmo 
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Vereador que teve a pasta da educação durante anos e anos, reclamar e 

questionar o atraso na entrega das fichas e dos kits escolares quando ele 

próprio, no passado, também o fez.  ----------------------------------------------------------  

Isto não serve de desculpa. Aliás, foram muitas as escolas que disseram que 

no ano passado já foi assim, e os próprios serviços da Câmara também o 

disseram. Mas isso a mim não me consola em nada e, por isso, no próximo ano 

letivo não pode acontecer o que aconteceu nos anos em que vossa excelência 

foi Vereador da Educação e o que aconteceu agora sendo eu Presidente da 

Câmara Municipal de Loures. Portanto, houve um atraso significativo na 

entrega dos kits e das fichas escolares, mas a situação está resolvida.  -----------  

A questão do leite escolar é uma situação diversa. O senhor Vereador misturou 

e gosta de misturas as situações para baralhar, mas cá estou eu para o 

elucidar e para esclarecer o seguinte: nós tivemos um processo de 

descentralização de competências como nunca se verificou em momento 

algum no nosso país, em particular no nosso Município. Aliás, há ainda alguma 

entropia na receção de novas competências que coincidiu, no tempo, com o 

início do ano letivo e deveu-se, também, muito à inércia do anterior Executivo 

Municipal que não preparou esta receção de competências, sabendo que a lei 

o abrigava a isso. Por isso agradeço muito aos serviços técnicos da Câmara, 

principalmente ao Departamento da Educação, tenho de agradecer muito aos 

Diretores e às Direções dos nossos Agrupamentos Escolares e aos nossos 

parceiros, associações de país e IPSS’s, porque conseguimos “arrepiar 

caminho”. Olhávamos para outros Municípios que prepararam e bem todo o 

processo de receção de competências com tempo e de forma tranquila, mas 

como aqui houve essa inércia do anterior Executivo da Coligação Democrática 

Unitária, que nada preparou, só mesmo com o esforço dos trabalhadores e do 

Departamento da Educação, dos Diretores e das Direções dos Agrupamentos 

Escolares e dos nossos parceiros, conseguimos manter-nos ao nível dos 

outros municípios. O leite escolar é um bom exemplo disso.  -------------------------  

O leite escolar, no que dizia respeito ao Ministério da Educação, houve uma 

descontinuação na prestação do serviço, teve que se abrir um concurso público 

e o senhor Vereador pode dizer o que quiser, mas a população, felizmente, 

está atenta a essa matéria.  ---------------------------------------------------------------------  
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Hoje vivemos uma conjuntura completamente diferente daquela que era na 

altura do Covid, em que houve dificuldades, mas comparar as dificuldades que 

a crise pandémica teve como consequência no mercado, no setor privado, 

naquilo que são as respostas que o mercado tem de dar áquilo que são as 

exigências e as necessidades, neste caso, das Câmaras Municipais, é 

comparar “alhos com bogalhos” e de quem não percebe nada disto.  --------------  

Por isso, temos hoje uma conjuntura completamente diferente, com efeitos 

muito nefastos naquilo que é a capacidade do mercado do privado em 

responder às necessidades que as Câmaras Municipais têm, e esta questão do 

leite escolar é um bom exemplo disso. O concurso ficou deserto, mas 

conseguimos através da figura jurídica do ajuste direto, que é aquilo que a lei 

nos permite, a prestação desse serviço. Portanto, a informação que tenho é 

que o leite escolar está todo entregue. Mas foi um esforço que tenho de 

agradecer quer aos serviços financeiros da Câmara, em particular ao serviço 

de compras e ao Departamento da Educação e o assunto está resolvido.  -------  

Mas misturar kits escolares, leite escolar, fichas escolares com obras nas 

escolas é de quem não percebe mesmo nada disto.  ------------------------------------  

Relativamente a intervenções e requalificações nas escolas, tenho todo o gosto 

em falar com o senhor Vereador. De facto, acabei com um serviço que existia 

na Câmara, de quatro ou cinco pessoas que subitamente se foram embora, em 

que os milhões de que falou foram todos realizados em ajustes diretos. É isso 

que o senhor Vereador defende, em gastarmos milhões de euros em ajustes 

diretos em obras nas escolas, muitas delas com muitas dúvidas do ponto de 

vista técnico? Posso falar-lhe daquela que conheço, que é a escola do Alto da 

Eira. Ou seja, fizeram ali uma obra através de um ajuste direto, dessas quatro 

ou cinco pessoas que se encontravam nessa área da educação, sem controle 

nenhum do Departamento de Obras, nem do serviço de compras da área de 

aprovisionamento, correndo o sério risco, ainda estamos a avaliar se esse risco 

ocorreu e sem levantar suspeitas, das empresas a quem foram feitos esses 

ajustes diretos, por essa área, se outros serviços da Câmara, além do 

Departamento de Obras as estavam a usar, correndo o risco de estarmos a 

incorrer em ilegalidades, do ponto de vista daquilo que é o limite do ajuste 

direto. Por isso acabei com aquele serviço.  ------------------------------------------------  



 

                                                                                                                                            

18/89 

 

 

                                                                                                                                      26ª Reunião Ordinária - 2022-10-12 

Na escola do Alto da Eira, que conheço particularmente bem, foi feita uma obra 

à pressa, estávamos a entrar em período de eleições, na interrupção letiva, em 

que o conhecimento das pessoas era de tal ordem, que usaram uma tinta que 

não era própria para pintar o chão. Ora, mal tomei posse os pais, onde também 

me insiro, bem como a escola, a coordenação e a direção queixaram-se como 

é que puderam aplicar aquela tinta que não é antiderrapante, as crianças 

escorregam e inclusivamente uma delas partiu um braço. Este é um bom 

exemplo daquilo que eram as características técnicas e a capacidade técnica 

de uma área, com quatro cinco pessoas, para realizar milhões de euros, todos 

em ajustes diretos, porque quem tem capacidade e o “know-how” para intervir 

naquilo que é a obra pública é o Departamento de Obras.  ----------------------------  

Portanto, senhor Vereador, ainda bem que tocou neste assunto porque me 

permite clarificar aquilo que, de facto, acontecia. Era a política do ajuste direto 

do Município gerido pela Coligação Democrática Unitária.  ----------------------------  

Quando o senhor Vereador diz que fizeram telheiros, só demonstra que não 

percebe nada disto e que está a misturar “alhos com bogalhos”. O senhor 

Vereador quer falar com os pais sobre a colocação de tendas? As tendas é que 

são os telheiros? Aquilo que colocaram à entrada das escolas foram tendas, 

porque telheiros não são aquilo. Quando o senhor Vereador faz essa afirmação 

está a minorar aquilo que são as preocupações dos pais porque, infelizmente, 

uma grande maioria das escolas do pré-escolas e do primeiro ciclo do nosso 

concelho não têm um telheiro. Não são tendas, porque as tendas não resolvem 

o problema. Um telheiro é um corredor feito em alvenaria ou outro material, que 

garanta que a criança entra na escola e vai até ao edifício principal sem 

apanhar chuva. Essa é a maior alegria que se pode dar aos pais, ou aos avós, 

que ao entregar a sua criança e vê entrar protegida da chuva até entrar no 

bloco principal da escola. Mas esse telheiro vamos nós fazê-lo, porque é o 

básico que o Município tem de proporcionar para a dignificação da escola 

pública. Portanto, quando o senhor Vereador mistura este tipo de 

infraestruturas com uma tenda, assim se vê a resposta que deram durante os 

anos que aqui estiveram e assim se viu a resposta que a população vos deu.  --   

Quanto aos ensombramentos, também lhe posso falar do exemplo que 

conheço bem, da escola do Alto da Eira, e quero dizer-lhe para não se 



 

                                                                                                                                            

19/89 

 

 

                                                                                                                                      26ª Reunião Ordinária - 2022-10-12 

apropriar de algo que não é seu. O ensombramento foi feito com o orçamento 

participativo da Junta de Freguesia, ao qual os pais se candidataram. Portanto, 

o ensombramento foi feito através dessa forma. Não se aproprie de coisas que 

não são suas senhor vereador, porque eu já ando aqui há muitos anos. ----------  

Depois, relativamente a outra matéria que aqui referiu, a canoagem, a escola 

dos piratas. quero dizer-lhe que o assumo, como assumi publicamente, nas 

reuniões que tenho tido com os pais, nos Conselhos Municipais de Educação, 

e ainda agora, recentemente, na assinatura dos acordos de parceria com os 

nossos parceiros, quer para as componentes letivas, quer para as atividades 

de enriquecimento curricular. -------------------------------------------------------------------   

Tive oportunidade de dizer, porque não me escondo, que enquanto houver 

escolas no concelho em que chove lá dentro, escolas sem dignidade para 

quem lá trabalha e para quem lá estuda, escolas sem esse telheiro para que as 

crianças entrem na escola sem irem à chuva, que temos de ter um programa 

para que consigamos, pelo menos neste mandato, fazer a cobertura de um 

polidesportivo escolar por cada Freguesia, para que quando chove as crianças 

não fiquem reduzidas a um espaço de vinte ou trinta metros quadrados. Isto 

chama-se dar dignidade à escola pública e, infelizmente, tivemos oito anos de 

uma gestão da Coligação Democrática Unitária, que andou a brincar às 

escolinhas. Hoje estamos neste estado por essa ficção, essa ilusão que 

quiseram dar às pessoas durante oito anos, no que diz respeito à educação. 

Portanto, enquanto essa dignidade da escola pública não existir, este e outros 

projetos serão secundários e tirarei a verba de onde for necessária para dar 

essa dignidade à escola pública. Mas cá estou para assumir isso junto dos 

pais, junto das escolas e das direções para fazer essa avaliação.  ------------------  

Creio que o senhor Vereador também defende a escola pública, não tenho 

dúvida disso, a forma como o faz é que não é aquela que deveria ser, mas isso 

já não é problema meu. É curioso, mas não consigamos oferecer uma escola 

pública com dignidade sem os nossos parceiros. Os nossos parceiros são as 

associações de pais e as IPSS’s, que durante todos estes anos se foram 

queixando e lamentando, que era necessário revisitar o regulamento de apoio 

porque não é só nas atividades de enriquecimento curricular que são 

importantes. Também são importantes nas ofertas que prestam às nossas 
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crianças e possibilitam aos pais fazer a sua gestão familiar e profissional, em 

sintonia com os horários da escola pública. Se não fossem estes parceiros que 

garantem que os pais, aqueles que felizmente ainda trabalham, tenham 

capacidade e horário para deixarem as suas crianças na escola.  -------------------  

Assim, este Executivo Municipal, particularmente eu, reuni praticamente com 

todas as associações de pais e todas as direções dos Agrupamentos de 

Escolas. Ouvi as suas preocupações não só de agora, mas de há muito tempo, 

pena é que a gestão do Executivo anterior da Coligação Democrática Unitária 

tenha feito “ouvidos moucos” àquilo que foram muitas das necessidades 

sentidas por parte das associações de pais e dos nossos parceiros, 

nomeadamente, no que diz respeito a esta revisitação das normas de parceria 

entre a Câmara e os nossos parceiros para as componentes letivas. Foi por 

isso que este Município aumentou e vai aumentar, podendo ir até duzentos mil 

euros, um apoio que vamos atribuir às associações de pais e às IPSS’s, para 

as compensar daquilo que é o aumento natural da conjuntura que se vive e das 

dificuldades que elas próprias têm, na contratação de pessoas para essas 

componentes que são de extrema importância. -------------------------------------------  

Todos nós gostamos de falar sobre educação e elevar a educação num 

patamar elevado, quando, de facto, temos carências tão grandes naquilo que é 

o básico. Por exemplo, um pai que entra às oito da manhã no seu trabalho, 

onde é que deixa a criança? Deixa-a às nove horas? Os prolongamentos da 

manhã e da tarde são de extrema importância para a gestão familiar, mas se 

não fossem os nossos parceiros a garanti-los, dificilmente conseguíamos dar 

resposta aos pais. Mas isto não é o básico daquilo que é a escola pública? Por 

isso, aquilo que fizemos foi ir ao encontro das preocupações dos pais e 

aumentar essa comparticipação, nomeadamente, passando de onze para 

catorze meses. Aumentámos, também, a comparticipação no que diz respeito 

quer ao escalão “A”, quer ao escalão “B”, que permite que os pais hoje possam 

encarar este ano letivo de uma forma diferente quanto às componentes e aos 

prolongamentos do horário, daquilo que é a escola a tempo inteiro, tão 

importantes para a gestão familiar e profissional dos pais.  ----------------------------  

Portanto, sobre educação termino dizendo que o balanço se faz no final do 

mandato. Estarei cá para o fazer, estou certo que os senhores também, mas 
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estou certo que a população também fará a avaliação daquilo que vai ser a 

nossa intervenção no parque escolar, as escolas novas que foram prometidas 

há muitos anos e que não foram concretizadas. Depois, os senhores vêm dizer 

que a culpa foi do “A”, do “B” e do “C”, porque sobre culpabilização os senhores 

ganham-nos. O que vos quero dizer é que cá estaremos para fazer a avaliação 

da nossa intervenção no parque escolar e da nossa política de educação.  ------  

Relativamente à questão do senhor Vereador Bruno Nunes, a mudança de 

logotipo só por si não serve de nada. Agora temos de trabalhar a mensagem 

que essa nova imagem quer dar, porque, de facto, quaremos estar no centro 

daquilo que é a captação de investimento, no centro da qualidade de vida e o 

progresso. Portanto, temos de trabalhar para que essa mensagem se cruze 

com aquilo que é a realidade.  ------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão das Juntas de Freguesia, como sabe, fui membro do 

Executivo de uma Junta de Freguesia no mandato passado, e sei bem a 

importância que a minha Junta de Freguesia e todas as outras tiveram naquilo 

que foi o combate da crise pandémica. Tive oportunidade de dizer que as 

Juntas de Freguesia foram, se calhar, o verdadeiro “braço armado” naquilo que 

foi o apoio à população, particularmente àquela mais carenciada, para que 

ninguém ficasse para trás nesse apoio. Se não fosse esse “braço armado” das 

Juntas de Freguesia, uma grande parte da população iria ter muitas 

dificuldades em ultrapassar a crise pandémica. Por isso, essa dívida de 

gratidão para com as Juntas de Freguesia, e não estou a menorizar o trabalho 

das IPSS’s e de todas as outras instituições. Não é isso que estou a fazer. Mas 

o concelho de Loures e a população devem ter, e sei que reconhecem, esse 

sentimento de gratidão relativamente ao trabalho que as Juntas de Freguesia 

fizeram no apoio à população durante o estado pandémico.  --------------------------  

Agora, aquilo que o Governo está a fazer porventura é aquilo que o Executivo 

da Coligação Democrática Unitária fez aqui na Câmara, ao não reconhecer 

esse apoio e esse mérito às Juntas de Freguesia. Ou seja, utilizando o mapa a 

que se referiu da Direção-Geral das Autarquias Locais, onde as Juntas de 

Freguesia inscreveram as suas despesas, utilizando a mesma percentagem 

que o Poder Central e o Governo transferiu para as Câmaras Municipais, onde 

os Municípios também inscreveram as suas despesas, de acordo com a 
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percentagem que era atribuída, o Município de Loures foi recebendo verbas por 

parte do Governo relativas ao apoio com as despesas do Covid.  -------------------  

Aquilo que o anterior Executivo da Coligação Democrática Unitária fez, 

porventura, foi o mesmo que o Governo está a fazer, de acordo com as 

palavras do senhor Vereador, que diz que o Governo não vai transferir 

qualquer verba para as Juntas de Freguesia no âmbito das despesas do Covid. 

Se assim acontecer anda mal o Governo, como andou mal o anterior Executivo 

Municipal da Coligação Democrática Unitária, porque, se bem se recorda, foi o 

senhor Vereador e esta Câmara que aprovou, neste mandato, a transferência 

das verbas financeiras para as Juntas de Freguesia. Foi já neste mandato que 

decidimos essa transferência, que ainda deu alguma polémica e alguma 

discussão em reunião de Câmara, quando alguém levantou um conjunto de 

dúvidas, como se alguém tenha dúvidas do trabalho meritório que as Juntas de 

Freguesia fizeram no apoio à população durante o estado pandémico.  É 

lamentável e duplamente lamentável o que aconteceu, no passado, nesta 

Câmara Municipal, porque tivemos que ser nós, este Executivo Municipal, a 

fazer esse reconhecimento.  --------------------------------------------------------------------  

Quanto ao Hospital Beatriz Ângelo, de facto, o senhor Ministro da Saúde veio 

visitar o Hospital Beatriz Ângelo não numa visita de trabalho, do ponto de vista 

daquilo que são as preocupações que a todos nos assolam, mas sim no âmbito 

das comemorações do Dia da Saúde Mental e veio conhecer o trabalho que o 

Hospital Beatriz Ângelo faz nessa matéria. Portanto, toda a reunião e toda a 

visita foi baseada nessa matéria da saúde mental que é preocupante. Mas quer 

eu, quer o Presidente da Câmara de Odivelas tivemos oportunidade, numa 

conversa à parte com o senhor Ministro da Saúde, de ter o compromisso que 

logo após a discussão e a aprovação do Orçamento de Estado, teremos uma 

reunião para discutir a questão do Hospital Beatriz Ângelo.  --------------------------  

Aquilo que transmiti ao senhor Ministro, e que tenho dito sempre nesta reunião 

de Câmara, é que não temos nenhum problema, nem nenhuma reserva 

ideológica, se o Hospital deve, ou não, continuar a ser uma empresa pública, 

ou se deve passar a ser uma parceria público-privada. Mas também tive 

oportunidade de dizer, e já o disse aqui no passado, que ou se mudam as 

regras do jogo e se dá mais liberdade de atuação, do ponto de vista financeiro 
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e da contratação de pessoal àquilo que é uma gestão pública de um hospital, 

ou essa liberdade, ou então temos de equacionar voltar a uma parceria público-

privada, porque ela tem uma liberdade de atuação que uma gestão pública não 

tem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, quero dizer-lhe, com toda a frontalidade, que o senhor Ministro pediu 

para não se fazer já essa reunião, porque está em discussão o Orçamento de 

Estado, o que é perfeitamente plausível, mas teremos essa reunião depois 

também com o senhor Presidente da Câmara de Odivelas.  --------------------------  

Quanto à questão da Carris Metropolitana, o nosso investimento é de três 

ponto seis milhões de euros. É isso que vai ser inscrito no orçamento, e nas 

reuniões que tenho tido da Área Metropolitana de Lisboa tem havido a 

preocupação, no que respeita a alguma compensação que terá de existir 

relativamente a algumas matérias, mas do ponto de vista dos Municípios ainda 

não fomos abordados, de forma direta, relativamente a essa matéria. Quando o 

formos teremos oportunidade, previamente, de fazer essa discussão aqui. 

Neste momento, o que nos preocupa é que no dia um de janeiro a Carris 

Metropolitana entre no nosso concelho em condições.  ---------------------------------  

Assim, quero aproveitar a pergunta que colocou para agradecer às Juntas de 

Freguesia do nosso concelho o facto de nos terem apresentado algumas 

alterações importantes na relocalização de muitas das paragens no nosso 

concelho, porque facilita e dá maior qualidade às nossas populações, que é 

isso que nos deve preocupar. Essas alterações já foram remetidas à Carris 

Metropolitana, e penso que este processo está bem encaminhado. Mas a 

preocupação que temos é que, no dia um de janeiro, possamos ter a Carris 

Metropolitana na plenitude das suas funções no nosso concelho.  ------------------  

Relativamente ao metropolitano o senhor Vereador Nuno Dias responderá às 

questões que o senhor Vereador Tiago Matias colocou, mas quero dizer que o 

facto de não constar no Orçamento de Estado não me preocupa, porque é uma 

verba que estará no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. O que me 

preocupa são afirmações que o senhor Vereador referiu relativamente à 

senhora Ministra da Coesão, as quais eu nunca ouvi. Não estou a duvidar, mas 

ainda antes de ir de férias estive ao telefone com o senhor Secretário de 

Estado do senhor Ministro Duarte Cordeiro, que me garantiu que o projeto já 
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estava para análise da Agência Portuguesa do Ambiente e não me referiu nada 

que me devesse preocupar. Por isso não tenho nenhuma informação que me 

leve a crer que este investimento não seja concretizado no nosso concelho. 

Mas vou solicitar ao meu Chefe de Gabinete para tentar ter acesso a essa 

intervenção da senhora Ministra da Coesão e, se assim for, o senhor 

Presidente da Câmara de Loures irá atuar em sintonia com aquilo que é a 

importância desse investimento no nosso concelho.  ------------------------------------  

Relativamente à questão colocada pela senhora Vereadora Fernanda Santos, 

quero dizer-lhe que foi uma falha de divulgação transmitida às coletividades e a 

todos os nossos parceiros da Festa do Vinho e das Vindimas. A Câmara 

Municipal falhou na divulgação deste evento e esperamos que não se repita. 

Portanto, não há nenhuma alteração do ponto de vista daquilo que são as 

campanhas de divulgação das inúmeras iniciativas que o Município tão bem 

faz, em parceria com o nosso movimento associativo. Foi uma falha de 

comunicação, as desculpas foram apresentadas junto de quem interessava e 

não há nenhuma alteração. ---------------------------------------------------------------------     

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, em primeiro lugar quero 

dizer ao senhor Vereador Gonçalo Caroço que quanto aos dois pedidos que 

estão em atraso, vou perceber onde é que se encontram as informações do 

Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, do Plano de 

Recuperação e Resiliência e das dívidas do movimento associativo, mesmo 

não sendo de um Departamento da minha responsabilidade vamos distribuir 

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

Quanto há existência do documento que referiu da GesLoures, se há quinze 

dias atrás disse que não tinha conhecimento do mesmo, já tive oportunidade de 

perguntar à senhora Presidente do Conselho de Administração da GesLoures 

sobre tal documento e que confirmou a sua existência. Referiu que o 

documento foi elaborado por um jurista, que tem única e exclusivamente como 

objetivo a sua regularidade e a sua adaptação ao regime geral de proteção de 

dados. Portanto, a resposta, em concreto, é esta e o que está a ser solicitado 

neste documento resulta da obrigatoriedade legal prevista no regime geral de 

proteção de dados.  -------------------------------------------------------------------------------  
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Senhor Vereador Bruno Nunes, relativamente à Jornada Mundial da Juventude, 

efetivamente, a informação que temos do Comité de Organização da Jornada é 

que haverá um custo de inscrição. Esse valor terá como pressuposto o 

pagamento de deslocação, de estadia e de alimentação, mas ainda não se 

sabe exatamente qual é o valor. Quero ainda sublinhar que sempre houve esta 

inscrição, em toda e qualquer Jornada Mundial da Juventude, e não é nada de 

novo nesta Jornada em Portugal.  -------------------------------------------------------------   

Quanto ao valor do investimento por parte da Câmara Municipal, à data de hoje 

ainda não está fechado o documento onde ficarão estabelecidas as obrigações, 

quer de Loures, quer de Lisboa, e só em função desse documento, tal como já 

tinha tido oportunidade de transmitir aqui em reunião de Câmara, é que ficará 

estabilizado o montante que Loures terá que suportar. Portanto, neste 

momento, o que estamos a fazer é uma estimativa de custos tendo em linha de 

conta os valores de mercado. Nas várias abordagens que temos feito já 

sabemos o que é da nossa responsabilidade, nomeadamente, tudo aquilo que 

diz respeito à preparação do terreno para acolher os peregrinos e a 

preparação, também, para o futuro que queremos para aquele parque. Quanto 

a tudo o resto ainda não temos essa informação, mas, muito em breve, 

teremos oportunidade de a partilhar.  ---------------------------------------------------------  

Quer o senhor Presidente, quer eu própria, já tivemos oportunidade de dizer 

que logo que este documento seja público, ou esteja fechado, será, 

naturalmente, objeto de partilha com o Executivo Municipal.  -------------------------       

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, quanto às 

questões do senhor Vereador Tiago Matias, no que diz respeito ao 

agendamento da reunião sobre o Metropolitano, quero dizer-lhe que por 

motivos de agenda ainda não foi possível, mas contamos que durante esta 

semana poderemos fazer essa marcação com os gabinetes de todos os 

senhores Vereadores.  ----------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador Paulo Rui Amado, relativamente ao que foi inscrito na carta 

conforto o levantamento está feito, não sei porque é que ainda não foi enviado, 

mas vou saber qual o motivo no que respeita à avaliação mensal. No entanto, 

quero dar-lhe uma nota que me parece importante e um resultado preliminar, 
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porque contamos, também, conseguir fechar durante esta semana o relatório 

semestral dos SIMAR, com o apuramento de resultados. Esta nota preliminar 

parece-me importante e reveladora dos resultados efetivos da carta conforto, 

porque conseguimos, em período homólogo, pelo menos nos resultados 

preliminares que temos, no que respeita à contabilização de resultados dos 

SIMAR, conseguimos uma diminuição de vinte e cinco por cento dos prejuízos 

à data. Isto é, em período homólogo, o prejuízo era superior a três milhões de 

euros, estamos em dois milhões e pouco. Ou seja, conseguimos fazer um 

retrocesso significativo naquilo que diz respeito ao resultado do exercício, com 

muito esforço e cumprindo com aquilo que tem de ser cumprido, 

nomeadamente, com aquilo com que nos comprometemos, com que os SIMAR 

se comprometeram com o Município, para fazer essa mesma avaliação.  ---------  

O senhor Vereador Bruno Nunes em relação ao valor que as Juntas de 

Freguesia do Município de Loures têm inscritas no portal da Direção-Geral das 

Autarquias Locais, quero dizer-lhe que são dois milhões cento e trinta mil 

quinhentos e noventa e oito ponto zero um e, ao contrário do que disse o 

senhor Vereador, a Câmara Municipal não fez nenhum adiantamento de verba. 

A Camara Municipal, tal como referiu o senhor Presidente, reconheceu que a 

verba que a Câmara recebeu deveria ser, também, equitativamente, 

redistribuída por todas as Juntas que fizeram esse apoio. Foi isso que fizemos. 

Portanto, não foi um adiantamento, mas sim uma prestação de apoio e o justo 

reconhecimento do trabalho que desenvolveram durante os anos de pandemia.  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, já atingimos e 

ultrapassámos o Período de Antes da Ordem do Dia. Cabe-me a mim fazer a 

gestão dos trabalhos e tenho mais três inscrições dos senhores Vereadores 

Gonçalo Caroço, Tiago Matias e Bruno Nunes. Assim, se tiver da vossa parte a 

confirmação de que dois minutos chegam para cada um dou-vos a palavra, se 

não assumo aqui o encerramento do Período de Antes da Ordem do Dia, 

porque ainda temos de discutir as Saudações.  -------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, será menos 

que dois minutos, só para lhe dar nota que não me respondeu se terei da sua 
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parte o compromisso de ter a resposta às questões colocadas sobre o caneiro 

e sobre a Frente Ribeirinha, requerimentos apresentados já há muito tempo.  ---  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, começo 

por lhe dizer que a gestão do tempo deve ser feita para todos.  ----------------------  

Senhor Presidente, é confrangedor ouvi-lo falar. Como é que um presidente da 

Câmara faz intervenções sobre estes assuntos em que desconhece, 

completamente, tudo aquilo de que está a falar.  -----------------------------------------  

Eu nunca falei em fichas escolares. O senhor Presidente é que veio baralhar a 

falar sobre essa questão, porque eu nunca falei nisso. Falei de leite escolar e 

de kits escolares.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao leite escolar o senhor Presidente é um bom exemplo das 

negociações que faz com a Administração Central, porque, neste momento o 

Ministério da Educação já está a ganhar dinheiro com o leite escolar, porque foi 

lançado um concurso com valores de dois mil e dezoito. Pelo menos foi isso 

que foi dito à comunicação social num artigo que eu li. É evidente que 

passados quatro anos, com o aumento de preços, isso nunca seria possível de 

ser adjudicado. Portanto, foi um erro político da sua parte e o Ministério da 

Educação já está a poupar.  --------------------------------------------------------------------  

Quer falar da escola a tempo inteiro, mais uma vez “mete água” e não sabe do 

que está a falar, porque a Coligação Democrática Unitária aumentou, durante 

oito anos, as transferências para a escola a tempo inteiro para todas essas 

associações. O que se passou foi que, em dois mil e nove, quando foi presente 

a reunião de Câmara a assunção dessas competências, na altura o senhor 

Presidente também fazia parte do Executivo, não assegurou que o Ministério 

da Educação fazia a transferência das verbas para assumir esses encargos. 

Portanto, desde essa altura até hoje já vamos em quase quinhentos mil euros a 

mais que transferimos para as associações do que aquilo que recebemos. 

Agora foram duzentos mil euros, mas no passado já tinham sido mais duzentos 

mil euros que a Coligação Democrática Unitária aumentou, para que isso 

pudesse continuar a ser possível.  ------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhor Presidente, em relação às 

Juntas de Freguesia é de louvar o trabalho que fizeram, mas não me 

esquecerei, no entanto, de algumas peripécias que aconteceram quando lhes 

dissemos para virem à sede de concelho levantar hipoclorídrico, quando tinha 

sido mais fácil fazer transferência bancária para irem levantar a outro lado.  -----  

Em relação aos ajustes diretos que aqui foram falados hoje, nomeadamente, 

nas obras das escolas, apresento um requerimento oral para que sejam 

entregues a esta Câmara os valores do último ano do mandato.  --------------------  

Em relação a um requerimento que apresentei no dia trinta e um de agosto, em 

relação às dívidas não só das Juntas de Freguesia, mas de todas as que 

ficaram do último mandato, ainda não tive resposta e gostaria que houvesse 

alguma resolução em relação a esta situação.  --------------------------------------------  

Quanto ao Hospital Beatriz Ângelo prezo saber a sua posição, que tem sido 

sempre a mesma em relação a esta questão não ideológica, mas que, no 

entanto, é ideológica por parte do Governo. Portanto, deixo-lhe o desafio e a 

questão provocadora: este Executivo aceitaria fazer uma proposta conjunta, 

para fazer chegar ao Ministério, para repensar e reabrir o concurso para 

parceria público-privada, noutros moldes, para o Hospital Beatriz Ângelo?  ------  

Relativamente à Carris Metropolitana o senhor Presidente referiu-se ao dia um 

de janeiro, mas há garantias que no dia um de janeiro tudo estará operacional?  

Em relação às declarações da senhora Ministra Ana Abrunhosa, as 

declarações foram claras, estão gravadas e disse, inclusive, que o 

Metropolitano de Loures, neste momento, seria algo complicado porque, 

expressão da senhora Ministra, custa mais que um novo aeroporto em Beja. 

Foi a expressão usada.  --------------------------------------------------------------------------  

Em relação à GesLoures não estamos a falar do dever de confidencialidade, 

nem estamos a falar de proteção de dados. O que aconteceu na GesLoures 

com o documento que foi assinado é grave, é muito grave, e a tentativa de 

justificação dada agora é uma justificação que não encaixa porque essa 

justificação já estava prevista na lei geral. Portanto, não havia necessidade de 

estar a fazer os trabalhadores aceitar e assinar de forma muito dúbia aquele 

documento.  ------------------------------------------------------------------------------------------   
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PONTO DOIS - PELA SRA. VEREADORA E SRS. VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA, FOI APRESENTADA UMA 

SAUDAÇÃO PELO 8º ANIVERSÁRIO DOS SIMAR – SERVIÇOS 

INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DE LOURES E 

ODIVELAS, À QUAL FOI ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA 656/2022 

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

-------------------------------------------- “SAUDAÇÃO -------------------------------------------  

8º Aniversário dos SIMAR – Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos de Loures e Odivelas  ---------------------------------------------------------------  

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

A 8 de outubro comemoraram-se 8 anos da criação dos Serviços 

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

Pela passagem de mais este aniversário, os vereadores da CDU na Câmara 

Municipal de Loures saúdam todos os trabalhadores que com o seu trabalho, 

empenho, dedicação e elevado compromisso com o serviço público, prestam 

serviços essenciais às populações dos Concelhos de Loures e Odivelas. ---------  

Os eleitos da CDU reafirmam o seu firme compromisso de defesa dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos, da qualidade do serviço prestado 

às populações e do seu inalienável caracter público.” -----------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO FOI 

APROVADA COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, 

DA SRA. VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR 

DO PARTIDO SOCIALISTA, DA SRA. VEREADORA E DOS SRS. 

VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DOS SRS. 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. ABSTEVE-SE O SR. 

VEREADOR DO CHEGA ------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO TRÊS - PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS FOI APRESENTADO UM 

VOTO DE SAUDAÇÃO PELO 8º ANIVERSÁRIO DOS SIMAR – SERVIÇOS 

INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DE LOURES E 
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ODIVELAS, SUBSCRITO PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, AO QUAL 

FOI ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA 657/2022  -----------------------------  

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

----------- “VOTO DE SAUDAÇÃO PELO 8º ANIVERSÁRIO DOS SIMAR ----------  

Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e Odivelas 

(SIMAR), criados em 2014, celebraram o seu 8º aniversário na passada sexta-

feira, dia 7 de outubro. ----------------------------------------------------------------------------  

Este aniversário decorreu numa conjuntura particularmente difícil e complexa 

em virtude dos impactos negativos decorrentes da guerra na Ucrânia, originada 

pela invasão do território ucraniano pela Federação da Rússia, os quais são 

sentidos a nível global e de forma transversal a todos os setores das 

sociedades organizadas. -------------------------------------------------------------------------  

A escalada do preço das matérias-primas, da energia e o aumento da inflação 

são alguns dos efeitos que derivam da guerra na Ucrânia e que estão a afetar 

as finanças, as economias e o desenvolvimento dos países e a vida das 

pessoas e das organizações.  ------------------------------------------------------------------  

Os SIMAR, infelizmente, não estão imunes aos impactos provocados pelo 

conflito na Ucrânia, os quais se acumulam aos efeitos das alterações climáticas 

e ao fenómeno de seca extrema que está a afetar o nosso país. --------------------  

No entanto, os Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e 

Odivelas irão seguramente cumprir a sua missão de garantir o abastecimento 

público de água mantendo os padrões de qualidade, assegurar a recolha e 

drenagem de águas residuais e realizar a recolha e transporte de resíduos 

urbanos nos Concelhos de Loures e de Odivelas. ----------------------------------------  

São, pois, vastos e complexos os desafios que se colocam e que exigem uma 

estratégia ambiciosa e um modelo de governação coerente que garanta a 

sustentabilidade e que eleve os níveis de eficiência e qualidade dos serviços 

que os SIMAR prestam, designadamente, ao município de Loures, aos seus 

clientes e às nossas comunidades locais. ---------------------------------------------------  

Para isso, estamos certos de que poderemos continuar a contar com os 

dirigentes, colaboradores e trabalhadores dos SIMAR, os quais contribuem 

com a sua competência, profissionalismo e dedicação para reafirmar cada vez 
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mais os Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e 

Odivelas como uma organização de referência no domínio do serviço público. --  

Face ao exposto, o Presidente da Câmara Municipal e os Vereadores do 

Partido Socialista e do Partido Social Democrata, reunidos na 26ª reunião 

ordinária 2021 – 2025, realizada a 12 de outubro de 2022, congratulam os 

Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e Odivelas pelo 

seu 8º aniversário e enviam uma forte saudação a todos e a cada um dos 

trabalhadores e trabalhadoras que compõem o universo dos SIMAR. (…)” -------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO FOI 

APROVADA COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, 

DA SRA. VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR 

DO PARTIDO SOCIALISTA, DA SRA. VEREADORA E DOS SRS. 

VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DOS SRS. 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. ABSTEVE-SE O SR. 

VEREADOR DO CHEGA ------------------------------------------------------------------------  

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

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

O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhor Presidente, abstive-me e 

não votei contra por respeito aos trabalhadores dos SIMAR.  -------------------------  

Hoje, quando saudamos o aniversário dos SIMAR, devíamos era pedir 

desculpa por aquilo que os SIMAR têm representado nos últimos tempos. 

Basta vermos o serviço que tem sido prestado à população.  -------------------------  

Se os trabalhadores não podem ser arrolados nesta Declaração de Voto, e 

saúdo o trabalho que fizeram e que fazem diariamente nas condições em que o 

fizeram durante o período da pandemia e nas condições que o fazem, porque 

foram dos poucos que continuaram a trabalhar para garantir alguma dignidade 

ao espaço público. Mas há problemas estruturais graves em consequência de 

uma visão ideológica para esta empresa, que ainda não começou a ponderar o 

que já deveria ter feito, a separação e o “desmame” de Odivelas. -------------------  

Continua com uma lógica de sindicatos dentro da empresa, que tem 

prejudicado gravemente os trabalhadores com a “capa de cordeiro em cima do 

lobo” da forma como vai prejudicando gravemente a posição dos trabalhadores. 
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Por isso saúdo os trabalhadores dos SIMAR, considero que esta empresa 

precisa de uma reestruturação muito, muito séria e não posso, ao final de oito 

anos, continuar a louvar o modelo que foi implementado para esta empresa, 

porque o considero completamente errado. Ao contrário de outros mantenho a 

minha posição desde que cheguei a este Município, seja enquanto Deputado 

Municipal, ou agora enquanto Vereador.  ---------------------------------------------------  

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

--- Eram dez horas e cinquenta e dois minutos quando a reunião foi 

interrompida, tendo recomeçado às onze horas e dez minutos.  ---------------  

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

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

II - PERÍODO DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------  

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

PONTO QUATRO - ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE LOURES, REALIZADA EM 2022.08.03 -------------------------------  

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

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

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

A SRA. VICE-PRESIDENTE, O SR. VEREADOR GONÇALO FILIPE VINTÉM 

CAROÇO E A SRA. VEREADORA FERNANDA MARIA CARDOSO SANTOS, 

NÃO PARTICIPARAM NA VOTAÇÃO, POR NÃO TEREM ESTADO 

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

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

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

PONTO CINCO - ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE LOURES, REALIZADA EM 2022.08.31 -------------------------------  

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, A SRA. VEREADORA FERNANDA MARIA 

CARDOSO SANTOS E OS SRS. VEREADORES TIAGO FARINHA MATIAS E 

PAULO RUI AMADO, NÃO PARTICIPARAM NA VOTAÇÃO, POR NÃO 

TEREM ESTADO PRESENTES NA REUNIÃO A QUE RESPEITA A ATA --------  
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PONTO SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 639/2022 - SUBSCRITA 

PELA SRA. PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA APROVAR A 

13ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 2022 E OPÇÕES DO 

PLANO 2022/2026 ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. É necessário dar início ao procedimento concursal para a iluminação de 

Natal em todas as freguesias do Concelho; ---------------------------------------  

B. É urgente a reparação da cobertura do edifício do Departamento de 

Administração Geral (DAG); -----------------------------------------------------------  

C. Existe a necessidade de se efetuarem reparações/beneficiações na 

escola básica da Bobadela e na escola básica de Loures; --------------------  

D. As despesas de pessoal carecem de ajustamentos em diversas 

dotações orçamentais; -------------------------------------------------------------------  

E. São necessárias aquisições de serviços de eventual vigilância humana, 

de comunicações de rede fixa, dados e móvel, bem como de gestão e 

manutenção da atual infraestrutura de comunicações fixas e serviços de 

Disaster Recovery.  -----------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 33º do 

Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do 

ponto 8.3.1 do Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação vigente, 

aprovar a 13.ª Alteração Permutativa ao Orçamento 2022 e Opções do Plano 

2022-2026, (…)” ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, sobre 

esta proposta o que queremos referir é que o caminho que antevimos há uns 

meses atrás está a ser seguido. Neste momento, há um corte de quase quatro 

milhões de euros no plano de investimento e há investimentos que foram 

inscritos no orçamento, mas que se sabia à partida, devido ao empolamento 
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que estava no orçamento, que seria muito difícil a sua realização. Portanto, é o 

início desse ajuste com a retirada de dinheiro do plano de investimento para as 

despesas correntes que irá continuar.  -------------------------------------------------------  

Sobre as questões mais em concreto, gostaria de referir que são retirados 

seiscentos mil euros relacionados com a eficiência energética de duas rubricas, 

do Plano de Promoção de Eficiência no concelho e da rubrica de eficiência 

energética. Portanto, foi colocada na gaveta, mais uma vez, a questão da 

eficiência energética.  -----------------------------------------------------------------------------  

Quanto à iluminação pública no concelho, que necessita de recuperação, 

sabemos dos problemas que a EDP levanta para fazer esses trabalhos, mas, 

infelizmente, nesta alteração são cortados cem mil euros nessa recuperação de 

iluminação pública do concelho, que tanta falta faz para a população.  ------------  

Relacionada com o projeto cofinanciado do controle sustentável de cheias na 

Ribeira da Póvoa, são cortados quatrocentos mil euros. Suponho que será 

porque não é gasto este ano, porque é um projeto que está em andamento e 

será gasto no ano que vem. No entanto, não é feito o ajuste na receita, já que 

este é um projeto financiado, da retirada de setenta e cinco por cento deste 

valor. O cofinanciamento é de setenta e cinco por cento e, portanto, passámos 

a ter mais trezentos mil euros no orçamento deste ano que deixaram de estar 

na receita. Ou seja, passou a haver mais trezentos mil euros empolados neste 

orçamento, ao não ter sido feito esse ajuste.  ----------------------------------------------  

Senhor Presidente, gostaríamos também de questionar sobre a rubrica 

“Mobilidade, Transportes Públicos Urbanos”, em que são retirados trezentos mil 

euros, uma rubrica do Gabinete de Planeamento, ao mesmo tempo que na 

rubrica "Área Metropolitana de Lisboa”, também do Gabinete de Planeamento, 

há o reforço de cento e trinta e oito mil euros. Assim, gostaríamos de saber o 

porquê destes ajustes nestas rubricas. ------------------------------------------------------  

Há, também, um reforço de verba a transferir para a Autoridade Tributária, 

relacionada com os dois vírgula cinco por cento dos impostos diretos que são 

cobrados. Há um aumento de cerca de quinhentos mil euros, o que quer dizer, 

pelas nossas contas, que, se dois vírgula cinco por cento dá um milhão e 

seiscentos mil euros pelas nossas contas, isso que dizer que existe uma 

previsão da Câmara Municipal poder vir a receber cerca de sessenta e seis 
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milhões de euros em impostos diretos, excluindo o imposto da Derrama que 

não está incluído. Portanto, gostaríamos de saber se são estas as previsões 

que se pensa poderem vir a entrar nesta Câmara até ao final do ano. A ser 

assim é um aumento, face ao que estava previsto inicialmente no orçamento, 

de onze milhões de euros.  O que quer dizer que nunca, ao longo destes anos, 

esta Câmara teve uma entrada de impostos diretos desta dimensão de cerca 

de sessenta e seis milhões de euros.  --------------------------------------------------------  

Por último, na rubrica “Reparações diversas em equipamentos escolares – 

acordos com a Administração Central” e no seguimento daquela que tem sido a 

política deste Executivo de cortes na educação, está previsto nesta rubrica um 

corte de cinquenta mil euros. Assim, gostaríamos de saber se este valor está 

relacionado com os vinte mil euros que passaram a vir para a Câmara, relativo 

às escolas secundárias e às escolas básicas que não estavam rececionadas. A 

ser assim, porque é que a verba não é gasta em obras como deveria acontecer 

como, por exemplo, em telheiros nas escolas, porque, infelizmente, este 

Executivo durante a pausa letiva, não construiu nem um, mesmo dizendo que é 

muito importante a construção de telheiros. Portanto, as intervenções valem o 

que valem, porque, na prática, o desnorte continua e gostaríamos de perceber 

o porquê de mais este corte.  -------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, gostaria de 

questionar o ponto de situação relativamente do projeto da Variante de 

Bucelas, uma vez que vem retirada uma verba que estava consignada para a 

mesma.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ainda, sobre a Jornada Mundial da Juventude, percebemos que há uma 

diminuição do valor que estava consagrado para este evento. Pensamos que 

poderá ser por via daquilo que que a senhora Vice-Presidente referiu quanto à 

definição dos encargos e que poderá ser ajustado para o próximo ano, mas 

gostaríamos de ter a confirmação de que essa verba transitará para o próximo 

ano. No entanto, não podemos deixar de referir a gravidade das declarações 

anunciadas de que ainda não está fechada a completa definição dos trabalhos 

entre os dois Municípios, o que se afigura muito grave. Ou seja, a menos de 

um ano deste grande evento, não temos ainda fechadas situações tão 
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importantes como são a separação dos encargos de cada um dos Municípios e 

a definição concreta das responsabilidades desta obra. O que, e pegando nas 

palavras do senhor Vereador Bruno Nunes, isto nem com poção mágica se 

afigura possível, o que nos parece bastante grave. Portanto, não podemos 

deixar de manifestar essa enorme preocupação de, a menos de um ano do 

evento, não termos ainda conseguido destrinçar e definir, com todos os 

intervenientes, as obrigações das partes. Isto revela muito a força dos atores 

políticos em causa e, claramente, Lisboa não pode estar fora desta 

responsabilidade.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Assim, questiono: para além das obras o que é que se afigura o Município 

fazer, uma vez que terá a oportunidade de receber tantos jovens no nosso 

Município? Era importante percebermos o que é que aconteceu a esta verba.  -  

Solicito, ainda, algo que já foi pedido várias vezes, as atas das reuniões das 

comissões de acompanhamento dos grupos de trabalho nomeados pelo 

Governo para este efeito. A senhora Vice-Presidente já informou que houve 

uma, e não será assim tão difícil disponibilizar aos órgãos que fiscalizam e que 

estão na oposição essas atas, de modo a percebermos o andamento dos 

trabalhos. Portanto, mais uma vez reiteramos que se possa fornecer à 

oposição as atas das reuniões havidas entre as partes sobre esta importante 

evento no nosso concelho.  ---------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhor Presidente, é a décima 

terceira vez que estamos a discutir uma alteração permutativa. Nós sabemos 

que os orçamentos são previsões e que a conjuntura económica mundial 

mudou, mas já mudou há uns meses, estamos há um ano nesta situação. 

Assim, quase em jeito de provocação e utilizando as poções mágicas, penso 

que quando se está a elaborar o orçamento ou mudamos de cartomante, ou de 

astrólogo para fazer as previsões, porque está a sair tudo ao lado.  ----------------  

Assim, a questão que quero colocar é provocatória, mas quero perceber na 

realidade o seguinte: as treze alterações devem-se à conjuntura, devem-se a 

posicionamentos políticos e decisões políticas, ou devem-se, também, a uma 

falta de qualidade por parte de algumas direções que ao entregarem os valores 

referentes à sua direção estavam e estão habituados nos últimos anos, não me 
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estou a referir apenas à gestão da Coligação Democrática Unitária, os últimos 

anos incluem, também, a gestão do Partido Socialista, que esta situação é 

normal. Entrega-se o orçamento, aprova-se e, depois, ao longo do ano vai-se 

acertando e vai-se gerindo. Portanto, a decisão é ideológica e política porque a 

conjuntura foi mudando, ou encontrou este Executivo também uma delebilidade 

nos serviços e falta de competência nalguns serviços? Não estou a catalogar 

os serviços e louvo o trabalho dos trabalhadores municipais, mas quando 

existe fata de capacidade, ou falta de competência também temos de falar 

dela. Existia, ou não, quando este Executivo assumiu os destinos do Município, 

um reconhecimento por parte do Executivo de que existe falta de competência 

em alguns serviços que obrigou, por falta de competência, a uma revisão 

constante do orçamento que votámos há menos de um ano?  ------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, as alterações 

orçamentais são instrumentos de acerto que são normais fazer. Eu sou 

daqueles que defende que quanto menos alterações orçamentais se fizerem 

durante o exercício económico melhor, mas não quer dizer que muitas 

alterações orçamentais sejam sinónimo de uma má gestão orçamental. No 

entanto, defendo que quanto menos alterações orçamentais melhor, e não me 

alegro por estarmos a apresentar a décima terceira alteração orçamental. -------  

Quero dizer ainda, e é a minha opinião, cada um que entenda como quiser, 

porque como disse o senhor Vereador, eu também digo aquilo que penso. A 

elaboração deste orçamento vem na sequência de um ato eleitoral, em que 

tivemos pouco tempo para o preparar. À época foi dito que foi um orçamento 

elaborado numa conjuntura difícil, por falta de tempo e, por outro lado, 

tínhamos um conjunto de dívidas e de compromissos que foram assumidos 

pela gestão anterior, de grande monta, que tiveram de ser encaixados neste 

orçamento.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

As alterações orçamentais, e esta em particular, fazem-se, normalmente, no 

fim do exercício económico e de preparação para a realização do próximo 

orçamento municipal. Estamos a escasso tempo da apresentação do próximo 

orçamento municipal e nesta altura, normalmente, o que se faz, fez-se no 

passado nesta Câmara e em todas as Câmaras, são alterações de rubricas de 
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retiradas de verbas e de compensações para outras rúbricas. Ou seja, um 

arranjo final do próprio orçamento.  -----------------------------------------------------------  

Teremos oportunidade de fazer a avaliação daquilo que são as demonstrações 

de resultados, normalmente no primeiro trimestre de cada ano teremos 

oportunidade de fazer a avaliação da execução deste orçamento através das 

demonstrações. Portanto, nessa altura faremos a análise e a avaliação das 

taxas de execução dos investimentos, da arrecadação da receita e da 

execução das diversas rubricas da despesa. Será nesse momento que se fará 

a discussão política e técnica, com a liberdade que assiste a cada um, sobre a 

execução deste orçamento.  --------------------------------------------------------------------  

Esta alteração que hoje se apresenta, de uma forma geral, de facto, nem a 

Jornada Mundial da Juventude, nem aquilo que foi aqui falado está posto em 

causa. São rubricas que foram retiradas porque, para o atual exercício 

económico, não há necessidade da sua execução financeira. Nada está posto 

em causa, nem inviabilizado, mas o que é facto é que a sua execução 

financeira não necessita, nesta fase, de rubrica orçamental. Nesse sentido, não 

colocando nada em causa, o que se fez foi encontrar as rubricas que não 

necessitam para a sua concretização, ainda, dessa execução financeira, e 

compensaram-se outras que estavam carentes e necessitadas de serem 

reforçadas. Por isso esta é uma alteração orçamental que normalmente se faz 

neste período.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Respondi à questão de que nenhuma está colocada em causa, bem como à 

questão de que não me agrada ter apresentado treze alterações orçamentais 

num ano. Já expliquei a conjuntura que tivemos após um período eleitoral, mas 

convém dizer, também, que durante este exercício financeiro tivemos aquilo 

que ninguém conseguiu prever, a não ser que alguém possa ter um contato 

mais privilegiado com a “Maia”, que eu não tenho, não consegui prever que ia 

acontecer esta guerra e esta conjuntura que afetou, em muito, o aumento dos 

preços dos combustíveis, do gás e da eletricidade e o impacto que teve no 

orçamento da Câmara. Mas teremos oportunidade para fazer a discussão 

desses aumentos aquando da avaliação da execução do atual orçamento e nas 

nossas contas. Vamos ter oportunidade de fazer a avaliação do aumento das 

revisões de preços, que o decreto-lei aponta, de modo a permitir a sua 
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continuação, a sua execução e a sua finalização. Veremos qual foi o impacto 

de todas estas situações no orçamento atual.  --------------------------------------------  

Portanto, foi um conjunto de conjunturas, um cocktail explosivo, que tornou 

muito difícil a uma Câmara Municipal fazer a média de alterações orçamentais 

que normalmente se faziam, tendo em conta esta conjuntura. É normal que o 

efeito nas despesas de funcionamento e nas obras municipais se refletem no 

orçamento, e naquilo que é a gestão e as alterações orçamentais que têm, 

gradualmente, vindo a ser feitas.  -------------------------------------------------------------  

Não antevejo que o próximo ano seja um ano previsível. Continuará a ser um 

ano imprevisível e, sendo assim, continuaremos a apresentar as alterações 

orçamentais necessárias para que consigamos ter a Câmara Municipal em 

funcionamento.--------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão pertinente que foi colocada sobre os impostos diretos, é uma 

questão que importa clarificar, peço à Dra. Sandra Paiva que nos possa dar a 

explicação quanto à questão do senhor Vereador Gonçalo Caroço, no que 

respeita aos impostos diretos.  -----------------------------------------------------------------  

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

A CHEFE DA DIVISÃO DE PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO, 

DRA. SANDRA PAIVA: Senhor Presidente, relativamente a esta questão em 

concreto cabe-me informar que o saldo que temos, à data, de encargos de 

cobrança de receita são, apenas, de trinta e dois mil euros. Portanto, a rubrica 

carece de ser reforçada e daí estarmos a fazer o pedido de aumento de meio 

milhão de euros.  -----------------------------------------------------------------------------------  

No mês de agosto acomodamos quatro milhões de euros. Temos, ainda, a 

última parcela de IMI por receber, que poderá rondar os doze milhões de euros, 

o que totaliza uma dotação final para este ano de um vírgula seis milhões de 

euros e no ano passado foram um vírgula cinco milhões de euros. Portanto, 

não estamos a fazer nenhuma projeção em alta de impostos diretos. Ou seja, 

estamos a pedir um reforço para acomodar as novas receitas que ainda irão 

dar entrada até ao final do ano, nomeadamente, o IMI que será uma parcela 

bastante substancial.  -----------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, o que 

hoje tem acontecido, por alguma razão, é que não responde a algumas 

questões. Aconteceu relativamente à questão dos SIMAR, sobre o relatório 

técnico dos serviços do Município sobre a questão do caneiro e a senhora 

Vice-Presidente esqueceu-se de frisar que queremos a cópia do documento da 

GesLoures. Agora, por exemplo, não esclareceu sobre a rubrica “Reparações 

diversas em equipamentos escolares – acordos com a Administração Central”, 

se a verba de vinte mil euros é para a manutenção das escolas, ou se é outra 

verba. Também não foi esclarecido o corte de quatrocentos mil euros no 

orçamento deste ano, num projeto cofinanciado, e porque é que não se faz o 

acerto na receita de setenta e cinco por cento da verba de fundos comunitários. 

Estas são questões a que gostaríamos de ter uma resposta, para além de 

perceber, como já questionei anteriormente, a que se deve o corte na rubrica 

“Mobilidade, Transportes Públicos Urbanos” de trezentos mil euros, e o reforço 

de cento e trinta e oito mil euros na rubrica "Área Metropolitana de Lisboa”. 

Portanto, gostaríamos de ter algumas informações para percebermos, no 

concreto, sobre o que estamos a falar para podermos decidir sobre o nosso 

voto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Tiago Matias, 

sobre a Variante a Bucelas a informação que tenho é que se encontra em 

avaliação geológica.  ------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, no período de 

Antes da Ordem do Dia não respondeu sobre os requerimentos que foram 

apresentados, mas vou aguardar até à próxima reunião, porque tenho fé que o 

senhor Presidente e o Executivo vão honrar a respostas a estes requerimentos. 

Ainda sobre a intervenção do senhor Presidente em linha com o que referiu no 

Período de Antes da Ordem Dia, não posso deixar de comentar quando disse 

que “face aos compromissos deixados pelo anterior Executivo”, chegou mesmo 

a falar de dívida, que é algo que certamente ainda iremos falar muitas vezes.  --  

Mas quero dizer-lhe que quando da inauguração da escola da Flamenga, da 

escola de Sacavém, da escola de Unhos e agora do pavilhão da escola João 
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Villaret que deve estar para breve e da rotunda de Á-das-Lebres, não vi essa 

má disposição no senhor Presidente nem que estivesse muito chateado em ter 

compromissos do anterior Executivo. Depois de ter ouvido o senhor Presidente 

dizer que não foram feitas obras na área da educação, veja lá os 

compromissos que o anterior Executivo deixou, três grandes intervenções em 

escolas. Que grande chatice. Mas ainda bem que o senhor Presidente nessas 

inaugurações levava um grande sorriso, o que quer dizer que, efetivamente, 

essas obras eram necessárias e dou isso como positivo. ------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, quero dar 

nota de uma questão, porque tudo o resto foi respondido, relativamente aos 

impostos, porque afinal era um embuste aquilo que o senhor vereador referiu. 

Relativamente à questão do projeto cofinanciado do controle sustentável de 

cheias na Ribeira da Póvoa, foi apenas retirada a parte do autofinanciamento e 

não foi necessário alterar a receita.  ----------------------------------------------------------  

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

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

que coloquei é se se confirma, ou não, que a previsão de receita de impostos 

diretos é de cerca de sessenta e seis milhões de euros. Foi isto que coloquei e 

não obtive resposta.  ------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, neste caso em 

concreto, relativamente a esta alteração orçamental, a questão foi respondida 

quanto ao imposto direto a que se referiu. Quanto à alteração a que diz 

respeito, essa informação será dada posteriormente por escrito. --------------------   

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA E DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA. VOTARAM CONTRA A SRA. VEREADORA E OS SRS. 

VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E O SR. 

VEREADOR DO CHEGA  -----------------------------------------------------------------------  
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PONTO SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 640/2022 - SUBSCRITA 

PELA SRA. PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO PARA APROVAR: - 

O INÍCIO, TIPO E PEÇAS DO PROCEDIMENTO; - A DESIGNAÇÃO DO JURI 

E DO GESTOR CONTRATO; REFERENTE AO PROCEDIMENTO PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES DE REDE FIXA, DADOS, 

MÓVEL SERVIÇOS DE DISASTER RECOVERY, BEM COMO A GESTÃO E 

MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES FIXAS  ----------             

(PROCº Nº 56.959/DCP/2022) -----------------------------------------------------------------  

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

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

A. Conforme decorre da solicitação efetuada pela Divisão de Administração 

Geral (DAG), através de informação com registo Webdoc E/112674/2022, com 

despacho superior de concordância, do Sr. Vereador Nuno Dias, datado de 

17/08/2022, conjugada com a informação eletrónica S/35848/2022 e o 

documento designado por “Ata de Reunião”, todos os documentos anexos a 

esta proposta, e pelas razões deles constantes, vem manifestada a 

necessidade de ser iniciado um processo de contratação pública no sentido de 

se proceder à celebração de contrato com vista à aquisição de serviços de 

comunicações de rede fixa, dados, móvel e serviços de Disaster Recovery, 

bem como da gestão e manutenção da atual infraestrutura de comunicações 

fixas, com início de produção de efeitos pretendido para o dia 01 de dezembro 

de 2022, pelo período de 1 (um) mês, renovável por igual e consecutivo 

período, sem prejuízo do seu termo dever ocorrer no dia 12 de janeiro de 2023 

ou em data anterior caso a implementação do serviço e a instalação da 

estrutura tecnológica de comunicações decorrentes da execução do contrato 

n.º 101/2022, celebrado entre a NOS – Comunicações, S.A. e o Município de 

Loures, os Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios 

de Loures e Odivelas (SIMAR), a Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, 

E.M. Unipessoal, Lda., e a Loures Parque – Empresa Municipal de 

Estacionamento, E.M. Unipessoal, Lda., visando o fornecimento de serviços de 

comunicações de rede fixa, dados, móvel, e serviços de Disater Recovery, bem 

como a gestão e manutenção da atual infraestrutura de comunicações fixas, 

sejam rececionadas pelo Município, na sua integralidade, em data anterior;  ----   
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B. No passado dia 07 de setembro de 2022 foi visado, pelo Tribunal de Contas, 

o contrato n.º 101/2022, referido no considerando anterior;  ---------------------------  

C. Por comunicação eletrónica com o registo n.º S/35948/2022, de 14 de 

setembro de 2022, o Município de Loures, em nome de todos os Contraentes 

Públicos, notificou a NOS – Comunicações, S.A. para que desse início aos 

trabalhos visando a implementação do serviço e instalação da estrutura 

tecnológica de comunicações na sua integralidade, nos termos previstos na 

cláusula 2.ª, n.ºs 1, 4 e 5 do contrato n.º 101/2022; --------------------------------------  

D. O prazo máximo para a implementação referida no número anterior é de 120 

(cento e vinte) dias contínuos, contados a partir do dia 15 de setembro de 

2022; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

E. Finda a implementação e a realização com êxito dos testes de qualidade no 

âmbito do contrato n.º 101/2022, este iniciar-se-á a 13 de janeiro de 2023, na 

parte respeitante à efetiva prestação do serviço de comunicações, começando 

a partir dessa data a contagem do período de vigência contratual de 36 (trinta e 

seis) meses; -----------------------------------------------------------------------------------------  

F. Em razão do contrato n.º 101/2022 não poder ter início de produção de 

efeitos antes do Visto do Tribunal de Contas, a Câmara Municipal, conforme 

deliberação de aprovação da Proposta de Deliberação n.º 239/2022, tomada na 

sua 15.ª Reunião Ordinária, de 27 de abril, adjudicou à NOS – Comunicações, 

S.A., no âmbito de procedimento por ajuste direto, a prestação de serviços de 

comunicações de rede fixa, dados, móvel, bem como a gestão e manutenção 

da atual infraestrutura de comunicações fixas e serviços de “Disaster 

Recovery”, que deu lugar à celebração do contrato n.º 121/2022, entre o 

Município de Loures e a NOS – Comunicações, S.A., pelo prazo de 1 (um) 

mês, automaticamente renovável por iguais e sucessivos períodos até ao limite 

de 6 (seis) meses, em ordem a garantir a continuidade da prestação de 

serviços de comunicações ao Município de Loures;  -------------------------------------  

G. Tendo presente que o atrás referido contrato n.º 121/2022, tem o seu termo 

em 30 de novembro e que o contrato n.º 101/2022 visado pelo Tribunal de 

Contas apenas permitirá a efetiva prestação de comunicações, como se 

enunciou supra, em 13 de janeiro de 2023, mostra-se imprescindível assegurar 

o serviço de prestação de comunicações ao Município de Loures no hiato 
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temporal de 1 de dezembro de 2022 a 12 de janeiro de 2023, por tal ser 

absolutamente determinante para o regular desenvolvimento da atividade 

municipal e funcionamento dos equipamentos Municipais, daí a presente 

proposta para aprovação do procedimento de tipo ajuste direto a tanto 

tendente;  ---------------------------------------------------------------------------------------------   

H. O procedimento adotado é do tipo ajuste direto, ao abrigo do disposto no 

artigo 24.º, n.º 1, alínea c) do CCP (critério material), com os fundamentos que 

constam do documento em anexo e designado por “Proposta de autorização 

para início e tipo de procedimento, aprovação do júri e designação do gestor do 

contrato”, de acordo com o mesmo quadro normativo e entidade a convidar que 

integraram o procedimento do tipo ajuste direto que deu lugar à celebração do 

contrato n.º 121/2022, celebrado entre o Município de Loures e a NOS – 

Comunicações, S.A., que irá cessar os seus efeitos, como supra se indicou, a 

30 de novembro 2022; ----------------------------------------------------------------------------  

I. As peças do procedimento, Convite e Caderno de Encargos, carecem ser 

aprovadas pela Câmara Municipal, por ser o órgão competente para contratar, 

autorizar a despesa, escolher o procedimento, aprovar os documentos pré-

contratuais, bem como para quaisquer outros atos inerentes ao procedimento 

aquisitivo em apreço, tendo presente que o procedimento ora em apreço se 

encontra na dependência do procedimento do tipo concurso público n.º 

55149/DCA/2021, do qual decorreu a celebração do contrato  n.º 101/2022, a 

que se alude supra, procedimento aquele que foi aprovado pela Câmara 

Municipal tendo deliberado em matéria de execução contratual que não se 

mostra passível de concretização, o que motiva e justifica o procedimento do 

tipo ajuste direto aqui em apreço, para o qual é a Câmara Municipal a detentora 

de competência, não obstante o preço base fixado no Caderno de Encargos; ---  

J. É necessário, nomeadamente, informar os fundamentos aduzidos pelo 

serviço requisitante para a fixação do preço base que consta no caderno de 

encargos, propor o júri a designar para o procedimento, bem como propor o 

gestor do contrato a celebrar, foi elaborado documento intitulado de “proposta 

de autorização para início e tipo de procedimento, para nomeação de júri e 

nomeação do gestor do contrato” que se anexa, também para efeitos de 

aprovação pela Câmara Municipal; -----------------------------------------------------------  
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K. Foi verificado, nesta data, que a respetiva despesa ocorrerá pela rubrica 

0204 020209; ----------------------------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto designadamente, na 

alínea f), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho (repristinado 

pela Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11/04) e nos 

artigos 24.º, n.º 1, alínea c), 36.º, 67.º, 69.º e  290.º-A, todos do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 

na sua redação atual, designadamente a da Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, 

aprovar: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

1- O documento junto sob o título “Proposta de autorização para início e tipo de 

procedimento, aprovação do júri e designação do gestor do contrato” e as 

peças do procedimento de formação do contrato, Convite e Caderno de 

Encargos, que se anexam, com vista à celebração de contrato para aquisição 

de serviços de comunicações de rede fixa, dados, móvel e serviços de Disaster 

Recovery, bem como da gestão e manutenção da atual infraestrutura de 

comunicações fixas, procedimento que se identifica internamente  como 

processo n.º 56959/DCP/2022. (…)” ----------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA, DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA E DO SR. VEREADOR DO CHEGA. ABSTIVERAM-SE A SRA. 

VEREADORA E OS SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA 

UNITÁRIA  -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 641/2022 - SUBSCRITA 

PELA SRA. PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO, PARA APROVAR: - 

O RELATÓRIO FINAL E INERENTE ADJUDICAÇÃO; O PROJETO DE 

MINUTA DE CONTRATO; - RELATIVO AO PROCEDIMENTO PARA 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, REINSPECÇÃO E INSPEÇÃO 

EXTRAORDINÁRIA DE ASCENSORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS 

MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES PARA OS MUNICÍPIOS DE LOURES E 

ODIVELAS (PROCº Nº 56.530/DCA/2022) -------------------------------------------------  

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

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

A. Na sequência da aprovação pela Câmara Municipal de Loures, na 21.ª 

Reunião Ordinária, de 20 de julho de 2022, foi lançado concurso público, com 

publicitação no Jornal Oficial da União Europeia, nos termos da alínea c) do n.º 

1 do artigo 16.º, artigos 17.º, 18.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º, todos do 

Códigos dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29 de janeiro, na sua redação atual, com vista à celebração de um contrato 

para Prestação de Serviços de Inspeção, Reinspecção e Inspeção 

Extraordinária de Ascensores, Monta-Cargas, Escadas mecânicas e Tapetes 

Rolantes, nos Municípios de Loures e de Odivelas, pelo período de 1 (um) ano, 

renovável por iguais e sucessivos períodos, até um período máximo de 

vigência de 3 (três) anos, cujo processo foi desenvolvido sob o n.º 

56530/DCA/2022; ----------------------------------------------------------------------------------  

B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação de propostas, e elaborado que 

foi o relatório preliminar, o mesmo foi submetido a audiência prévia nos termos 

do disposto no artigo 147.º do CCP, para que, os concorrentes, querendo, se 

pronunciassem por escrito. Porém não houve qualquer pronúncia, não tendo 

sido apresentadas quaisquer observações por parte das entidades 

concorrentes que apresentaram proposta; --------------------------------------------------  

C. Decorrido o prazo para audiência prévia e não tendo havido qualquer 

pronúncia, o júri elaborou o relatório final que se anexa à presente proposta e 

que caberá submeter à Câmara Municipal de Loures para aprovação; -------------  

D. Nos termos do ante referido relatório final, o júri do procedimento propõe a 

aprovação do mesmo com a inerente proposta de adjudicação da proposta à 

concorrente GATECI – Gabinete Técnico de Certificação e Inspeção, Lda.; ------  

E. Os preços base unitários do procedimento e os preços unitários propostos 

pela concorrente GATECI – Gabinete Técnico de Certificação e Inspeção, Lda. 

foram os constantes da tabela infra: ----------------------------------------------------------  
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DESCRIÇÃO 

Preço base 

unitário 

Preço Proposto pela 

concorrente – GATECI, 

Gabinete Técnico de 

Certificação e Inspeção, Lda. 

Inspeções de elevadores, monta cargas, 

tapetes rolantes e escadas mecânicas € 27,50 € 25,00 

Reinspecções de elevadores, monta cargas, 

tapetes rolantes e escadas mecânicas € 18,70 € 10,00 

Inspeções extraordinárias de elevadores, 

monta-cargas, tapetes rolantes e escadas 

mecânicas € 27,50 € 5,00 

Horas de serviço para elaboração de 

inquéritos, peritagens, relatórios e pareceres 

no âmbito do DL nº320/2002, de 28/12 e 

inquéritos a acidentes decorrentes da 

utilização ou das operações de manutenção 

de instalações € 42,90 € 1,00 

Selagens de instalações de elevadores, 

monta cargas, tapetes rolantes e escadas 

mecânicas € 27,50,00 € 5,00 

F. Adjudicada que seja a proposta da concorrente GATECI – Gabinete Técnico 

de Certificação e Inspeção, Lda., mostra-se ainda necessária a aprovação, por 

parte da Câmara Municipal, do Projeto de Minuta do Contrato a celebrar, que 

se anexa; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

G. O mencionado Relatório Final e a Minuta do Contrato terão de igual modo 

de ser sujeitas a aprovação por parte da Câmara Municipal de Odivelas; ---------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos termos do disposto na alínea 

dd), do n.º 1, do artigo 33.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12/09, nos 

artigos 73.º, 98.º, e números 3 e 4 do artigo 148.º, todos do Código dos 

Contratos Públicos, na sua redação atual, aprovar: --------------------------------------  

1) O relatório final referente ao concurso público desenvolvido sob o 

número de processo 56530/DCA/2022, com vista à celebração de 
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contratos para Prestação de Serviços de Inspeção, Reinspecção e 

Inspeção Extraordinária de Ascensores, Monta-Cargas, Escadas 

Mecânicas e Tapetes Rolantes, nos Municípios de Loures e de Odivelas; 

2) Conforme decorre do dito relatório, a adjudicação da proposta 

apresentada pela concorrente GATECI – Gabinete Técnico de 

Certificação e Inspeção, Lda, pelos preços contratuais, unitários, 

constantes da tabela do Considerando E, aos quais acrescerá IVA à 

taxa legal em vigor; -----------------------------------------------------------------------  

3) O projeto de minuta do contrato a celebrar entre o Município de Loures, 

o Município de Odivelas e a GATECI – Gabinete Técnico de Certificação 

e Inspeção, Lda. (…)” --------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA, DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA E DO SR. VEREADOR DO CHEGA. ABSTIVERAM-SE A SRA. 

VEREADORA E OS SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA 

UNITÁRIA  -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 642/2022 - SUBSCRITA 

PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR: - A DENUNCIA DO 

CONTRATO Nº 313/2021 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE LOURES E 

A MAFRIPEIXE – COMÉRCIO DE PEIXE, LDA.; - A NOTIFICAÇÃO DA 

EMPRESA SOBRE A DECISÃO PROFERIDA  -------------------------------------------  

(PROC. Nº 54.062/DCA/2021) ------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Contrato n.º 313/2021 foi celebrado com a empresa Mafripeixe - 

Comércio de Peixe, Lda., para a aquisição continuada de bens de 

consumo alimentar designados como “Pescado Fresco” para os 

refeitórios do Município de Loures e dos Serviços Intermunicipalizados 
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de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), no 

seguimento do Concurso Público desenvolvido sob o n.º de Processo 

54062/DCA/2021; -------------------------------------------------------------------------  

B. A produção de efeitos deste Contrato iniciou-se a 01 de maio de 2022, 

estando previsto que o seu termo aconteça “a 28 de fevereiro de 2023 

renovando-se automaticamente e por iguais e sucessivos períodos de 1 

(um) ano” (n.º 1 da Cláusula Segunda), salvo “se qualquer uma das 

Partes contraentes denunciar o presente contrato com uma 

antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias, contados 

consecutivamente, relativamente ao termo do período de vigência em 

curso” (n.º 2 da mesma Cláusula); ---------------------------------------------------  

C. Ainda de acordo com esta Cláusula (n.º 3), “a denúncia do presente 

contrato por parte de um dos Contraente Públicos apenas produz efeitos 

entre esse contraente e o Terceiro Contraente”; ---------------------------------  

D. Conforme informado através do documento registado sob o n.º 

E/116408/2022, de 25 de agosto (que se anexa), decorridos os primeiros 

meses do período de vigência deste Contrato, a empresa contratada 

revela incapacidade para satisfazer o fornecimento de muitos dos artigos 

previstos no respetivo Caderno de Encargos, quer na variedade, quer na 

quantidade necessária / solicitada, o que impede a oferta de maior 

diversidade de pescado fresco nas ementas propostas para o serviço de 

refeições do Refeitório Municipal, e gera constante preocupação dos 

trabalhadores deste Equipamento para que as encomendas sejam 

satisfeitas em quantidade e em tempo de permitir a sua correta 

preparação e a satisfação dos utilizadores que previamente adquirem as 

senhas de refeição com base nas ementas divulgadas; -----------------------  

E. O cenário descrito sobre a execução do Contrato em apreço em tudo 

manifesta continuidade do que já vinha a acontecer no âmbito de 

anteriores contratos firmados com a mesma empresa (para este “lote” de 

bens alimentares), cuja execução foi marcada por contínuos 

incumprimentos (nomeadamente atrasos no fornecimento, alteração do 

produto entregue face ao solicitado sem prévio acordo, não fornecimento 

de determinados artigos, não satisfação de algumas encomendas, com 
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consequências ao nível de alteração de ementas), com aplicação de 

penalidades contratuais em muitas das ocorrências; ---------------------------  

F. Neste contexto, considera-se impraticável manter / renovar o Contrato 

em questão. --------------------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, abrigo do previsto na alínea dd) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

redação, aprovar: ----------------------------------------------------------------------------------  

1. a ativação da Cláusula Segunda do Contrato n.º 313/2021, celebrado 

com a empresa Mafripeixe - Comércio de Peixe, Lda., no que se refere à 

possibilidade de denunciar o mesmo, evitando a sua renovação com 

efeitos a 01 de março de 2023; -------------------------------------------------------  

2. a notificação da empresa Mafripeixe - Comércio de Peixe, Lda. sobre a 

decisão proferida. (…)” ------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA, DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA E DO SR. VEREADOR DO CHEGA. ABSTIVERAM-SE A SRA. 

VEREADORA E OS SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA 

UNITÁRIA  -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO DEZ - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 643/2022 - SUBSCRITA 

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

COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E A 

ÁREA DA SAÚDE MENTAL COMUNITÁRIA ----------------------------------------------  

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

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

A. Ao Município de Loures incumbem, entre outras, atribuições e competências 

no domínio da saúde, incluindo o apoio a atividades que contribuam para a 

promoção da saúde e a prevenção de doenças; ------------------------------------------  
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B. O Decreto-Lei nº. 113/2021, de 14 de dezembro, estabelece os princípios 

gerais e as regras da organização e funcionamento dos serviços de saúde 

mental, colocando especial enfoque no impacto desta na saúde global da 

população; -------------------------------------------------------------------------------------------  

C. A população residente no concelho de Loures e servida pelo Hospital Beatriz 

Ângelo E.P.E carece, historicamente, de uma resposta de saúde mental de 

proximidade; -----------------------------------------------------------------------------------------  

D. A ausência desta resposta tem múltiplos efeitos indesejáveis, sentidos pelas 

populações, em termos de acessibilidade e deterioração da sua saúde; pelos 

cuidados de saúde primários, sobrecarregados com as necessidades 

assistenciais; e pelo Hospital, que vê a sua ação coartada pela impossibilidade 

de atender às situações patológicas numa fase mais precoce, perdendo 

possibilidades de intervenção. Tal situação veio a agravar-se, 

consideravelmente, no decurso da pandemia de COVID-19; --------------------------  

E. A parceria proposta entre o Município de Loures, a Administração Regional 

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo I.P e o Hospital Beatriz Ângelo E.P.E, 

permitirá facilitar o acesso a cuidados de saúde de psiquiatria e saúde mental, 

favorecendo a intervenção precoce e a intervenção inserida no ambiente social 

e profissional dos cidadãos. ---------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da al. g) do nº 2 do artigo 23º e da 

al. u) do artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, aprovar nos termos da informação registada em webdoc sob o 

nº E/137704/2022, a minuta de acordo de colaboração, em anexo, a celebrar 

entre o Município de Loures, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e 

Vale do Tejo I.P e o Hospital Beatriz Ângelo E.P.E, na área da saúde mental 

comunitária. (…)” -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, quero 

referir que, neste caso em particular, todas as entidades assumem as 
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responsabilidades que devem assumir, em particular o Hospital Beatriz Ângelo, 

o Centro de Saúde e também a Câmara Municipal no apoio que vai prestar na 

recuperação do Centro de Saúde para dar esta resposta. Portanto, queremos 

acompanhar esta proposta de protocolo, porque podemos dizer que cada um 

assume as suas responsabilidades.  ---------------------------------------------------------  

No entanto, gostaríamos de questionar, quanto à zona oriental, qual é a 

perspetiva que existe, também, junto das diversas entidades para que possa 

avançar com a mesma resposta, ou uma resposta semelhante, num espaço 

que já foi cedido fruto de um protocolo assinado. Até há um ano atrás não 

houve disponibilidade para que se pudesse avançar na zona oriental e, assim, 

questiono qual é a perspetiva que existe.  --------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhor Presidente, saúdo estas 

iniciativas, no entanto, quero referir que esta é uma das áreas onde, quer ao 

nível do Governo Central, quer ao nível do Poder Local, mais falhas têm 

existido na área da saúde. Não é tão visível, porque muitas vezes existem 

problemas graves que estão escondidos, e o tempo de espera para uma 

consulta no Serviço Nacional de Saúde é dantesco para algumas destas 

circunstâncias. Ainda há pouco tempo falei com um dos responsáveis clínicos 

do Hospital Beatriz Ângelo, que me dizia, e se não fosse tão dantesco isto teria 

piada, se aparecer alguém com uma patologia, entre a primeira e a segunda 

consulta, o mais certo é que dê um tiro na cabeça porque o tempo de espera é 

qualquer coisa de surreal. Portanto, todo o trabalho que seja feito para 

satisfação da população, independentemente do partido que seja, associamo-

nos em defesa da população e louvamos esta iniciativa.  ------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, se me permite gostaria 

de fazer um comentário a esta e às duas propostas seguintes, que acabam por 

entroncar umas nas outras, e que refletem bem a importância que este 

Executivo Municipal dá nesta área da saúde, em concreto, e às questões que 

dizem respeito à saúde mental.  ---------------------------------------------------------------  

Como o senhor Presidente referiu no Período de Antes da Ordem do Dia, 

assinalámos na passada segunda-feira o Dia da Saúde Mental. Pensámos que 
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era muito oportuno que pudéssemos registar, na reunião que se realiza na 

mesma semana, o nosso empenho e grande afinco em ter respostas concretas 

no nosso Município, na área da saúde mental.  -------------------------------------------  

Senhor Vereador Gonçalo Caroço, tenho imensa pena que o desnorte que o 

senhor Vereador intitulou como sendo a gestão do Partido Socialista, esse 

desnorte que se calhar se verificou no seu mandato, não fez com que um 

protocolo assinado em dois mil e dezasseis e cujo término era dois mil e vinte e 

um, tivesse operado e a tal resposta para a zona oriental, que hoje o preocupa, 

infelizmente não existe.  --------------------------------------------------------------------------  

Quero dizer ao senhor Vereador que hoje, com este protocolo em concreto, 

damos resposta às Freguesias da zona norte com as instalações do centro de 

saúde na Mealhada, mas já estamos a trabalhar com o nosso ACES para ter 

idêntica resposta com o ACES e com a ARS na zona oriental do concelho, 

nomeadamente, na cidade de Sacavém. Portanto, quero tranquilizá-lo 

relativamente a esta questão, porque queremos pautar a nossa atuação pelo 

equilíbrio da resposta, quer na zona norte, quer na zona oriental do concelho.  -     

Neste momento, temos a unidade hospitalar com competência na matéria já 

disponível, que é o Hospital Beatriz Ângelo, e as Freguesias que estão na sua 

área de influência estão a coberto desta resposta. Mas tudo estamos a fazer 

para que as Freguesias que estão a coberto do Hospital Psiquiátrico de Lisboa 

possam ter o mesmo tratamento em instalações municipais, aquelas ou outras, 

porque o que consta do protocolo é que são instalações em Sacavém, sejam 

elas onde estiverem localizadas. Esse será o nosso compromisso.  ----------------  

A área da saúde mental desde há muito que é um problema identificado no 

nosso concelho, infelizmente. A responsabilidade não pode ser assacada à 

Câmara Municipal, porque não é a primeira entidade que tem de ter 

intervenção nesta área, mas o concelho não tem uma respostas já há mais de 

uma década.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Com os três protocolos que hoje aprovamos neste domínio vai-nos permitir ter 

um trabalho de maior proximidade, e um trabalho real no acompanhamento dos 

casos de saúde mental.  -------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, aquilo 

que queremos referir é que esta proposta defende o Serviço Nacional de 

Saúde e é disso que precisamos. Por isso vamos estar de acordo com ela, 

porque cada um assume as suas responsabilidades, ao contrário da proposta 

seguinte e sobre a qual iremos falar, porque não são iguais.  -------------------------  

Nesta proposta o Hospital Beatriz Ângelo assume as suas responsabilidades, o 

ACES assume as suas responsabilidades e a Câmara assume as suas 

responsabilidades. O que ainda não aconteceu na zona oriental do concelho e, 

enquanto isso não acontecer, não é possível dar uma resposta a essa 

população. É essa resposta que defende o Serviço Nacional de Saúde, porque 

não é com anúncios, nem com discursos que se faz essa defesa, mas sim com 

respostas concretas à população que tardam e faltam. Este é um bom 

exemplo, porque havendo mais disponibilidade para que haja respostas, nesta 

área e noutras, por parte da Administração Central e por parte de quem gere o 

Serviço Nacional de Saúde, podemos ter a certeza que estamos a defender o 

Serviço Nacional de Saúde criado em mil novecentos e setenta e seis.  -----------  

É isso que é preciso aqui defender, porque cada vez que expomos o Serviço 

Nacional de Saúde, sempre que trabalhamos para que ele não dê a resposta 

adequada, estamos a contribuir para lhe dar mais uma “machadada” e para 

que outros possam ver aqui mais uma oportunidade de negócio que tem vindo 

a crescer ao longo dos anos. -------------------------------------------------------------------  

Portanto, queremos deixar claro que estamos de acordo com esta proposta. 

Acompanhamos esta proposta, mas esperamos que quem gere o Serviço 

Nacional de Saúde tenha a mesma visão de conseguir disponibilizar os 

recursos necessários para que haja uma resposta pública e do serviço 

Nacional de Saúde também na zona oriental do concelho. ----------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhor Presidente, na sequência 

destas últimas intervenções quero dizer que a saúde não é privada, nem 

pública. Quem está lá em casa não quer saber se vai a uma EPE ou a uma 

PPP, o que as pessoas querem é o seu problema resolvido. Portanto, se 

conseguirmos fazer com dinheiro do Estado, já que pagamos impostos, ótimo. 

Mas se o Estado e o Serviço Nacional de Saúde não apresentam nem têm 
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alternativas, nem soluções, porque ainda há pouco tempo atrás, no último 

mandato, tivemos um período em que a PPP também falhava na saúde mental 

e tínhamos um período de espera, entre a primeira e a segunda consulta, de 

mais de mil e oitocentos dias. Portanto, também falha. Mas o que as pessoas 

querem saber é se são tratadas. Há esta visão ideológica de mil novecentos e 

setenta e seis, que temos de manter o Serviço Nacional de Saúde, que há 

negócio da saúde e tentamos sempre esconder que quando vamos ao Serviço 

Nacional de Saúde é de “borla”, mas não é. O Serviço Nacional de Saúde tem 

um custo, claro e efetivo, para toda a população.  ----------------------------------------  

O importante é que, de facto, se encontrem soluções, envolvam elas o privado, 

ou o público, mas que a população seja tratada e tenha um acompanhamento 

condigno.  --------------------------------------------------------------------------------------------    

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Relativamente a esta intervenção do senhor 

Vereador Gonçalo Caroço, dizer que ficamos, naturalmente, satisfeitos com o 

facto de poderem acompanhar a proposta que apresentamos. Aquilo que se 

pode denotar é que foi a capacidade do atual Executivo Municipal que colocou 

o Serviço Nacional de Saúde a funcionar, como todos desejamos, e que está 

bem plasmado na proposta que vamos deliberar. ----------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO ONZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 644/2022 - SUBSCRITA 

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

COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E A 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. 

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

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

A. Ao Município de Loures incumbem, entre outras, competências no domínio 

do desporto e da promoção da saúde e prevenção das doenças;  -------------  
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B. Com o objetivo de reforçar a integração da promoção da atividade física 

(AF) nos cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde (SNS), o 

Despacho nº 8932/2017, de 10 de outubro, do Gabinete do Secretário de 

Estado Adjunto e da Saúde determinou a implementação nacional, em 

Unidades de Saúde do SNS, de ferramentas informáticas de apoio ao 

aconselhamento breve de atividade física, que preveem a avaliação da 

atividade física,  tempo sedentário e a disponibilização de recursos para o 

utente, baseados em princípios motivacionais e de mudança 

comportamental validados; -----------------------------------------------------------------  

C. O Despacho nº 8932/2017 de 10 de outubro determinou também, a 

realização de um projeto-piloto, através do qual será testado, além do 

aconselhamento breve, um modelo de consulta multidisciplinar de 

prescrição de AF e a articulação com os recursos promotores de atividade 

física e exercício físico existentes na comunidade, integrando o Programa 

Nacional para a Promoção da Atividade Física – Direção Geral de Saúde 

(PNPAF-DGS); 

D. O Município de Loures está empenhado em promover o programa “Clube 

Vida Ativa”, incentivando a prática da atividade física junto de todo o 

universo da população concelhia. --------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da al. u) do nº1 do artigo 33º  do 

Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a minuta do acordo de 

colaboração a estabelecer, com a Administração Regional de Saúde de 

Lisboa e Vale do Tejo, I.P., nos termos da minuta (…)”. --------------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, sobre 

esta proposta estamos de acordo com os princípios da mesma. Pensamos que 

deve ser trabalhado para que ela possa ser alargada a outros centros de saúde 

do concelho, já que nos parece que este concelho tem muitas potencialidades 
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para que este tipo de resposta possa ser dada e acompanhada pelos serviços 

de saúde do concelho.  ---------------------------------------------------------------------------  

No entanto, quero dizer que esta proposta ao contrário da anterior, partindo dos 

mesmos princípios que a senhora Vice-Presidente referiu, não conseguiu este 

Executivo pôr a funcionar o Serviço Nacional de Saúde, porque continua a ser 

o Município a ter que substituir-se a obrigações da Administração Central. Não 

é uma situação nova, isso já acontecia anteriormente e aconteceu várias 

vezes, porque se não houvesse essa substituição havia serviços 

absolutamente essenciais que não eram prestados à população. Portanto, 

aquilo que temos é a contratação de um técnico, por parte do Município, para 

este tipo de atividade.  ----------------------------------------------------------------------------  

Pensamos que não é esse o modelo, porque aquilo que deve acontecer é que 

deve haver uma integração completa desta resposta a nível do ACES. No 

entanto, compreendemos que o Município, para que esta resposta possa 

avançar, tem de fazer este investimento. Mas esperamos que, no futuro, seja 

possível que esta resposta seja dada e cada um assuma as suas 

responsabilidades, em particular na contratação dos técnicos para esta 

resposta.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhor Presidente, fiquei 

preocupado com algumas afirmações porque o senhor Vereador Gonçalo 

Caroço está a fazer um apelo ao voto no Partido Socialista. Fico preocupado 

enquanto bancada da oposição. O senhor Vereador vem dizer que no passado, 

quando a competência não é nossa não fazíamos porque a Administração 

Central é que tinha de resolver o problema. Mas, agora, acabou de dizer que a 

Administração Central não fez e que se não fosse a Câmara a fazer significava 

que os serviços não eram feitos. Calma, eu sei que os senhores estão em 

decréscimo, mas eu pretendo crescer e isso é um apelo ao voto. Não percebi 

qual é o objetivo daquilo que está a dizer. Mas vou-lhe explicar aquilo que eu 

entendo dos anos em que já estou aqui no Município.  ---------------------------------  

Aquilo que acontece é que a cegueira ideológica levou, durante muito tempo, a 

que quando a competência é do Governo este Executivo, seja ele qual for, não 

faz, mesmo que isso prejudique a população. Mas nós temos de ter uma visão 
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responsável, porque independentemente de eu nunca votar no Partido 

Socialista e nunca, nunca, votar no Partido Comunista, há uma coisa que é 

clara, é que temos de ter a responsabilidade, a partir de determinada altura, de 

olhar para as propostas e perceber se elas são, ou não, favoráveis à 

população. Ora o apelo que o senhor acaba de fazer é um apelo ao voto no 

Partido Socialista que tem tido uma gestão danosa no Serviço Nacional de 

Saúde, uma gestão danosa nos anos e nos mandatos anteriores em relação à 

posição do Serviço Nacional de Saúde no nosso Município e, atualmente, sinto-

me preocupado com a posição que está a ter neste Município, porque estamos 

a construir edificado sem termos a solução, depois, do corpo médico. Portanto, 

vamos tratar daquilo que é importante tratar, mas não venha aqui enaltecer o 

trabalho do Partido Socialista porque fica, no mínimo, estranho.  --------------------    

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, hoje o 

senhor Vereador Bruno Nunes pôde estar presente, ainda bem, é sempre bom 

que possa estar presente nestas reuniões. Aliás, foi para isso que mudámos o 

horário para de manhã. Mas quero dizer-lhe fico bastante satisfeito em saber 

que o senhor Vereador Bruno Nunes nunca votaria no Partido Comunista. O 

que quer dizer que estamos e continuamos a fazer bem o nosso trabalho, que 

não estamos a enganar pessoas, como o senhor Vereador que tem as suas 

ideias e que sente que nunca votaria no Partido Comunista Português. Até fico 

lisonjeado com essas palavras.  ---------------------------------------------------------------  

Quanto à questão da defesa do Partido Socialista e do trabalho do Partido 

Socialista, basicamente aquilo que o senhor Vereador tem feito ao longo deste 

mandato é uma exaltação do Partido Socialista, no essencial, a que temos 

assistido várias vezes nesta reunião de Câmara. Portanto, se está preocupado 

veja lá o que anda a fazer e a dizer, porque está a dar um contributo 

inestimável ao Partido Socialista no concelho.  --------------------------------------------  

O senhor Vereador como tem as suas ideias cristalizadas, nem sequer ouve 

aquilo que digo e esta bancada diz. Tem a sua ideia cristalizada, não ouviu e 

depois diz, como já aconteceu várias vezes, coisas que esta bancada não 

disse. Portanto, vou referir novamente aquilo que disse para que fique claro e 
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para que o senhor Vereador perceba qual é a posição da Coligação 

Democrática Unitária, que não acompanhou.  ---------------------------------------------  

Primeiro, o que nós defendemos é o Serviço Nacional de Saúde. Não 

defendemos nem o Partido Socialista, nem o Partido Social Democrata e 

acompanhamos todas as medidas que sejam positivas no sentido de defender 

o Serviço Nacional de Saúde, venham elas de onde vierem. Por isso dissemos 

que o ponto anterior era uma resposta positiva, que acompanhamos, e se 

houver mais também as acompanharemos.  -----------------------------------------------  

Mas é verdade que há um desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde e é 

verdade que a resposta tem vindo a piorar. Por isso é necessário que haja uma 

alteração de política. Não temos nenhuma dúvida sobre isso. Mas não 

desvalorizamos o Serviço Nacional de Saúde, nem nunca o faremos. Esse é 

um caminho que nunca iremos trilhar, embora haja quem o queira fazer, mas 

nós não o vamos fazer.  --------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão, em concreto, desta proposta, vou repetir novamente aquilo 

que dissemos: continua a não haver a resposta adequada por parte do Serviço 

Nacional de Saúde, em concreto na área desta proposta, o que obriga o 

Município a manter os apoios que já eram dados no passado para que 

houvesse respostas neste Município, porque se não fosse o Município a pagá-

las elas não existiam, como aconteceu no mandato passado. Por isso é que 

digo que esta proposta, infelizmente, obriga a manter esses apoios e esses 

investimentos, porque se não forem feitos por esta Câmara impedem que o 

Serviço Nacional de Saúde dê a resposta adequada.  ----------------------------------  

Volto a repetir que espero, como este é um programa piloto, que seja alargado 

e que, no futuro, o ACES Loures/Odivelas tenha condições para fazer as 

contratações dos técnicos todos que são necessários para que haja, de facto, 

um trabalho totalmente integrado.  ------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhor Presidente, vou utilizar a 

figura regimental de defesa da honra por duas razões, mas a principal é porque 

regimentalmente não existe defesa da honra sob defesa da honra. Por isso 

escuso de ouvir mais alguma defesa da honra vinda desse lado e escuso de 
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ouvir a sua resposta, porque é uma forma de não mantermos este diálogo. Eu 

percebo para que é que o quer.  ---------------------------------------------------------------  

Quando diz: ainda bem que cá está, porque pelo menos está a cumprir a 

função para o qual foi eleito, quero dizer-lhe que fui eleito também para a 

Assembleia da República, onde tenho defendido muito o Município de Loures. 

Vou dizer-lhe o seguinte: onde está Bernardino Soares? Não o vejo, traiu a 

população e renunciou ao mandato. Paulo Piteira onde é que está? Está em 

Setúbal. Não porque foi eleito, mas porque foi nomeado. Aliás, é notícia acerca 

disso. Portanto, eu venho quando o meu partido e eu consideramos que é 

oportuno eu estar. Quando não estou, faço-me substituir, tal como os senhores 

fazem.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quando se refere a que alteraram a reunião de Câmara. pois, por muito que 

não quisessem, vou utilizar uma expressão que o Partido Comunista Português 

utilizava muito nos anos oitenta “são os custos da democracia”. Temos pena. 

Assim decidiu a maioria e cá estamos de manhã. Sabe que nas competências 

de um Vereador, está a presença nas reuniões das Assembleias Municipais. Aí 

estou sempre, porque a essa hora não estou a trabalhar no local para o qual fui 

eleito, mas o senhor e a sua bancada, apenas vem um dos quatro, por 

desrespeito total àquilo que é a casa máxima da democracia e do povo no 

Município, que se chama Assembleia Municipal. Lições de moral e de 

democracia de um partido como o Partido Comunista é algo que nunca, nunca, 

vou receber.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação à proposta em concreto, porque é isso que viemos a qui discutir e 

não o vosso ressabiamento em relação ao Chega, ao Deputado do Chega e ao 

Vereador do chega, não se preocupe com isso. Têm de se preocupar é 

convosco, porque cada vez são menos e cada vez desaparecem mais, porque 

se fossemos a eleições hoje, possivelmente, não lhe vou dizer que deixariam 

saudades, porque não deixavam, mas deixariam de estar representados nesse 

lado, não tenho grandes dúvidas, ou pelo menos na quantidade em que estão. -  

Em relação à proposta, quero deixar claro que não temos qualquer problema e 

votaremos sempre a favor, venham as propostas de quem vierem, desde que 

sejam em benefício da população. Aliás, aquela que foi a maior obra 

apresentada pelo Partido Comunista em final de mandato, como sendo o 
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grande feito, só faltava terem colocado nas diversas inaugurações que fizeram 

uma placa a dizer “inaugurado por Bernardino Soares”, que foi a obra do 

passadiço, só passou graças ao meu voto. Sabia? Tenho ideia que nessas 

reuniões da Assembleia Municipal estava presente.  ------------------------------------  

Portanto, voto como votarei sempre. Já votei ao lado do Partido Comunista, Já 

votei ao lado do Partido Social Democrata e voto ao lado do Partido Socialista, 

sempre que a proposta é ponderada e a bem da população. Não fazem grande 

sentido estas questões que, inclusive, o senhor levanta em relação à 

destruição do Serviço Nacional de Saúde. Sabe que o período mais crítico do 

Serviço Nacional de Saúde foi durante o último mandato do Governo onde 

foram feitas as cativações, durante um Governo da “geringonça”, onde o 

Partido Comunista estava metido e levantou sempre o “bracinho” para votar a 

favor, desde que fizesse qualquer acordo que metesse a CGTP ao barulho.  ----  

Ao contrário de vocês não é porque não estamos na governação que 

destabilizamos a paz social, como tentou dizer. Prova disso é que esta 

semana, como não estão no Governo, o vosso braço armado, a CGTP, já tem 

manifestações marcadas para destabilizar a paz social.  -------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Eu referi que o senhor hoje 

está presente, e ainda bem que está, porque é um gosto tê-lo na reunião. É 

claro que o senhor Vereador enfiou uma carapuça e veio com o discurso 

ideológico do costume. O senhor Vereador até já aqui prometeu um par de 

patins, em conjunto com o senhor Presidente que ia comprar os patins à feira, 

ao Partido Comunista Português há uns meses atrás. Mas tenho a dizer-lhe 

que na Soeiro Pereira Gomes temos muitos pares de patins que lá chegaram, a 

maior parte deles de pessoas que deixaram a vida política, por várias razões, e 

nós cá continuamos. Por muito que custe, por muito que doa, por muito que 

continue a doer a muitas pessoas, cá continuamos e continuaremos a fazer 

aquilo que entendemos mais adequado, que é defender a população, os seus 

direitos, em particular o Serviço Nacional de Saúde. Mas, também agora, 

estaremos e continuaremos a estar sempre junto das pessoas, neste caso em 

concreto, na defesa dos salários e do aumento dos salários que é 
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absolutamente essencial, porque dinheiro há muito, lucros há cada vez mais, 

mas dinheiro para salários é que não há.  --------------------------------------------------  

Portanto, a paz social não é posta em causa pelas manifestações. A paz social 

é posta em causa porque as injustiças são cada vez maiores, as pessoas 

sentem isso no seu dia a dia e é contra isso que batalhamos. Se não houver 

essa injustiça não há ninguém que ponha em causa a paz social que o senhor 

Vereador referiu. A paz social é não haver ondas, ninguém dizer nada, ficarem 

todos caladinhos, comer e calar, mas isso connosco não existe. Portanto, 

quanto maiores as injustiças da nossa sociedade, mais isso porá em causa a 

paz social de que o senhor fala.  ---------------------------------------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, gostava de deixar a 

partilha de que estamos a discutir um ponto que nos permitirá desenvolver um 

projeto piloto no nosso concelho, que nos permitirá ir ao encontro daquilo que é 

um dos pressupostos deste Executivo Municipal, que é termos, cada vez mais, 

munícipes do concelho de Loures ativos. Ou seja, com cultura de promoção da 

atividade física. -------------------------------------------------------------------------------------  

Este protocolo vai-nos permitir, sobretudo, que este pressuposto seja atingido 

em pessoas que têm alguns problemas de saúde, nomeadamente, diabetes e 

problemas de depressão. Por isso entendemos que estamos em boas 

condições para desenvolver este projeto piloto. Neste momento é única e 

exclusivamente nesta unidade de saúde, porque é aquela que tem meios para 

poder abraçar um projeto desta natureza, a Unidade de Saúde Familiar de 

Moscavide. Mas desejamos e temos vindo a trabalhar com o ACES, para que 

esta medida possa ser alargada a todo o concelho.  -------------------------------------  

Senhor Vereador Gonçalo caroço, da parte deste Executivo Municipal, 

independentemente da boa vontade, por vezes, das suas palavras, gostamos 

mais é das ações e, as ações em concreto, independentemente de quem faz o 

quê, estamos numa lógica de colaboração e de complementariedade entre a 

atuação do Município e, neste caso, a atuação da Administração Regional de 

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. O que esperamos, muito a curto prazo é que, 

por exemplo, o nosso programa do clube vida ativa possa passar os três dígitos 

que os senhores nos deixaram. Temos no concelho de Loures um programa de 
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desporto sénior com cerca de trezentos inscritos, dados de dois mil e 

dezanove, pré pandemia, que demonstra bem a cultura de promoção da 

atividade física junto desta faixa etária que os senhores cultivaram. É essa 

tendência que queremos inverter, e é com este tipo de projetos e de medidas 

que o vamos conseguir alcançar.  -------------------------------------------------------------   

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

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

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

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

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

PONTO DOZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 645/2022 - SUBSCRITA 

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

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 

LOURES E A ORDEM DOS PSICÓLOGOS -----------------------------------------------  

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

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

A. Segundo o Plano de Desenvolvimento Social e de Saúde do Concelho 

de Loures (2021-2025), uma das necessidades identificada foi o 

desenvolvimento de ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento no âmbito dos problemas de saúde prioritários, entre 

eles a saúde mental; ---------------------------------------------------------------------  

B. Já o Diagnóstico Social do Concelho de Loures (2019) havia destacado 

como uma das áreas prioritárias de intervenção social para o território, a 

Saúde Mental; ------------------------------------------------------------------------------  

C. É reconhecida a necessidade de fortalecer as redes de parceria locais 

entre instituições públicas e privadas, que promovam o desenvolvimento 

de projetos e respostas no âmbito da promoção da saúde e prevenção 

da doença (Plano de Desenvolvimento Social e de Saúde do Concelho 

de Loures, 2021-2025); ------------------------------------------------------------------  

D. Os municípios dispõem de atribuições no domínio da saúde, nos termos 

do artigo 23º, nº2, alínea g), do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, na redação atual; -----------------------------------------------------------  
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E. Nos termos do artigo 33º, nº1, alínea u), do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, na redação atual, a Câmara Municipal tem competência 

para apoiar atividades de interesse para o município, incluindo aquelas 

que contribuem para a promoção da saúde e prevenção da doença; ------  

F. Faz parte da missão da Câmara Municipal de Loures a execução de 

politicas que visem a defesa dos interesses e satisfação das 

necessidades da população, de modo a promover o desenvolvimento do 

município em todas as dimensões da vida, na qual se inclui a saúde, 

sendo, a este respeito, de referir a distinção da CM Loures com a 

Bandeira das Autarquias Familiarmente Responsáveis; -----------------------  

G. É intenção do município aumentar o desenvolvimento de projetos e 

ações no âmbito da promoção da saúde mental junto dos seus 

trabalhadores e da comunidade; ------------------------------------------------------  

H. Os riscos psicossociais em contexto laboral são uma prioridade na 

política de gestão de recursos humanos em linha com as orientações 

técnicas que vêm sendo emanadas pelas entidades competentes de que 

é exemplo a DGS – Direção Geral de Saúde, a OIT – Organização 

Internacional do Trabalho e a Agência Europeia para a Segurança e 

Saúde no Trabalho, sendo de salientar que a autarquia foi reconhecida 

pela OPP - Ordem dos Psicólogos Portugueses, com o selo Heathy 

WorkPlaces 2022, que distingue as organizações que implementam boas 

práticas a nível da segurança, saúde e bem-estar no local de trabalho; --  

I. A Ordem dos Psicólogos Portugueses é uma associação pública 

profissional representativa dos profissionais de psicologia que tem como 

missão a defesa e salvaguarda dos direitos fundamentais do cidadão e 

do interesse público e, por outro lado, a regulação da profissão de 

Psicólogo; -----------------------------------------------------------------------------------  

J. A Ordem dos Psicólogos Portugueses iniciou em 2014 uma campanha 

que visa promover os locais de trabalho saudáveis, envolvendo os 

Psicólogos na construção desses locais de trabalho saudáveis; ------------  

K. A Ordem dos Psicólogos Portugueses promove, com apoio das suas 

Delegações Regionais, um programa de promoção da literacia em saúde 

psicológica e bem-estar. ----------------------------------------------------------------  
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Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do disposto pelas alíneas o) 

e u) do nº 1, do art.º 33º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua atual redação, que estabelece o regime jurídico das Autarquias Locais, 

aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração entre o Município de Loures e a 

Ordem dos Psicólogos. (…)” --------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO TREZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 646/2022 - SUBSCRITA 

PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ADMISSÃO DE 3 

(TRÊS) TRABALHADORES, DA CATEGORIA DE ASSISTENTE 

OPERACIONAL, PARA CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO 

PÚBLICO NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 

PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, POR UTILIZAÇÃO DE 

RESERVA DE RECRUTAMENTO INTERNA, A AFETAR À DIVISÃO DE 

DESPORTO E À DIVISÃO DE GESTÃO DO PARQUE ESCOLAR------------------  

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

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

A. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 5 de janeiro de 2022, e na 2.ª Sessão Extraordinária da 

Assembleia Municipal, realizada em 13 de janeiro de 2022, foram aprovados 

o Orçamento Municipal e o Mapa de Pessoal para o ano de 2022; --------------  

B. Por deliberação tomada na 2.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 21 de julho de 2022 e na 10.ª Sessão Extraordinária da 

Assembleia Municipal, realizada em 28 de julho de 2022, foi aprovada a 

alteração do Mapa de Pessoal de 2022; -------------------------------------------------  

C. No Mapa de Pessoal estão previstos e não ocupados postos de trabalho da 

categoria de Assistente Operacional da carreira geral de Assistente 

Operacional; -------------------------------------------------------------------------------------  
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D. Em resultado do procedimento concursal comum de recrutamento para a 

categoria de Assistente Operacional, aprovado por deliberação da Câmara 

Municipal de Loures, na sua 56.ª reunião ordinária, realizada em 26 de 

fevereiro de 2020 e publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 115, de 

16 de junho de 2020, Aviso n.º 9086/2020, foi constituída reserva de 

recrutamento interna, válida até 20 de dezembro de 2022, com Despacho de 

Homologação datado de 20 de junho de 2021, publicado pelo Aviso n.º 

12633/2021, no Diário da República, 2.ª Série, n.º 130, de 7 de julho de 

2021; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

E. 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; ---------  

F. 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; ----------------------------------------------  

G. Existe relevante interesse público no recrutamento de 3 (três) Assistentes 

Operacionais, para exercício de funções em pavilhões, de forma a assegurar 

o normal funcionamento dos serviços. ----------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo 

com o estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, delibere aprovar a admissão de 3 (três) trabalhadores, da categoria 

de Assistente Operacional, para constituição de vínculo de emprego público na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, por utilização da reserva de recrutamento interna do 

procedimento concursal publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 115, de 

16 de junho de 2020, Aviso n.º 9086/2020, com Despacho de Homologação 

datado de 20 de junho de 2021, publicado pelo Aviso n.º 12633/2021, no Diário 

da República, 2.ª Série, n.º 130, de 7 de julho de 2021, a afetar à Divisão de 
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Desporto (2 trabalhadores) e à Divisão de Gestão do Parque Escolar (1 

trabalhador). (…)” ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhor Presidente, visto que 

comigo não conseguiu fazer aquilo que a Coligação Democrática Unitária fez 

com ex Vereadores do Chega na Câmara Municipal do Seixal e de Sesimbra, 

que lhes ofereceu pelouros e eles aceitaram e passaram para o lado de lá, 

comigo nunca fará isso. A questão que lhe quero fazer é a seguinte: trinta e 

cinco milhões de euros era o que estava no orçamento municipal para a massa 

salarial. Passamos neste orçamento para cinquenta e um, ou cinquenta e dois 

milhões de euros. Ou seja, subimos significativamente do orçamento anterior 

Coligação Democrática Unitária para este orçamento.  ---------------------------------  

Neste mandato, com os dados que tenho já entraram, por concurso externo, 

cento e setenta e dois trabalhadores. Anteriormente não me respondeu no 

âmbito da questão da alteração do orçamento e questiono agora em relação a 

esta questão concreta: isto é uma questão política, ou o que estava, estava 

mal, ou havia pessoas que estavam contratadas e não satisfaziam as 

necessidades e por isso é necessário contratar outros trabalhadores? Cento e 

setenta e dois trabalhadores, neste espaço de tempo, é muita gente. Portanto, 

queremos perceber o que está a acontecer com o excesso de contratações 

para a Câmara Municipal.  -----------------------------------------------------------------------      

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Vereador Bruno Nunes, posso 

transmitir-lhe que estamos a fazer uma gestão rigorosa de recursos humanos 

nesta Câmara Municipal. Não tenho aqui os números presentes, mas confio no 

número que está a partilhar de cento e setenta, mas poderá muito facilmente 

aferir que cerca de oitenta por cento são recursos humanos para afetar ao 

Departamento de Educação. No Departamento de Educação aquilo que 

fazemos é a gestão, tendo em linha de conta as aposentações dos 

trabalhadores que estão nesta unidade orgânica e, como sabe, temos a 
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respetiva transferência de verba por parte do Ministério da Educação. com 

exceção no que diz respeito à opção do Município em ter o número de 

assistentes operacionais acima do rácio que está previsto na portaria do 

Ministério da Educação.  Neste momento, estamos cerca de treze por cento 

acima deste rácio, o que corresponde a um acréscimo de remunerações na 

ordem de um milhão de euros, só para estes treze por cento.  -----------------------  

Quanto ao resto, é óbvio e evidente que temos que gerir os recursos humanos 

em função das necessidades desta casa de enormes dimensões, com o 

contrabalançar, que posso trazer a uma próxima reunião de Câmara, do 

número de aposentações que temos tido desde o último ano a esta parte. Se a 

balança está completamente equilibrada? Posso dizer-lhe que, se calhar, não 

está completamente equilibrada, mas não está, de maneira nenhuma, em 

situação de desequilíbrio.  -----------------------------------------------------------------------  

Quanto ao valor global da massa salarial, como o senhor Vereador sabe, e 

bem, a política do Partido Socialista, em termos nacionais, tem permitido a 

reposição de salários em todas as carreiras de uma forma geral, 

nomeadamente, com o aumento do salário mínimo nacional, o que teve forte 

impacto no nosso orçamento, bem como o descongelamento de carreiras e 

tudo aquilo que são as obrigações que resultaram das políticas nacionais no 

que à matéria de recursos humanos diz respeito.  ----------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhora Vice-Presidente, é 

sempre um prazer debater os assuntos consigo. Não tem os dados, mas eu 

dou-lhos e para a área da Educação são menos de sessenta trabalhadores. A 

questão dos dados e das contas certas é uma expressão muito utilizada pelo 

Partido Socialista, mas nem sempre têm as contas certas e certamente louva o 

facto de eu trazer estes dados tão detalhados. Já teve uma expressão em 

relação a alguém do Chega que lhe saiu bem cara, quando disse que o senhor, 

agora Deputado, André Ventura daria um bom Vereador, porque depois isso 

correu-lhe mal, e eu acredito que vê em mim que daria um bom Presidente de 

Câmara.  ----------------------------------------------------------------------------------------------    

Portanto, são cerca de sessenta os trabalhadores para a área da Educação, 

mas tendo em conta as suas declarações penso que seria, de facto, importante 
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que fosse fornecido a esta Câmara os dados dos aposentados. Em relação à 

questão das progressões de carreiras nem sequer vou falar disso, porque 

teríamos de discutir o SIADAP e a forma como o Partido Socialista tem gerido 

as progressões de carreira na função pública, porque os aumentos de zero 

vírgula nove por cento não chegam para cobrir a inflação. Mas este não é um 

debate para termos aqui.  No entanto, quero pedir para que, se possível, seja 

facultada a informação relativa às saídas de trabalhadores da Câmara 

Municipal para todos estes entrarem.  --------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador há duas correções 

a fazer. A primeira é o seguinte: o senhor Vereador diz que ao contrário de 

outros Municípios o Vereador do Chega aqui não aceitou pelouros. Mas eu não 

me lembro de lhe ter oferecido pelouros. Portanto, não podia ter aceitado 

porque eu nunca lhe propus qualquer pelouro. Quero deixar esta correção, 

para que não fique subentendido que o Presidente da Câmara popôs qualquer 

pelouro ao Vereador do Chega, porque quem tem autoridade para propor sou 

eu, o Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------  

Quero fazer ainda uma pequena correção à intervenção da senhora Vice-

Presidente da Câmara, porque a Câmara não gasta um milhão de euros, mas 

sim um milhão e quatrocentos mil euros por ano, porque estamos com cento e 

trinta sete assistentes operacionais acima daquilo que é o rácio exigido por lei. 

Todos concordamos que é diminuto o rácio que a lei propõe para fazer o 

acompanhamento das nossas crianças é diminuto. Era no passado e continua 

a ser. Portanto, por opção desta Câmara, já no anterior Executivo Municipal 

assim acontecia, mantivemos essa percentagem que, neste caso em concreto, 

são treze por cento, que significam cento e quarenta auxiliares distribuídas 

pelas escolas, mas entendemos que é uma opção da Câmara. Podemos estar 

contra, ou a favor. É uma opção legítima de cada um, como são legítimos os 

dados que o senhor Vereador solicitou, para podermos fazer a análise de quem 

entra e quais as funções que vai executar. Teremos oportunidade, quando a 

senhora Vice-Presidente disponibilizar essa informação, de aprofundar essa 

matéria com os dados todos em cima da mesa.  ------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA, DA SRA. VEREADORA E DOS SRS. VEREADORES 

DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DOS SRS. VEREADORES DO 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. ABSTEVE-SE O SR. VEREADOR DO 

CHEGA. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

PONTO CATORZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 647/2022 - 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

ADMISSÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) TRABALHADORES, DA 

CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL, PARA CONSTITUIÇÃO DE 

VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO NA MODALIDADE DE CONTRATO DE 

TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, POR 

UTILIZAÇÃO DE RESERVA DE RECRUTAMENTO INTERNA, A AFETAR À 

DIVISÃO DE GESTÃO DO PARQUE ESCOLAR E À UNIDADE DE GESTÃO 

DA CRECHE ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 5 de janeiro de 2022, e na 2.ª Sessão Extraordinária da 

Assembleia Municipal, realizada em 13 de janeiro de 2022, foram 

aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa de Pessoal para o ano de 

2022; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

B. Por deliberação tomada na 2.ª Reunião Extraordinária da Câmara 

Municipal, realizada em 21 de julho de 2022 e na 10.ª Sessão 

Extraordinária da Assembleia Municipal, realizada em 28 de julho de 2022, 

foi aprovada a alteração do Mapa de Pessoal de 2022; ---------------------------  

C. No Mapa de Pessoal estão previstos e não ocupados postos de trabalho da 

categoria de Assistente Operacional da carreira geral de Assistente 

Operacional; ------------------------------------------------------------------------------------  
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D. Em resultado do procedimento concursal para constituição de reserva de 

recrutamento para a carreira de Assistente Operacional, aprovado por 

deliberação da Câmara Municipal de Loures, na sua 84.ª reunião ordinária, 

realizada em 24 de março de 2021, publicado em Diário da República, 2.ª 

série, n.º 140, de 21 de julho de 2021, Aviso n.º 13879/2021, com 

Despacho de Homologação datado de 17 de fevereiro de 2022, publicado 

pelo Aviso n.º 4699/2022, no Diário da República, 2.ª Série, n.º 45, de 4 de 

março de 2022, foi constituída reserva de recrutamento interna, válida até 

16 de agosto de 2023; -----------------------------------------------------------------------  

E. 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; -------  

F. 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;  ------------------------  

G. Existe relevante interesse público no recrutamento de Assistentes 

Operacionais para assegurar o normal funcionamento dos Serviços. ---------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo 

com o estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, delibere aprovar a admissão de 34 (trinta e quatro) trabalhadores, da 

categoria de Assistente Operacional, para constituição de vínculo de emprego 

público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, por utilização da reserva de recrutamento interna do 

procedimento concursal publicado em Diário da Republica, 2.ª série, n.º 140, de 

21 de julho de 2021, Aviso n.º 13879/2021, com Despacho de Homologação 

datado de 17 de fevereiro de 2022, publicado pelo Aviso n.º 4699/2022, no 

Diário da República, 2.ª Série, n.º 45, de 4 de março de 2022, a afetar a afetar 

à Divisão de Gestão do Parque Escolar (33 trabalhadores) e à Unidade de 

Gestão da Creche (1 trabalhador). (…)” -----------------------------------------------------  
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--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

--- Intervenções proferidas pelo senhor Vereador Bruno Nunes, no ponto 

treze, proposta de deliberação 646/2022: ------------------------------------------------  

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

“O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhor Presidente, visto que 

comigo não conseguiu fazer aquilo que a Coligação Democrática Unitária fez 

com ex Vereadores do Chega na Câmara Municipal do Seixal e de Sesimbra, 

que lhes ofereceu pelouros e eles aceitaram e passaram para o lado de lá, 

comigo nunca fará isso. A questão que lhe quero fazer é a seguinte: trinta e 

cinco milhões de euros era o que estava no orçamento municipal para a massa 

salarial. Passamos neste orçamento para quinquina e um, ou cinquenta e dois 

milhões de euros. Ou seja, subimos significativamente do orçamento anterior 

Coligação Democrática Unitária para este orçamento.  ---------------------------------  

Neste mandato, com os dados que tenho já entraram, por concurso externo, 

cento e setenta e dois trabalhadores. Anteriormente não me respondeu no 

âmbito da questão da alteração do orçamento e questiono agora em relação a 

esta questão concreta: isto é uma questão política, ou o que estava, estava 

mal, ou havia pessoas que estavam contratadas e não satisfaziam as 

necessidades e por isso é necessário contratar outros trabalhadores? Cento e 

setenta e dois trabalhadores, neste espaço de tempo, é muita gente. Portanto, 

queremos perceber o que está a acontecer com o excesso de contratações 

para a Câmara Municipal.  -----------------------------------------------------------------------      

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

(…) -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhora Vice-Presidente, é 

sempre um prazer debater os assuntos consigo. Não tem os dados, mas eu 

dou-lhos e para a área da Educação são menos de sessenta trabalhadores. A 

questão dos dados e das contas certas é uma expressão muito utilizada pelo 

Partido Socialista, mas nem sempre têm as contas certas e certamente louva o 

facto de eu trazer estes dados tão detalhados. Já teve uma expressão em 
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relação a alguém do Chega que lhe saiu bem cara, quando disse que o senhor, 

agora Deputado, André Ventura daria um bom Vereador, porque depois isso 

correu-lhe mal, e eu acredito que vê em mim que daria um bom Presidente de 

Câmara.  ----------------------------------------------------------------------------------------------    

Portanto, são cerca de sessenta os trabalhadores para a área da Educação, 

mas tendo em conta as suas declarações penso que seria, de facto, importante 

que fosse fornecido a esta Câmara os dados dos aposentados. Em relação à 

questão das progressões de carreiras nem sequer vou falar disso, porque 

teríamos de discutir o SIADAP e a forma como o Partido Socialista tem gerido 

as progressões de carreira na função pública, porque os aumentos de zero 

vírgula nove por cento não chegam para cobrir a inflação. Mas este não é um 

debate para termos aqui.  No entanto, quero pedir para que, se possível, seja 

facultada a informação relativa às saídas de trabalhadores da Câmara 

Municipal para todos estes entrarem.”  -------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, na última 

reunião de Câmara, sobre este assunto, colocámos uma questão em concreto 

e gostaríamos de ter resposta. Vou fazer o enquadramento, para que todos 

possam perceber o porquê da questão, que está relacionada com os 

assistentes operacionais que são solicitados pelos agrupamentos para 

acompanhamento das crianças com necessidades de saúde especiais.  ----------  

Portanto, antes da transferência de competências ser efetivada aquilo que era 

feito é que os agrupamentos solicitavam à (DGESTE) Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares autorização para a contratação desses assistentes 

operacionais, e alguns desses pedidos eram autorizados pela DGESTE. Assim, 

aquilo que o Município fazia de seguida era contratar esses assistentes 

inoperacionais, que estavam autorizados e que eram pagos pelo Ministério da 

Educação como todos os outros. Portanto, era um extra rácio e eram situações 

particulares.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Aquilo que questionámos e solicitámos na última reunião de Câmara foi a 

informação de quantos agrupamentos pediram assistentes operacionais para 

resposta a acompanhamento de crianças com necessidades de saúde 

especiais, quantos para cada agrupamento, a quantos é que o Município teve 
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resposta positiva da DGESTE, ou tomou a decisão de dar resposta, por si só, a 

esses pedidos.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, no concreto, queremos solicitar: quantos agrupamentos pediram 

assistentes operacionais para acompanhamento de crianças com 

necessidades de saúde especiais, quantos pedidos por agrupamento, e quais 

os pedidos que obtiveram resposta positivamente, que suponho que estão aqui 

neste “bolo” de trinta e quatro assistentes operacionais. Para além destas 

informações, gostaríamos de saber qual a distribuição dos restantes 

assistentes operacionais, pelos agrupamentos, quando tal for definido.  -----------   

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, a informação que 

tenho, neste momento, é que desses trinta e quatro, oito são para ficar afetos a 

essa função que referiu, mas não sei em concreto qual o número de pedidos 

que houve dos agrupamentos. Quanto à distribuição dos assistentes 

operacionais por agrupamento, essa informação será apresentada na próxima 

reunião de Câmara.  -------------------------------------------------------------------------------   

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, apenas para referir que 

esses oito assistentes operacionais estão autorizados pela DGESTE.  ------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito bem. Fica então por dar a 

informação sobre a colocação de todos os assistentes operacionais pelos 

agrupamentos de escolares.  -------------------------------------------------------------------  

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

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

é sobre todos os pedidos que houve e, desses pedidos, quais foram aqueles 

que foram aceites. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, os pedidos que 

foram aceites e que estão contemplados foram oito, fica a faltar a informação 

sobre a distribuição pelos agrupamentos escolares.  ------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA, DA SRA. VEREADORA E DOS SRS. VEREADORES 

DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DOS SRS. VEREADORES DO 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. ABSTEVE-SE O SR. VEREADOR DO 

CHEGA.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO QUINZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 648/2022 - 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

ADMISSÃO DE 6 (SEIS) TRABALHADORES, DA CATEGORIA DE 

ASSISTENTE TÉCNICO, PARA CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO DE 

EMPREGO PÚBLICO NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM 

FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, POR UTILIZAÇÃO 

DE RESERVA DE RECRUTAMENTO INTERNA, A AFETAR À DIVISÃO DE 

GESTÃO DO PARQUE ESCOLAR -----------------------------------------------------------  

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

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

A. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 5 de janeiro de 2022, e na 2.ª Sessão Extraordinária da 

Assembleia Municipal, realizada em 13 de janeiro de 2022, foram aprovados 

o Orçamento Municipal e o Mapa de Pessoal para o ano de 2022; --------------  

B. Por deliberação tomada na 2.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 21 de julho de 2022 e na 10.ª Sessão Extraordinária da 

Assembleia Municipal, realizada em 28 de julho de 2022, foi aprovada a 

alteração do Mapa de Pessoal de 2022; -------------------------------------------------  

C. No Mapa de Pessoal estão previstos e não ocupados postos de trabalho na 

categoria de Assistente Técnico, da carreira geral de Assistente Técnico; -----  

D. 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 sua 58.ª reunião ordinária, 

realizada em 25 de março de 2020 e publicado em Diário da República, 2.ª 
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série, n.º 224, de 17 de novembro de 2020, Aviso n.º 18675/2020, foi 

constituída reserva de recrutamento interna, válida até 22 de março de 2023, 

com Despacho de Homologação, datado de 23 de setembro de 2021, 

publicado pelo Aviso n.º 19462/2021, no Diário da República, 2.ª Série, n.º 

200, de 14 de outubro de 2021; ------------------------------------------------------------  

E. 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; ---------  

F. 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; ----------------------------------------------  

G. Existe relevante interesse público no recrutamento de 6 Assistentes 

Técnicos, com a finalidade de cumprir os rácios legalmente estipulados e 

proporcionar estabilidade na dinâmica da Rede Escolar. ---------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo 

com o estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, delibere aprovar a admissão de 6 (seis) trabalhadores, para 

constituição de vínculo de emprego público na modalidade de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, por utilização da 

reserva de recrutamento interna do procedimento concursal publicado em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 224, de 17 de novembro de 2020, Aviso n.º 

18675/2020, com Despacho de Homologação datado de 23 de setembro de 

2021, publicado pelo Aviso n.º 19462/2021, no Diário da República, 2.ª Série, 

n.º 200, de 14 de outubro de 2021, a afetar à Divisão de Gestão do Parque 

Escolar. (…)” ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- Intervenções proferidas pelo senhor Vereador Bruno Nunes, no ponto 

treze, proposta de deliberação 646/2022: ------------------------------------------------  
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“O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhor Presidente, visto que 

comigo não conseguiu fazer aquilo que a Coligação Democrática Unitária fez 

com ex Vereadores do Chega na Câmara Municipal do Seixal e de Sesimbra, 

que lhes ofereceu pelouros e eles aceitaram e passaram para o lado de lá, 

comigo nunca fará isso. A questão que lhe quero fazer é a seguinte: trinta e 

cinco milhões de euros era o que estava no orçamento municipal para a massa 

salarial. Passamos neste orçamento para quinquina e um, ou cinquenta e dois 

milhões de euros. Ou seja, subimos significativamente do orçamento anterior 

Coligação Democrática Unitária para este orçamento.  ---------------------------------  

Neste mandato, com os dados que tenho já entraram, por concurso externo, 

cento e setenta e dois trabalhadores. Anteriormente não me respondeu no 

âmbito da questão da alteração do orçamento e questiono agora em relação a 

esta questão concreta: isto é uma questão política, ou o que estava, estava 

mal, ou havia pessoas que estavam contratadas e não satisfaziam as 

necessidades e por isso é necessário contratar outros trabalhadores? Cento e 

setenta e dois trabalhadores, neste espaço de tempo, é muita gente. Portanto, 

queremos perceber o que está a acontecer com o excesso de contratações 

para a Câmara Municipal.  -----------------------------------------------------------------------      

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

(…) -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhora Vice-Presidente, é 

sempre um prazer debater os assuntos consigo. Não tem os dados, mas eu 

dou-lhos e para a área da Educação são menos de sessenta trabalhadores. A 

questão dos dados e das contas certas é uma expressão muito utilizada pelo 

Partido Socialista, mas nem sempre têm as contas certas e certamente louva o 

facto de eu trazer estes dados tão detalhados. Já teve uma expressão em 

relação a alguém do Chega que lhe saiu bem cara, quando disse que o senhor, 

agora Deputado, André Ventura daria um bom Vereador, porque depois isso 

correu-lhe mal, e eu acredito que vê em mim que daria um bom Presidente de 

Câmara.  ----------------------------------------------------------------------------------------------    

Portanto, são cerca de sessenta os trabalhadores para a área da Educação, 

mas tendo em conta as suas declarações penso que seria, de facto, importante 



 

                                                                                                                                            

78/89 

 

 

                                                                                                                                      26ª Reunião Ordinária - 2022-10-12 

que fosse fornecido a esta Câmara os dados dos aposentados. Em relação à 

questão das progressões de carreiras nem sequer vou falar disso, porque 

teríamos de discutir o SIADAP e a forma como o Partido Socialista tem gerido 

as progressões de carreira na função pública, porque os aumentos de zero 

vírgula nove por cento não chegam para cobrir a inflação. Mas este não é um 

debate para termos aqui.  No entanto, quero pedir para que, se possível, seja 

facultada a informação relativa às saídas de trabalhadores da Câmara 

Municipal para todos estes entrarem.”  -------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA, DA SRA. VEREADORA E DOS SRS. VEREADORES 

DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DOS SRS. VEREADORES DO 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. ABSTEVE-SE O SR. VEREADOR DO 

CHEGA.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO DEZASSEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 649/2022 - 

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

RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO ALTO DO 

FUNCHAL, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO 

JOÃO DA TALHA E BOBADELA; - A EXTINÇÃO DA CAUÇÃO EXISTENTE 

(PROCº Nº 37.190/L/OR/1999) -----------------------------------------------------------------  

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

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

A. As obras de urbanização da Urbanização do Alto do Funchal, na União das 

Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, foram 

aprovadas conjuntamente com a Licença de Loteamento, titulada pelo alvará 

n.º 04/2019, no âmbito do Processo n.º 37190/L/OR/1999; ------------------------  

B. De acordo com a vistoria realizada no dia 11 de maio de 2022, os membros 

da comissão de vistoria municipal pronunciaram-se a favor da receção 
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definitiva das obras de urbanização do Alto do Funchal, conforme respetivo 

Auto de Vistoria (fls. 897-898 do processo n.º 37190/L/OR/1999); ---------------  

C. Os SIMAR emitiram parecer favorável a fls. 900; --------------------------------------  

D. A EDP Distribuição não respondeu aos ofícios n.º S/5832/2022 e insistência 

n.º S/16316/2022, pelo que se considera o seu parecer como favorável;  ------  

E. A EPAL não respondeu aos ofícios n.º S/5771/2022 e insistência n.º 

S/16297/2022, pelo que se considera o seu parecer como favorável; -----------  

F. A APA não respondeu aos ofícios n.º S/5769/2022 e insistência n.º 

S/16294/2022, pelo que se considera o seu parecer como favorável; -----------  

G. A União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 

Bobadela emitiu parecer favorável a fls. 904; ------------------------------------------  

H. A informação dos serviços, INF/56/DFTU/2022 a fls. 899 e despacho da Sr.ª 

Diretora do DPGU, propõem a receção definitiva das obras nestes termos; ---  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, no âmbito do Processo n.º 37190/L/OR/1999 

em nome de Maria Helena do Carmo Pereira Crisóstomo e outro, sito na 

Urbanização do Alto do Funchal, Santa Iria de Azóia, ao abrigo do disposto no 

n.º 1 do artigo 87.º e do artigo 54.º do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação aprovado pelo D.L. 555/99 aprovar: --------------------------------------------  

• A receção definitiva das obras de urbanização tituladas pelo Alvará de 

Licença de Loteamento n.º 04/2019, no âmbito do Processo n.º 

37190/L/OR/1999, na União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 

São João da Talha e Bobadela; ---------------------------------------------------  

• A extinção da caução existente, no valor de € 1.381,91 (mil, trezentos 

e oitenta e um euros e noventa e um cêntimo). (…)” ------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO DEZASSETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 650/2022 - 

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

RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA ZONA 1 – 



 

                                                                                                                                            

80/89 

 

 

                                                                                                                                      26ª Reunião Ordinária - 2022-10-12 

ZONA INDUSTRIAL DE TOCADELOS, NA FREGUESIA DE LOUSA; - A 

EXTINÇÃO DA CAUÇÃO EXISTENTE  -----------------------------------------------------  

(PROCº Nº 54.982/LA/L/2008) -----------------------------------------------------------------  

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

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

A. As obras de urbanização da zona 1 - Zona Industrial de Tocadelos, na 

Freguesia de Lousa, foram aprovadas conjuntamente com a Licença de 

Loteamento, titulada pelo alvará n.º 01/2011, no âmbito do Processo n.º 

54982/LA/L/2008; --------------------------------------------------------------------------  

B. De acordo com a vistoria realizada no dia 27 de junho de 2022, os 

membros da comissão de vistoria municipal pronunciaram-se a favor da 

receção definitiva das obras de urbanização da zona 1 - Zona Industrial 

de Tocadelos, conforme respetivo Auto de Vistoria (fls. 1190-1194 do 

processo n.º 54982/LA/L/2008); --------------------------------------------------------  

C. Os SIMAR emitiram parecer favorável a fls. 1207; -------------------------------  

D. A E-Redes Distribuição não respondeu aos ofícios n.º S/21317/2022 e 

insistência n.º S/28422/2022, pelo que se considera o seu parecer como 

favorável;  ------------------------------------------------------------------------------------  

E. A Freguesia de Lousa emitiu parecer favorável a fls. 1204;  ------------------  

F. O GIL emitiu parecer favorável a fls. 1196; ----------------------------------------  

G. A informação dos serviços, constante a fls. 1206 e despachos da Sr.ª 

Diretora do DPGU, propõem a receção definitiva das obras nestes 

termos; ----------------------------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, no âmbito do Processo n.º 54982/LA/L/2008 

em nome de Luís Valério Propriedades, SA, sito na zona 1 - Zona Industrial de 

Tocadelos, Lousa, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 87.º e do artigo 54.º 

do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação aprovado pelo D.L. 555/99 

aprovar: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

• A receção definitiva das obras de urbanização tituladas pelo Alvará de 

Licença de Loteamento n.º 01/2011, no âmbito do Processo n.º 

54982/LA/L/2008, na Freguesia de Lousa; -------------------------------------  
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• A extinção da caução existente, no valor de € 76.612,39 (setenta e 

seis mil, seiscentos e doze euros e trinta e nove cêntimos). (…)” -------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: senhor Presidente, sobre este 

ponto gostaria de colocar duas questões. A primeira está relacionada com a 

impossibilidade, em tempo útil de se ter obtido parecer da E-REDES, quanto à 

receção definitiva das obras de urbanização. Lembro-me que no início do 

mandato o senhor Presidente referiu que teve algumas reuniões com essa 

entidade e que tudo ia ficar melhor, ou, pelo menos penso que tinha esperança 

que a relação com esta entidade pudesse ser melhorada, face ao enorme valor 

que pagamos do ponto de vista da iluminação pública. Ou seja, que a situação 

pudesse melhorar no relacionamento, não só na parte das obras, mas, em 

concreto, na área dos pareceres. Como não tivemos oportunidade de ter o 

parecer, em tempo útil, sobre este processo, gostaríamos de saber o porquê, 

qual a razão e se as relações não melhoraram. Parece-nos que neste caso, em 

concreto, era pertinente e útil, porque aquando da receção provisória esta 

entidade disse que havia questões por resolver, nomeadamente, a construção 

de um PT, e que deviam ficar trinta mil euros da garantia bancária para 

precaver esta questão das obras em falta.  -------------------------------------------------     

Portanto, não havendo nada nesta proposta que ateste que isto foi feito e como 

há uma necessidade concreta identificada à data, essa necessidade foi 

realizada? Se não foi a Câmara vai assumir esta necessidade de 

aproximadamente trinta mil euros na concretização das obrigações, uma vez 

que estava identificada em dois mil e dezasseis na receção provisória?  ----------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, aquilo que 

proponho, neste caso, é que esta proposta se mantenha em ordem do Dia, 

para pressionar a E-REDES a fazer a emissão desse mesmo parecer, que 

também me parece pertinente.  ----------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, tinha expetativa 

de o ouvir sobre o relacionamento com a E-REDES, se está tão otimista como 

estava, não só do ponto de vista do Departamento de Obras Municipais, mas 

também do urbanismo.  --------------------------------------------------------------------------  

Quanto à proposta do senhor Vereador, acho que é sensata.  ------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, quando lhe disse 

que tive a reunião o otimismo era relativo, porque tivemos uma reunião que 

correu bem. Mas sempre referi, se tem estado atento às minhas intervenções, 

e eu sei que está, que há duas questões. A primeira é a questão da iluminação 

pública, onde eu gostava que, de facto, a E-REDES funcionasse. Mas sempre 

disse que a forma como a E-REDES está a tratar a questão da iluminação 

pública, com a subcontratação que faz à Visabeira não resulta. Sempre disse 

isto. Não é de agora. Não fique espantado, nem surpreso com esta minha 

postura. Portanto, o meu otimismo era relativamente a uma possível alteração 

que a E-REDES nos prometeu que iria fazer, no que diz respeito à iluminação 

pública.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Nesta matéria da iluminação pública, foi feito algum trabalho no sentido de 

colocarmos aqui alguns “Players”, em colaboração com as Juntas de Freguesia 

porque estão mais próximas, de modo a que pudessem contribuir para a 

resolução daquele que é o problema da iluminação pública, que são as 

luminárias fundidas e a sua reparação demora muito tempo. -------------------------  

O meu otimismo é relativamente à iluminação pública, porque quanto ao 

“modus operandi” da E-REDES emitir pareceres, sobre essa matéria, nunca me 

pronunciei, nem o meu otimismo nunca foi referente a isso. Portanto, nessa 

matéria da iluminação pública estou otimista e relativamente ao 

posicionamento que a Associação de Municípios Portugueses vai ter sobre 

esta matéria em concreto.  ----------------------------------------------------------------------  

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

--- A PROPOSTA, POR CONSENSO DOS MEMBROS DA CÂMARA, FOI 

MANTIDA DA ORDEM DO DIA. ---------------------------------------------------------------  
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PONTO DEZOITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 651/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO TITULADA PELO ALVARÁ Nº 

01/2002, NA RUA CIDADE DE ÉVORA, LOTE 163, NO BAIRRO TROIA, 

SANTA IRIA DE AZÓIA (PROCº Nº 70.785/URB_L_L/2021 – HABILIS VIVENDI 

CONSTRUÇÕES, LDA.) -------------------------------------------------------------------------  

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

--- A PROPOSTA, POR CONSENSO DOS MEMBROS DA CÂMARA, FOI 

MANTIDA DA ORDEM DO DIA. ---------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO DEZANOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 652/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO TITULADA PELO ALVARÁ Nº 

04/2002, REFERENTE AOS LOTES 308 E 309 DO BAIRRO DA MILHARADA, 

FREGUESIA DE LOURES (PROCº. Nº 72.015/URB_L_L/2022 – A. MEIRELES 

CABRAL ARQUITECTOS LDA.) ---------------------------------------------------------------  

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

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

A. Meireles Cabral Arquitetos Lda. requereu a licença administrativa de 

alteração ao loteamento titulado pelo alvará n.º 04/2002, no Bairro da 

Milharada, Freguesia de Loures; ---------------------------------------------------------  

B. A pretensão refere-se ao 12.º pedido de alteração da licença de operação 

de loteamento, nomeadamente a alteração dos parâmetros urbanísticos 

dos lotes 308 e 309, propondo-se a transferência de uma área de 17 m2 do 

lote 308 para o lote 309, conforme Planta síntese do loteamento 

(BU/61813/2022) e quadro urbanimétrico proposto; --------------------------------  

C. Realizada a consulta aos proprietários dos demais lotes do alvará por via 

de edital, não se registou qualquer oposição, reclamação ou sugestões; -----  

D. Pelo teor das informações dos serviços municipais e pelos despachos da 

Diretora do DPGU (E/131500/2022 e E/95051/2022) é proposto aceitar o 

pedido de alteração ao Alvará de Loteamento;----------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal delibere, (ao abrigo das disposições conjugadas do 

disposto no n.º 1 do artigo 5.º e no n.º 1 do artigo 23.º do RJUE - Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação, estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na redação vigente): ----------------------------------------  

Aprovar a alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 04/2002, 

referente aos Lotes 308 e 309 do Bairro da Milharada, Freguesia de Loures, 

conforme pretensão instruída no processo 72015/URB_L_L/2022, em nome de 

A. Meireles Cabral Arquitetos Lda., nos termos expressos na presente 

proposta. (…)” ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

VINTE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 653/2022- SUBSCRITA PELO 

SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A ISENÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DE 2 (DOIS) LUGARES DE ESTACIONAMENTO, EXIGÍVEL 

POR VIA DO REGULAMENTO DO PDM E DO RMEU (PROC.º. Nº 

71.684/URB_L_E/2022 – CARLOS ALBERTO DA SILVA SARAIVA) ---------------  

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

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

A. Carlos Alberto da Silva Saraiva requereu licença administrativa de 

legalização de edificação, sita na Rua das Forças Armadas, n.º 14, 

Zambujal, na União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do 

Tojal; ------------------------------------------------------------------------------------------  

B. De acordo com os critérios de dimensionamento de lugares de 

parqueamento, a construção pretendida implicaria a criação de 2 (dois) 

lugares de estacionamento em cumprimento do disposto no anexo IV do 

RPDM; ---------------------------------------------------------------------------------------  

C. É tecnicamente impossível dotar o imóvel de lugares de estacionamento, 

face à exiguidade da parcela e à malha urbana antiga onde se insere, 

não se antevendo soluções alternativas para o cumprimento da dotação 

de estacionamento; -----------------------------------------------------------------------  
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D. A União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal deu 

parecer favorável, através do documento E/86347/2022; ---------------------  

E. A exigência de estacionamento pode ser excecionada nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 150.º do RPDM, conjugado com o disposto do 

n.º 6 do artigo 33.º do RMEU; ---------------------------------------------------------  

F. Pela informação dos serviços municipais e o despacho da Sra. Diretora 

do DPU em regime de substituição do Sr. Diretor do DGRU, expressos 

na informação n.º 269/DPGU/DGU/MG é aplicável a exceção de isenção 

de dotação de estacionamento; -------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 

150.º do Regulamento do PDM, conjugado com o disposto do n.º 6 do artigo 

33.º do RMEU, aprovar: --------------------------------------------------------------------------  

A isenção de 2 (dois) lugares de estacionamento, para resposta ao pedido 

de legalização de edificação no prédio sito na Rua das Forças Armadas, n.º 

14, Zambujal, formulado por Carlos Alberto da Silva Saraiva, no âmbito do 

processo n.º 71684/URB_L_E/2022. (…)” -----------------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO VINTE E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 654/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE 2 (DOIS) LUGARES DE 

ESTACIONAMENTO, EXIGÍVEL POR VIA DO REGULAMENTO DO PDM E 

DO RMEU (PROCº. Nº 71.483/URB_L_E/2022 – LUÍSA MATILDE RIBEIRO 

DOS SANTOS ROMÃO RAMOS) -------------------------------------------------------------  

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

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

A. Luísa Matilde Ribeiro dos Santos Romão Ramos requereu licença 

administrativa de legalização de edificação, sita Calçada da Praça, n.º 

16 (atual Rua José António Venâncio), na freguesia de Bucelas; -----------  
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B. De acordo com os critérios de dimensionamento de lugares de 

parqueamento, a construção pretendida implicaria a criação de 2 (dois) 

lugares de estacionamento em cumprimento do disposto no anexo IV do 

RPDM; ---------------------------------------------------------------------------------------  

C. É tecnicamente impossível dotar o imóvel de lugares de estacionamento, 

não se antevendo soluções alternativas para o cumprimento da dotação 

de estacionamento; -----------------------------------------------------------------------  

D. A freguesia de Bucelas deu parecer favorável, através do documento 

E/78537/2022; -----------------------------------------------------------------------------  

E. A exigência de estacionamento pode ser excecionada nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 150.º do RPDM, conjugado com o disposto do 

n.º 6 do artigo 33.º do RMEU; ---------------------------------------------------------  

F. Pela informação dos serviços municipais e o despacho da Sra. Diretora 

do DPU em regime de substituição do Sr. Diretor do DGRU expressos 

na informação n.º 529/2022/DGRU/DGU/MB é aplicável a exceção de 

isenção de dotação de estacionamento; --------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 

150.º do Regulamento do PDM, conjugado com o disposto do n.º 6 do artigo 

33.º do RMEU, aprovar: --------------------------------------------------------------------------  

A isenção de 2 (dois) lugares de estacionamento, para resposta ao pedido de 

legalização de edificação no prédio sito na Calçada da Praça, n.º 16 (atual Rua 

José António Venâncio), Bucelas, formulado por Luísa Matilde Ribeiro dos 

Santos Romão Ramos, no âmbito do processo n.º 71483/URB_L_E/2022. (…)”  

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

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

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

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

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

PONTO VINTE E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 655/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO PARA AS LOCALIDADES DE MANJOEIRA E 
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PINTÉUS, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO 

DO TOJAL  -------------------------------------------------------------------------------------------  

(PROC.º 40.707/OM-F) ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A pedido da União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, foi 

solicitado a aprovação de topónimo para artéria nas localidades de 

Manjoeira e Pintéus; ---------------------------------------------------------------------------  

B. A proposta da União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal 

consta em Ata de reunião de executivo, realizada a 12 de setembro de 2022, 

conforme registo E/131597/2022 a fls. 388 a 406;  -----------------------------------  

C. É proposta a atribuição dos seguintes topónimos: ------------------------------------  

• Rua da Escola, com início na Rua Alexandre Herculano; Beco da Escola e 

termo na Rua Alfredo Caldeira; ---------------------------------------------------------  

• Beco da Escola, com início na Rua 1.º de Maio e termo na Rua Alexandre 

Herculano; Beco da Escola; --------------------------------------------------------------  

D. Pelo teor da informação dos serviços municipais e respetivos despachos, a 

fl. 408, é manifestada a concordância e solicitada a aprovação de topónimos 

nas localidades de Manjoeira e Pintéus, na União das Freguesias de Santo 

Antão e São Julião do Tojal; -----------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, (ao abrigo da competência estabelecida na 

alínea ss), do n.º 1, do artigo 33.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e nos termos do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração 

de Polícia em vigor), aprovar:  ------------------------------------------------------------------  

Denominar “Rua da Escola”, à artéria com início na Rua Alexandre Herculano; 

Beco da Escola e termo na Rua Alfredo Caldeira na União das Freguesias de 

Santo Antão e São Julião do Tojal e denominar “Beco da Escola”, à artéria com 

início na Rua 1.º de Maio e termo na Rua Alexandre Herculano; Beco da 

Escola na União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal. (…)” ----  

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

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

UNANIMIDADE -------------------------------------------------------------------------------------  
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III)  ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO ------------------------------------------------ 

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

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

- Ata da 20.ª Reunião Ordinária dos SIMAR - Serviços Intermunicipalizados de 

Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, realizada em oito de 

setembro de 2022;  --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

IV) - ARQUIVO DE DOCUMENTOS: ---------------------------------------------------------  

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

--- Nos termos do artigo quinto do Decreto-Lei n.º 45.362, de 21 de novembro 

de 1963, todos os documentos referenciados nas propostas e não reproduzidos 

na Ata dão-se aqui como transcritos, ficando arquivados, em suporte digital, na 

plataforma eletrónica “Acesso à Ordem do Dia”, com exceção do documento a 

seguir identificado, que fica arquivado, junto às propostas, em pasta anexa ao 

Livro de Atas: ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Proposta de Deliberação n.º 639/2022 – 13ª Alteração Permutativa ao 

Orçamento 2022 e Opções do Plano 2022/2026. -----------------------------------------   

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

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

--- SEGUIDAMENTE, POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR UNANIMIDADE, AO 

ABRIGO DO ESTATUÍDO NO N.º 3 DO ARTIGO 57.º DO ANEXO I DA LEI N.º 

75/2013, DE 12 DE SETEMBRO E NO N.º 4 DO ARTIGO 34.º DO CÓDIGO 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, FORAM APROVADAS EM MINUTA 

AS PROPOSTAS DELIBERADAS NA PRESENTE REUNIÃO, APÓS PRÉVIA 

DISTRIBUIÇÃO, EM SUPORTE DIGITAL, A TODOS OS MEMBROS DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

 --- Eram doze horas e vinte e oito minutos quando foram encerrados os 

trabalhos constantes da Ordem do Dia, nos termos que ficam descritos. ----------  
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 --- A Reunião foi secretariada pela Diretora do Departamento de Gestão e 

Modernização Administrativa.  ------------------------------------------------------------------  

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

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

--- A PRESENTE ATA FOI APROVADA POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR 

UNANIMIDADE, NA REUNIÃO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, NOVEMBRO, 

NOVE, NÃO TENDO PARTICIPADO NA VOTAÇÃO OS SRS. VEREADORES 

PAULO JORGE PITEIRA LEÃO, MÁRIO RUI PEDROSO PINA E JOÃO 

MANUEL DA SILVA COSTA, 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,  

 


